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INVENTARIS
van de oude Archieven der gemeente Wommelgem, opgemaakt den 4^" April 1888 door J. B.
Stockmans, archivist van Borgerhout, ingevolge
beslissing des Gemeenteraads van 27 Augustus
1887.
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Burgemeesters
oei gemeente TiUommclflcm van ipraii'fal Jaar IX.

f | ECKiiKS, Joannes, maire te Wotnmel11 gem van Prairial jaar IX der Fransche Republiek. Hij was te Wom]J; melgem geboren uit het huwelijk
van Chnstianus Deckers met Catharina Dries, en is aldaar overleden op 11
Mei 1812 in den ouderdom van 84 jaar en
41 dagen.
2. VAN DEN BOSCH, Henricus, van Augustus 1809. Hij bekleede ook het ambt
van notaris te Wommclgem en werd in
deze hoedanigheid te Antwerpen benoemd op 21 January 1822.
3. HERMANS, Jacobus Josephus, van
Mei 1817. Hij was te Wommelgem geboren den 12
Augustus 1778 en is aldaar overleden op 5 Octoberi857.
4. DE WAEL, FVans Ludovicus, van Juny 1818.
5. CORLUY, Gumarus, van January 1822. Hij
was te Ranst geboren op 3i October 1769 en is te
Wommelgem overleden op 9 September 1847.
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6. I H r K K K S , Petrus Josephiis Ambrosius, geboren te
Wommelgem den 19 Maart 1817. Hij werd burgemeester op 20 November 1847. Hij was eerst notaris
geweest te Westmalle, daarna te Wommelgem en
werd in die hoedanigheid te Antwerpen benoemd op
7 October i85o.
7. MOONS, Joannes Jacobus, werd burgemeester van
Womtnelgem benoemd op 22 Maart i85i. Hij was
geboren te Berlaer op 24 November 1793,
• was
70011 van Joannes Franciscus en van Klisabeth (iudula Van Klsacker,
weduwenaar van Joanna Maria
Segeis. - en is te Wommelgem overleden op 27 December 1867.
8. VAN BAUWF.L, Joannes Baptista, geboren te BorsU eek op 27 April 1809, dienstdoende burgemeester
van Mei 1806 tot 4 January 1867, - - is te Wommeli;«'in overleden op 19 Maart i885.
9. Dii Ü K I T K K I . M K , Franciscus, geboren te Wommelgem op 17 Augustus 1822, aldaar overleden op 17
Augustus 1893. Hij werd burgemeester benoemd op 14
January 1867.
10. VAN TICHELEN, Petrus Joannes, geboren te
Borsbeeck, den 28 October 1827, burgemeester benoemd op 3 February i885, te Wommelgem overleden
op 28 April i8g3.
11. BI.OCKX, Joannes Franciscus, geboren te Wommelgem den 19 September 1822, dienstdoende burgemeester van April 1893 tot January 1896, en overleden
te Wommelgem February 1897.
12. BIMRKNS, Ferdinandus Ludovicus, geboren te
Wommelgem den 4 Mei 1848, burgemeestei aldaar benoemd op 20 January 1896.

Zeer Êcrw. Ibccrcn pastoors
fret iparochialc hcrh vnn 111101111110100111 sc&ert 1004.

i pastoors vnn \Vommelgem sedert
dit jaar zijn : ( ' )
1. VKKBKI.IUS, Joannes, van ] ' > < > . |
tot 15 Febrnary i6o5.
2. STRIJP of STRIJPEN, Jacobus,
van i February 1606 tot 1609.
3. VAN DEN Boscn, J. van 19 February
1609.
4. KERREMANS, Joannes, van 19 M a m 1
1609 tot April 1626.
5. MICHIELS of MICHIEI.SKN, Reynicr,
van 12 .September 1626 tot 23 Juny 1672.
Dc/cn had Arnoldus Valckx voor hulppastoor.
6. VRRHFECK, Martinus, van 16 September 1672 tot
5 September 1692. Hij was te Wommelgem geboren
op 17 December 1640.
7. MALDERUS, Guilirlmus, van November 1672 tot
i5 Juny 1716.
8. DE CRAEN, Franciscus Xaverius, van 17 July 1716
In eenen akt van 1394 word er ook gesproken van Joannes
Van den Hoeven, alsdan pastoor te Wommelgem.

/ I . K K r . K U W . HEF.RF.N PASTOORS.
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tot 1726. Hij was gewezen onderpastoor van SintMichiel te Leuven.
9. VAN TRIER, Christianus, van 4 April 1726 tot
2(> Mei 1736.
10. DE WOLF, Cmilielmus Josephus, van l o j u l y 1736
tot 24 September 1769. Hij was geboren te Antwerpen
op 16 November 1699, is aldaar overleden op 24 September 1769, en hij had voor onderpastoor Cornelius
De W i t . De Wit is te Wommelgem 45 jaar onderpastoor geweest en volgens zijn grafschrift overleed hij
aldaar op 17 December 1781 in den ouderdom van 75
j a a r . Hij is sticht*-i van twee jaarlijksche brooduitdeelingen te Wommelgem.
u. W I I . I . K M S . Franciscns Joanncs, pastoor van
18 October 1769 tot n j a m i a r y I7g5. l l i j had als
onderpastoor voorzegde heer l ' c \\ il en vervolgens
de heer Geenrits.
12. HAX, Josephus Franciscus, pastoor van 1796
tot 31 October i833.
De gedenksteen van dien pastoor, in de x i j l > e n k der
k e i k van Wommelgem, draagt voor opschrift :

D. O. M.
I II! K I . H ' . T l ' . l ' I . K A V I ' . N
Dl'.N Z K K R

KI'UWAAKDKN IlF.FK

JOSEPHUS FRANCISCUS BAX
e i l ' r . d K I ' N '11-

l i r K I . A I ' K DI'.N' 6 en N o V K M H K R 1755

l'. \< H i - i . i i - . K FORMEEL IN MI- H. GODSGRI.EERDHEID
l > ! • .1 i . i ' K i j K i ' . N i \ N K K I C . I . - N I I I ' - . U I > F . U PPVI i:
GEMEVNTE WoMMELGEM Si niu<'l I7g5
KI-T A i . n i F . i < 3 i OCTOI;I.-K i833
EN
7 I J N K N I - . K R V V A A R D F . N IU« ) ] ' l > I - . K

JOANXi:s LAIMHl'KTUS BAX
PRIESTER,

GEBOREN

Tl

l^l-.KI.AICK

IJ

SF.l'TF.Ml'.ER 1753

BACHELIER FORMEEL IN PK I I .
DIB STER1 i \ i HIER l 5 J l ' l . Y 1834

R. 1. P.
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13. PAUWEI.S, Egidius, geboren te Putte den
16 Maart 1797, priester gewijd te Mechelen den 2f)
February 1820, onderpastoor benoemd te Wommelgem
den i Maart 1820, pastoor aldaar op 27 December i83/j,
stichtte er een klooster voor het onderwijs der behoeftigen en voor ouderlingen, in het jaar i865; aldaar overleden den 25 February 1871. Onder andere waren
alsdan te Wommelgem onderpastoors de lieer Somers,
nu pastoor te Pulderbosch, wijle de heer Bellekens,
te Wommelgem overleden bij het uitoefenen van zijn
ambt, en d'heer Van Hladel, nu pastoor te Borsbeeck.
14. HEILIGEN, Henricus Aloysius, geboren te \Yesemael den 14 July 1823, priester gewijd te Mechelen
den 18 December 1847, onderpastoor te Duysburg den
29 Mei 1848, pastoor te Wommelgem den 24 Maart 1871,
aldaar overleden den 25 September i8g5. Hij heeft
voor onderpastoors gehad de heer Van Bladel, reeds
genoemd, de heer Wabbes, nu onderpastoor in Sint
Kligius kerk te Antwerpen, de heer De Keyser, nu
onderpastoor te Putte, de heer Van Dingenen, nu pastoor der nieuwe kerk « Deuseld » onder Schooten..
15. De Zeer Eerw. heer GKENS, Joannes Cornelius,
geboren te Keerbergen den 26 July 1846, pastoor benoemd te Wommelgem op 26 October 1895. Hij heeft
voor onderpastoor gehad genoemden heer Van Dingent-n en thans de heer Van Winckel.

iöotart00en
öcv rcai&cntic TiUommclficm.

OKI-'S, Carolus Vincentius, van 1786
tot 1794.
Zijne minuten berusten te Antwerpen, ter studie
van notaris Aug. Van Dacl.
2. VAN DKN BOSCH, Henricus,
van 2 July 1806 tot 21 jamiary 1822.
— Zijne minuten berusten te Broechem,
ter studie van notaris Anthoni. In 1822
werd Van den Bosch notaris te Antwerpen benoemd.
3. DECKERS, Joannes Ambrosius, vau
2 July 1822 tot 1846. — Zijne m i n u t e n
berusten te Broechem, ter studie van
notaris Anthoni.
4. DECKERS, Petrus Joseplnis Ambrosius, eerst notaris benoemd te Westmalle op 3 January 1845, te Wommelgem op 18 April 1846 en te Antwerpen op 7 October i85o. — Zijne minuten, betrekkelijk de residentie Wommelgem, berusten ter studie
van notaris Anthoni te Broechem.
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5. VAN BEECK, Josephus Dominions, te Wommelgem benoemd op 7 October i85o, te Berchem op 4 Mei
1864 en te Antwerpen op 14 Juny 1866. —Zijne minuten, betrekkelijk de residentie Wommelgem, berusten
ter studie van notaris Peeters te Wijnegem.
6. SPRINGAEL, Joannes Honoreus, notaris te Wommelgem van 4 Mei 1864 tot 9 Mei 1887. - Zijne
minuten berusten, ter studie van notaris Peeters, te
Wijnegem.
7. SPKINÜAEL, Gustaaf Joannes Maria Honoreus,
notaris te Wommelgem van 16 Mei 1887 tot 5 January 1897. -- Zijne minuten berusten ter studie van notaris Peeters te Wijnegem.
8. ANIJRIES, Gerardus Dominicus Ludovicus, te
Wommelgem benoemd op 27 January 1897. ( )

(*) In 1606 vinden wij ook cencn notaris te Wommelgem, dr
genaamde (>. Merlens. Andeie inlichtingen dienaangaande ontbroken.

De laatste $ecrctari0gcn van lUommclflem.

ALICATI. F. van omtrent
2. SALICATI, E. J. van omtrent 1725.
3. SALICATI, Martinus, tot omtrent 1762.
4. MASQUAR, J. Hapt. van 6 July 1762.
MEGANCK J. Bapt.
DECKERS, Joannes Ambrosius, heeft 45 jaar
secretaris geweest, tot 1846.
7. DECKERS, Constantinus Ludovicus Adrianus, van 27 April 1846.
8. DE RIDDER, Carolus, van 19 January 1867
in vervanging van Deckers ontslaggever.
g. DE SCHUTTER, Augustinus Pancratius, van 17
September 1877, in vervanging van De Ridder, ontslaggever.

Mommclocm.
i.
an ouds is deze gemeente gekend.
Reeds in het jaar 1277 werd zij
ten leen gegeven door Jan, eersten
hertog van Brabant, aan ridder
Jan van Liere. De akte van giftc
daartoe betrekkelijk is vermeld in
het werk van baron Ie Roy, ('f') gedrukt te Amsterdam in 1678, zoo als
volgt: « Nous Jehans par Ie grac de
i> Diu, Dux de Lothier et de Brabant,
D faisons a savoir a touz cheaux qui
D ces lettres verront et orront, que nous
» avons donniet et donons en droit
» fief a monseigneur Jehan de Lyra
» chevalier fil. Monseigneur Ernoul
» de Lyra et a ses hoirs, toute la ville
n de Wommelgem, avec touz eens, toutes rentes, toutes
(*) Baron Jaques Ie Roy. Het is in liet huis, vormende den hoek
der Arenbergstraat en de Lange (Jasthuisstraat te Antwerpen, dat
gewoond heeft de doorluchtige baron Jaques Ie Roy, heer van La
Tour. Geboren te Antwerpen, den 28 October 1633, van eene oude
adelijke familie, zond zijn vader hem op studie in de bijzonderste
akademies van Europa, en bij zijne terugkomst gaf hij hem de verschillende ambten, welke hij aan het hof te Brussel vervulde. De
Landvoogd zond hem in 1664 naar Madrid om er den toestand onzer provinciën bloot te leggen ; in Belgïe weergekeerd, gaf hij ont-
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i) talles, routes drotures, toutes les justices hautes et
D basses, et quant que nous y aviens ou pouriens avoir,
D en queilconque maniere que ce fust, etc. et pour que
» ce soit ferme chose et estable, et que nous ne nous
D hoir nen puission venir par nous, ne par autrui en
n contre Ie don et les choses avant dites n noul jour ;
n avons nous les présentes lettres seeleies de nostre proi) pre séel, avec les seaux de nobles homes monsei» gneur Godefroit, nostre f rere, monseigneur Henry
n de Lovaing, seigneur de Harstal, monseigneur Gerart,
n seigneur du Buec et de Marbais, Godefroit de Vyane,
n avec les seaulx d'autres nos homes monseigneur
D Ernoul d'Yscha, monseigneur Wautir Volkart, moni) seigneur Ernoul de Winegem, qui en connisance de
» veriteyt, ont ces lettres seeleies de leur propres seaux,
n en l'an nostre Seigneur M. CC. LXXVII, el mois de
D Janvier. »
Te Wommelgem was het kasteel van Immerseel gelegen, dat in de vijftiende eeuw verwoest is geworden en
dat nu nog in puinen ligt. (**) Het is onbekend in welke
eeuw dit kasteel gebouwd werd.
slag van zijne bedieningen, om zich geheel aan de letterkunde toe
ir w i j d e n . In 1678 gaf hij zijne N o t i t i a M a r c h i u n a t u s u i l , opgeluisterd
door talrijke g r a v u r e n ; in 1685 de pl&atBbegchrijving van waalsch
iirabant in 1696 een werk over de vernieling van limssel, verder
een groot historisch album der werkweerdigste kasteelen, landhuizen en kloosters van Hraband, b e v a t t e n d e een grool getal platen o)i slaal, eindelijk v e r s c h e i d e n e andere werken.
Karon Ie Roy gaf aanzienlijke sommen uit voor het maken der gravuren en het d r u k k e n dier Verschillende in-fulios, in zooverre dat
l i i j ei geheel zijn forluin aan doorbracht, hij stierf te Lier den 7 Oct o l i e i 1719, in den ouderdom van 86 jaren. Xijne werken, w elUe
men nog alle dagen r a a d p l e e g t , w o r d e n g r e t i g gezocht door de liefl u h b e r s ; ongelukkig zijn de platen /elden volledig. ( K x t r a k t u m :
Historiek der s t r a t e n en openbare p l a a t s e n van A n l w ei pen, door
Aug. Thijs. 1879 Bladen 564 en 565.
(**) Gezegd werk van Ie Roy van 1678, bevat eene gravure van
het hof van Immerseel. A l s d a n reeds bestond daar niets meer van,
dan het bouwvallig hoog gebouw in denzelfden staat gelijk wij het
gekend hebben o \ e r een tiental jaren.
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Zoo de kerk van Wommelgem nog in haren vroegeren toestand bestond, dan zou men waarschijnlijk dit
jaar wel vinden ; doch, op 26 Mei i58g werd dien tempel verwoest door de vereenigde belgen en bij die verwoesting zijn al de opschriften der graven vernield geworden. In de kerk van Broeckhoven bestaat een prachtig praalgraf ter gedachtenis der familie van Immerseele
met het volgende opschrift :
D. O. M.
ET PERPETUAE M E M O R I A E M O N U M E N T U M l LLUSSTRISSI-

MI DOMINI ENGELBERTI d'lMMERSKLi.E.coMiTis DE BOCKHOVE ET S. R. J. VICECOMITIS Al.OSTANI, TOPARCHAE DE

IMMERSKI.i.E, WOMMRLGEM, ITEGEM, LOON, HAVEI.UY,
EECHOUT, ETC, QUI OBIIT xxvi SEP. M. DC. LII.
ET ILI.USTRISSIMAE
RENCY HL.

NATU

MoNTMORENCY,

Ü O M I N A K H K I . E N A E DE MoNTMO-

MAXIMAE

ILLUSTRISSIMI J O A N N I S DE

P R I N C I P 1 S DE RoBF.KCQ CoMITISSAE DE

BOCKHOVE ET S. K. Y. VICECOMTIISSAE Al.OSTANAE

ETC,

QUAE OBIIT XIII J U I . I I A N N O M. DC. XLV1II.

Ie Roy geeft ook nog de volgende inlichtingen over
de opvolgende eigenaren van het hof van Immerseel.
« Extract iiytten register vanden ontvanghen der hergeweyden ghedaen inden Souvereynen Leenhove van
Brabant ab anno 1649 tot 1661 alwaer fol. 149 verso
staet :
» Comparerende Heer en Mr. Jan Wyelems Licentiaet inde rechten, heeft ten behoeve van Heer Thomas van Immerseele Grave van Boeckhoven, Borchgrave van Aelst te leene verheven bij doode wijlen
Heer Theodore van Immerseele Grave van Boeckhoven en Borchgrave van Aelst sijnen broeder) t' hof van
Immerseele, enz. Actum 21 Augusti 1654.
« Extract uyttcn Hooft-leen-boeck vanden quartiere
van Antwerpen berustende i n d e Greffie vanden Souvereynen Leenhove van Brabant, alwaer onder de capitulatie van Immersele inde prochie van Wommelgem en Gestel fol. cc. xcn, staet als vo'ght :
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D Engelbert van Ymmerssele Zone wijlen heeren
Dierix bij donatie en transporte hem gedaen voor
Schepenen van Antwerpen bij Engelbrecht van Ymmersele ondergeschreven zijnen grootvader 12 Aprilis
1612 Engelbrecht van Ymmerssele vin Aprilis M. ccccc
ende M voor paesschen bij doode wijlen Joncker Philips
van Ymmerssele sijns vaders ondergeschreven.
D Joncker Philips van Ymmerssele xv Maii anno
M. ccccc. ende x LVIIJ, bij doode wijlen Karels van Ymmerssele sijns brueders onderss.
» Karel van Ymmerssele xxvnj J u n i i anno M. ccccc.
xxxuj bij doode wijlen Franchois van Ymmerssele sijns
brueders ondersch.
D Franchois ende Karel van Ymmerssele prima Jnlii
anno M.ccccc.xxvij. bij doode wijlen heeren Jans van
Ymmerssele Ridders huers vaders.
' > Jan van Ymmerssele Merckgreve van Antwerpen
xix. Martii anno M.ccccc.x. bij doode wijlen vrouwen
Lijsbeth en van Ymmerssele sijnder nichten onderss.
» Joufirouwen Lijsbeth van Ymmerssele xi Februari)
anno M.cccc.r.. bij doode wijlen Arnts van Ymmerssele
huers brueders.
D Arnt van Ymmerssele bij doode heeren Arnts van
Ymmerssele sijns vaders onderss, anno M.CCCC.XXXIIJ.
i> Her. Arnt van Ymmersselle bij coope.
» Vrouwe Katherine van Ymmerssele sijn dochter
heeren Wijnants wijf! van Rode.
» Her. Jan van Ymmerssele soenen wijlen heeren Godevaerts onderss.
» Her Godevaert zone heeren Jans van Ymmerssele
hout 't hoff van Ymmerssele mitten winhove groot
wesende onder winnende lant, heempde, aerde en
bogaert, omtrent lix blinderen, d a n a i de vive en
vijfftigh bunderen ligghen tusschen de Coubekeaen
d'een sijde, en Rollebeke bij 't voorss. hoff van Ymmerssele, en d'ander MIJ blinderen gheheiten d'Molenbroeck liggen aen Mathijs slabbeveren erve aen
d'een sijde en Jaus vanden \Verve erve aen d'andere.
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Tot welcken voorss. hoeve hehoert t' dorp van Wommelgem mitten heerlicheyden van alle kueren en brucken totter leveringhen toe, welcke dorp van \Yo
melgrm paclt metier eene zijde aen 't dorp van Doerne,
metter andere zijden aen 't dorp van ;Ranst, mitten
eenen eynde aen 't dorp Oleghem, en mitten anderen
eynden aen Vremde, streckende mitter herstraten aen
't dorp van Borsbeke, behoert noch totten voerss. goeden een derdendeel vander grodter thienden van Womelgem, daer aff den Cappitulen van Antwerpen en
den l'roc.hiaen van WofnslgetU, d'ander twee deelen
toebehooren, Item noch een wintmoelen en u watermoeien d'eene eenen coeren moeien en d'ander eenen
smoutmoelen die binnen corten jarren aflgebrant sijn.
I t e m noch eenen chijns ghedraghende jaerelix ontrent
xxx schel, ouder groot xr.vi. ca p xi.v. hijnnen XMJ.
pont. was xxxvnj. oude groote, v. schel. Lovens, xxi
tournoisen en xxxv. veertelen evenen mitten heeilijckheyt van erven en onterven ; Behoeren noch tottcn
voerss. goeden xmj manschappen. »
De geschiedkundige J.B. (ïramaye in antiq. Ant. B.
4. c. 9 spreekt ook over Wommelgem. « Na toebehoort
tr hebben aan de familie van Immerseel zou het den eigendom geworden zijn der familie Boot. Volgens diploma van het jaar i5g3 zou Michael Boot die heerlijkheid
gekocht hebben van Joarliim Steidlin en SuzannaSmits,
echtgenoten, in welken diploom het genaamd wordt
't hof te Sompeke ghelegen in de heerlijcheyt van
Wommelgem, en noch den heerlijcken chijshof met
meyer en laten enz. jaerlijcx uythrengende achtentnegentich capuynen, twee en twintich hinnen, vier
veertelen evenen, vier ponden was, met noch in gelde
in diversche m u n t c ontrent t w i n t i c h Kinsgiildenen
se.sthien stuyvers enz. waeraf sesse oude schilden, vier
capuynen, twee hinnen en vier ponden was (leen synde) te leene worden ghehouden vanden heere van YYommelgem enz. »
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In de protocollen der stad Antwerpen van het jaar
M. cccc. XL lezen wij het volgende :
« Willem, Jan en Costen van Berchem, filii Jans
en van vrouwe Dirickc van Bruyckem, scruydcn en
deylen de goederen van hunne ouders. Willcni herft
het hof van Westmal, met de heerlijckheyt en liet
hoff te Bruyckem in Gelderlandt ; Janne het hofT te
Wommelgem, Costen het hoff te Schelle. »
Maar wij kunnen niet bewijzen welk het goed is dat
in deze bladzijde vermeld wordt als te beurt zijnde gevallen door de nalatenschap zijner ouders aan Jan van
Berchcm ; maar wij denken dat het 't hoff te Sompeke
is, waarvan reeds vroeger gewag is gemaakt, want uil
de voorgaande stukken blijkt het immers genoeg, dat
het slot van Immerseel altijd in dezelfde familie is geweest.
Niet ver van 't hof van Sompeke was eene kapel aan
den H. J. Haptista toegewijd ; de kapelaan daarvan had
een groot bestaan. Onbekend is de oorsprong dezer
kapel en door wie de giften gedaan werden.
Het was insgelijks omtrent i65o, dat te Wommelgem
den eeredicnst begon tot de H. Maria, in eene kapel
opgericht aldaar door het toedoen van Anna Fiederix,
jonkvrouw van Seclijn, weduwe van Jan Roose, consul
van Antwerpen.
Ook in de zestiende eeuw bouwde de Italiaan, N. Affaytady, te Wommelgem een hof in toskaanschen stijl,
zooals er in dien tijd geen bestond. De inwoners van
Wommelgem noemen het u't verbrand h o f » zooals
wij later zullen zien. Dit prachtig hof heeft ook toebehoort aan de abdij van S'-Michiel, te Antwerpen, deels
uit gift door den prins, deels uit gift van de voormalige
eigenaars van dit hof, zooals blijkt uit de archieven der
abdij.
(Extractum Ie Koy. 1678. Blad 2o3 en volgende.)
In het weik van Aug. Thijs getiteld : «Historiek dn
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straten van Antwerpen,» staat nog het volgende, betrekkelijk de familie van Immerseel :
«Jan van Immerseel, markgraaf en heer vanWommelgem, overleed te Antwerpen in 1504. Zijn zoon volgde
hem op in die hoedanigheden en bleef dit tot i52o. Hij
was raadsheer en kamerheer van Karel V. die hem in
zijne brieven zeer vleiend « mon cher et féal cousin»
noemde. Hij was van de schatrijkste personen van
het land. De familie van Immerseel is uitgestorven in
de volgende eeuw. Een der laatste van hen is de markgraaf Jan van Immerseel, die tijdens de kerkverwoestingen van i566, in de kathedraal van Antwerpen met zijn
voetvolk rukte, doch vluchten moest voor de dreigende houding van het gepeupel.»
In het jaar 1740 behoorde de heerlijkheid van Wommclgcm aan don hoog edelen en welgeboren heer
messire Charlos d'Immerscel, graaf van Bouchovun en
des H. Roomsch Rijck, graaf der stede en land van
Aelst, vrijheer tot Loon, Harelny, Eeckhoute en heer
van Wommelgem.
In 't jaar 1759, volgens de archieven der gemeente
Wommelgem (farde 5 i ) behoorde de heerlijkheid van
Wommelgem aan zijne excelentie den heere prins de
Gavre, markgraaf d'Aiscau, heer van Immerseel.
Vervolgens aan den heer de Neuff, den heer du Bois
de Vroylande.
In het jaar 1773, volgens de archieven der gemeente
Wommelgem, \farde 120) behoorde de heerlijkheid van
Wommelgem aan messire Leopold Albert Joseph
D'anneux D'Immerselle, markgraaf De Wargines Prins
van Gavre.
Van 20 December 1776 behoorde de heerlijkheid van
Wommelgem aan Joncker Simon Joseph Charles de
Neuff heere van hoogelande Aissche, Ensefair, Walhain
en der heerlijkheid van Wommelgem.

Mommckicm.
n.
i r lot on/.er voorouders, in de xin eeuw,
was in de k i n d e n van een ;i;intal betren
en geestelijken stichten.
De liccrcn van Immerseel, hadden
al/.oo te \Vommelgem, een domein waai
van do stichting ongetwijfeld tot het
Frankisch tijdvak opklimt. Immerseele
is een Scandinaafsch woord, dat, volgens
den heer kolonel P. Van den Bugacrdc, koehouder!) (vacheriej beteekent. Het domein van
Immerseel lag besloten tusschen de gemeente
Deurne, Wommclgem en Wijnegem, en werd
doorsneden door de Groote Schijn. De plaats
was van ouds gekend om hare uitgestrekte
weelderige beemden. Baron Ie Roy f'marchion a t u s s. K . i . bl. 2o5,) wijdt het deze regelen
onder de/e heerlijkheid f van Wornmelgem)
ligt het kasteel van Immerseele, 't welk in de voorgaande eeuw verwoest werd, en thans in puinen ligt
(1678;. Voor het geestelijke hangt het af van de kerk
van Deurne ; nu, wanneer of door wie hetzelve
gebouwd werd, heb ik niet kunnen vinden : ik hebt
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nogthans ontdekt dat het oudtijds aan de dynasten dezer
plaats behoorde, waarvan het thans nog het erfgoed is.»
Het goed van Immersecl staat in de lijst der cijn/.en,
door de abdij van Eename onder Deurne ontvangen in
de tweede helft der xui c eeuw, beschreven als volgt:
(.(Terra de Immersele XX denurii in nalulibiis, et decima terra
i/luis nostra <•>/.•> - Het land van Immeiseel geldt 20 denavien te kersmis, en deszelfs tiende hoort onze abdij
van Eename toe. fCartuluire d'Eename, bl. 279.)»
Reeds in de xm eeuw, en mogelijk veel • vroeger,
was het goed van Immerseel in bezit van het ridderlijk
geslacht van Lyerc.
Jan I, hertog van Brabant, begiftigde Monseigneur
Johan de Lyru, zoon van Arnold van Liere, met het
dorp WomiiK Igem (tonte la ville de Wommelgem) zegt
de akte, met zijn hoog en laag gerecht, (Januari 1287.

N. 5.;
De stamboom der familie meldt dat de nieuwe
heer van \Voininelgein het kasteel van Immerseel
bouwde in 1280. Sedert werd deze tak der van Lieren
algemeen van Immerscel geheeten, naar het heerlijk
verblijf van dien naam.
Wanneer Godevaart van Immerseel het leengoed te
Immersecl in de xv c eeuw verhief, bevatte het eenen
« ïsinhovc » of wijnhof en een domein van 5g bunderen
in winnende l a n d , beemdcn, bosschen enz ; verder de
beerlijkheid van het dorp van Wommelgem, met een
derde deel in de groote tiende aldaar, eenen windmolen, twee watermolens, eene koorn- en eenen smoutmolen
« die binnen corte jaeren aflfgebrandt zijn »
fmachionatus bl. 207.) een weggcld over den Immerseelschen dijk, enz.
Elisabeth van Immerseel verkocht ten jare 1472 den
afgebrande!) watermolen van Immerseel aan de stad
A n t w e r p e n , om er een spinhuis in te lichten voor het
opvangen der Schijnwaters, die de nieuwe Herenthalv a a i t moesten voeden.

WÖMMELGBM. i l .

27

Aangaande de grenzen van Wommelgem rezen er
zoowel op burgerlijk als op geestelijk gebied, meermaals geschillen.
Het oudst bekende geschil dagteekent van iSai.
Reeds vele jaren bestond er tweespalt tusschen den
pastoor van Deurne en dien van Wommelgem over de
woning van Joannes de Coudelaere, palende tegen de
beek. en welke ieder tot zijne kerk voorgaf te behooren.
In voormeld jaar gaf de officiaal van Kamerrijk of 's
bisschops vertegenwoordiger, destijds te Brussel verblijvende, last aan Arnold, landdeken van Antwerpen,
ten einde deze zaak te slechten.
Op den tweeden kerstdag daagde deze de pastoors,
op straf van ban en opschoising, den 3ocn December te-r
O.-L.-Vrouwekerk in S. Vfargaretakamër te verschijnen,
verge/.eld van Jan van Liere en de/.es dochter K l i s a b e t h ,
gemalin van Jan van Deurne, ten einde over te gaan
tot het onderzoek van de grensscheiding van gemeld,parnchiën ; en 's anderdaags riep hij den pastoor van
Wommelgem nogmaals op, om met Jan van Coudelaere
te verschijnen.
De partijen verschenen ten gepasten dage en, na
rijp onderzoek, sprak de landdeken een vonnis u i t ,
waarbij het betwist huis aan de kerk van D e m n e
toegewezen werd, alwaar Jan van Coudelaere, zijne
familie en afstammelingen voortaan ook hunnen
Paaschplicht zouden te vervullen hebben.
De hier bedoelde woning van Jan van Coudelaere
was het van ouds omwaterd goed te Mnnel>rii^e tegen
de koude Beek gelegen en sedert de xvn eeuw den
((Sprinkhaan > genaamd. l i e t grensscheidingverdrag van
1756 kende dezen eigendom toe aan l ioisbceck.
Degelijk misverstand heeft ook bestaan over het
Kasteel van Immerseel, doch hierover ontbreken de
stukken.
( K x t r a k t u m « Deurne en Borgerhout » door J. B.
Stockmans. B.I. BL. 165-66-188-89.)
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Volgens de geschiedenis der gemeente Schelle dooide heeren De Raadt en J . B . Stockmans, KOU Hendrik Sanders, het hof Immerseel, onder Wommelgem,
in 1432/33 herbouwd hebben, voor Ridder Jan Veleyn.
Sanders verbond zich jegens Ridder Veleyn te leveren
tegen Sint Jans mis 1432, « LM (5o.ooo) goeden
custbaeren roeden quareele.... voor 't geleege 't sceepsvoirde (scheepveerdig te Kallebeek. »
In 't zelve historisch werk word vermeld het overlijden
op 6 February i655 van Jan Gansacker. Ingevolge diens
testament werd het goed van Immerseel geërfd door
Jacob Gansacker.
Jan Gansacker had dit goed gekocht voor 58.ooo
gulden van Thomas Ignatius van Immerseel, graaf van
Bokhoven en van het II. Rijk, heer van Wommelgem,
I i merseel, en?:, den i3 April 1672.
Jan Gansacker is tweemaal getrouwd geweest : met
Margareta Vincke en Maria Martha Hollarte.
Deze laatste was dochter van een rijken koopman
van Antwerpen en aalmoezenier dier stad.
Op 7 February 1678 werd Jacob Gansacker tot den
edelstand verheven. Hij had volgens de brieven van
ailddoin in 1666, tijdens den onverwachten inval der
Franschen, aan het landbestiiur de noodige sommen
verschoten tot het lichten van een regiment voetvolk
van zeventien companiën en op eigene kosten zes
soldaten onderhouden. Hij was het land meermaals
geldelijk ter hulp gekomen in zooverre dat de Staat
hem in 1671 niet min dan 67.799 kronen verschuldigd
was. Men ziet dat Gansacker onder de rijkste mocht
worden gerekend.
Zijn wapen was : in zwart een gouden luipaard, het
veld bezaaid met leliën van 't zelfde ; helmteeken : een
lelie uit het veld.
Zijn grafzerk bestaat nog te Antwerpen in de Sint
Jacobskerk.

"Mommclocm.
in.

'N het schoone werk van Edin. Keusens
en J. Barbier, getitelt « Analecles pour
servir a l'histoire écclésiastiqne de la
l'.elgique » boekdeel xiv, 1877, bladen
445-479 vinden wij het volgende over
JL \YomiMelgem :
Deze oude parochie, gelegen onder half uur
van Antwerpen, maakte deel van het bisdom
van Kamerrijk (Cambrai), voor de oprichting
der nieuwe bisdommen in België, in de zestiende eeuw.
De heerlijkheid van die gemeente werd, in
Januari 1278, tot leen gegeven door Jan,
hertog van Brabant, aan ridder Jan van Liere,
die zijnen prins bijgestaan had tijdens den slag
van Weeringen. Later werden de heeren van Immerseel eigenaars van de heerlijkheid en bleven het jaren
lang. Ter plaatse « Immerseel » tusschen \\Ommelgem
en Deurne, hadden de heeren van Immerseel zich
een kasteel gebouwd.
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Dit kasteel werd gedeeltelijk verwoest in de xv eeuw,
en Ie Roy, in zijn werk « Notitia marchionatus, » blad
2o5, geeft de teekening van de overblijvende gedeeltens
van dit kasteel (1687).
Den 18 October i586 werd het personnaat der
pastorij « jure devoluto » gegeven aan Lambertus
Paradis, kanunnik te Namen, door den Apostolischen
nuntius. Aan de pastorij werd omtrent r6i8 het ambt
gevoegd van penitencier der kathedraal van Antwerpen,
waaraan in 1680 het recht toegestaan werd der benoeming tot drij benenden van Wommelgem, terwijl er
slechts vijf bestonden.
De groote thienden (grosses dimes) werden in drij
paarten verdeeld ; een voor de pastoor, een voor de
heeren van Immerseel, en het derde paart voor de
Coralen der kathedraal van Antwerpen.
De vijf beneficiën van Wommelgem waren de
volgende :
1. Het beneficie gehecht aan het kasteel van
Selsaeten, ingesteld ter eere van de heilige Drijvuldigheid en van het heilig Kruis.
2. Het beneficie van Sint Jan Baptista, ingesteld in
de kapel genaamd « Kapel van Sint Jan den Krijter, »
(krijter of roeper, waarschijnlijk voortkomende van de
woorden : vox clamantis in deserto.)
3. Het beneficie der apostelen Sint Petrus en Paulus.
4. Het beneficie van onze Lieve Vrouwe der eerste
fondatie en
5. Het beneficie van onze Lieve Vrouwe der tweede
fondatie.
Deze drij laatste fondatiën waren gesticht in de
parochiale krik van Wommelgem.
Van in het begin der xvn eeuw had den k a n u n i k
penitencier van het kapitel der kathedraal van Antwerpen, het recht om de beneficiën sub. 2, 3 en 4 te
vergunnen.
Bovendien bestonden er nog verschillende fondatiën
in de kerk van Wommelgem, zooals jaargetijden voor
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Elisabeth Verhage en wijle pastoor Verbeeck ; twee
wekelijksclie missen d'ccne Dondcrdags aan het altaar
v.i n liet heilig Sacrement, ingesteld door pastoor
Renier Michiels, en d'andeiv Zaturdags ter ecu- van
onze Lieve Vrouwe,
Het broederschap van den heiligen Rozenkrans
werd ook te Wommelgem opgericht in 1717, en degene
der Goede Dood, weinigen tijd daarna.
Ieder jaar, op drij verschillende tijdvakken, kwamen
de kloosterlingen van de Bedelaarsorders aldaar hunne
oefeningen doen.
Het waren de Mindcrbroeders van Antwerpen, met
den feestdag van Sint l'ieter en l'aulus ; de Capucienen
van dezelve stad, met den feestdag van Sint Jan Baptiste
en de Dominikanen van Lier, met den feestdag van de
H.H. Cosmas en Damianus.
In 1727 telde de parochie 52o eerste kommuniekanten.
De parochiale kerk van Wommelgem heeft als
patronen de II.H. Apostelen Pieter en Paulus ; men
eerbiedigd er ook nog als patronen de I I . I I . Cosmas
en Damianus sedert dat men er eerbiedweerdige
relequien bezit van deze twee heiligen.
Op 26 Mei i58g werd de kerk in brand gestoken
door de soldaten der Vereetiigde Belgen. Volgens
schrijvers van dien tijd, bezat /ij eene merkelijke
grootte en een aantal grafmonumenten ter nagedachtenis der edele families die kasteelen of eigendommen
in de naburen bezaten. Kort daarna werd zij opnieuw
opgebouwd, omtrent in den vorm zooals zij heden nog
bestaat. In de geschreven notas van kanunik De Ridder, staat dienaangaande : « Anno i58g exusta est
ecclesia et anno 1611 restaurata pet Walterum Conincs,
uti patuit ex trabe amota anno 1826, quando pnsitum
est « p l a f o n d » in qua legebatnr: 1611. Desen coor
heeft Wouter Conincs gemaect. n
De merkelijkste verandering sedert dien aan de kerk
is de Verhooging der zijbeuken en de v u i g i o u -
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ting der vensters. Deze werken werden verricht in
1782 en benuttigden omtrent duizend guldens. De
kerk heeft drij beuken, bevattende ieder cenen altaar :
het hoofdaltaar is toegewijd aan de H.H. Apostelen
Petrus en Paulus, het zijaltaar, noordwaarts, aan de
H. Maagd Maria en het zijaltaar zuidwaarts, aan den
H. Sebastiaan.
In het midden der xvm eeuw was den toren
bouwvallig. Er ontstond, ter die gelegenheid, een
langdurig geding tiisschen de heffers van de thienden,
het kapittel der kerk van onze Lieve Vrouw van
Antwerpen, de pastoor van Wommelgem en de
eigenaars der heerlijkheid van dezelve gemeente. De
gemeente zelf en de Tafel van den H. Geest werden er
insgelijks tusschen betrokken.
Het honger gerecht van Brabant stelde een einde
aan dit proces en gelaste de drij heffers der thienden
met de versterkingswerken. Deze voleindigd in het jaar
1761, hadden i8i3 guldens benoodigd. H i e r n a zal
men de Copije vinden van gemeld vonnis, gevonden in
de archieven van Wommelgem, in farde i33 van d< n
inventaris. In 1761 beliepen de inkomsten dei pastorij
op 998 guldens ; d a a r a a n was nochtans af te trekken
de som van 198 guldens voor toehoorige uitgaven. Kr
bleef dus netto 800 guldens.
Het werk van kanunik Reusens T. xiv, bl. 449-50
geeft het document betrekkelijk de opgaaf der beneficiën van de parochiale kerk van Wommelgem.
In 't zelfde werk T. xiv, bl. 451 vind men het document, waardoor Willem van JJerchem, heer van Malle,
een derde van de thienden van Wommelgem aan twee
capellarijen der kerk van Onze L. Vrouwe van A n t werpen geeft.
Hierna de coptj van het document, betrekkelijk de
verdceling der thienden te Wommelgem.
« In den eersten heeft den pastoor van Wommelgem
den eersten schoof of hoop van de gioote t h i e n d e als
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van tarwe, rogge, gerst, haver, boeckweye, sloersaet,
raepsaet, spuriesaet, vlas, erwettten, raepen, enz. ; den
anderen schoof of hoop comt den heere van Immerseel,
grave van Boeckhove, domimis temporalis in Wommelgem ; den anderen derden schoof of hoop compt
aen de coralen van de Kathedrale Kercke van Onze
Lieve Vrouw tot Antwerpen, wordt opgehaelt ofte ontfangen hij mijnheer canonic en cantor de Coock,
rentmeester der voorscreve coralen. Item den pastor
noch een thiende op het Capellevelt daer de capel van
Sint Jan op gebouwt is, aldaer haelt den pastor twee
schoven, en eenen derden schoof het kapittel van sinte
Gommer tot Lier, en noch een schoof heeft het. beneficie van sint Jans cappel.
Item soo heeft de pastoreij noch eene schoof in de
stomme thiende alhier, en andere twee schooven of
hoopen die commen toe aen de heeren van de abdije
van sinte Michiel tot Antwerpen.
Item soo heeft den pastoor door het geheel dorp van
Wommclgem, ten allen tijden de novalen thienden,
bestaende in scventhien stuckcn ofte percieltiens bij
bescrijft die stucken te lanck alhier. »
I. BENEFICIE VAN HET KASTEEL VAN SELSAETEN.

Deze beneficie, ter eere van de H. Drijvuldigheid eli
van het H. Kruis, werd ingesteld door Willem van
Berchem, heer van Malle, bij akte verleden in de
kerk van Wommelgem, op 14 Augustus 1394. Door
breve van 29 February i388. gunde Paus Clement vu
de toelating aan den stichter om die stichting in te richten in de kapel, welke hij voornemens was in zijn kasteel te maken. Er moesten wekelijks in de kapel van dit
kasteel vier missen gedaan worden, 't zij Zondags of
de drij volgende dagen. Het was nochtans toegelaten
die missen te doen aan het altaar van het H. Kruis
S
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der parochiale kerk, wanneer de stichter of diens familie
afwezig waren. De kapelaan had vrije woonst en een
inkomen van 20 guldens van Florencie.
Het recht werd behouden aan den stichter, zijne
erfgenamen of opvolgers om den kapelaan te benoemen. Den bisschop van Kamerrijk keurde de fondatie
goed den 4 October 1405.
Onbekend is de benaming van het kasteel waar die
kapel ingesteld was. Baron Ie Roy, in zijne notitia
marchionatis, zegt, dat de heeren van Berchem alsdan
nog eigenaars waren van een kasteel, en hij geeft den
akt van deeling mede, waardoor dit kasteel aan Jan
van Berchem toebedeeld werd.
Door akte van verkooping verleden voor schepenen
van Antwerpen, in dato 29 December i535, kwam « 't
goed te Selsaeten» aan Joannes Carolus d'Affaytadij,
koopman te Antwerpen, die het kasteel herbouwde in
toskaanschen stijl en met eene ongewone pracht. Hij
bekwam den i3 Maart i53y van kardinaal Antonius, de
toelating om de kapel, die hij voornemens was in zijn
nieuw kasteel te brengen, te doen dienen tot de oude
fundatie der heeren van Malle.
Het schoone gebouw bestond kortstondig ; reeds
omtrent 1540 werd het totaal afgebrand en sedert is het
steeds bekend gebleven onder den naam van « 't Verbrand Hof. » (*)
De missen werden alsdan in de parochiale kerk gedaan. In het jaar i685, deed de vader van Philippus
Adriamis d'Affaytatij, de Kapel hcrmnken. Hij droeg
alsdan de namen van graaf van Ghistelles en van
Sorezin, prins en graaf van het Heilig Rijk, baron van
(*) Het was in 1542, tijdens het beleg van Antwerpen door
de (Jclderschen, aangeleid door den droevig beroemden generaal
M a r l r n \ . m K I I S M - I I I , dal door diens bende hel St-lsaetenhof in
brand werd gesloken, B i j n a al de kloosters, de k:isleelen, buitengoederen en vele kerken in den omtrek van Antwerpen, ondergingen alsdan hetzelfde lol.
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Ililst, heer van Bradericq, Lammekens-Ackere, enz.
Heden bestaat er nog een smeekschrift of aanvraag,
/onder melding noclltans van datum, toegezonden aan
den bisschop van Antwerpen door graaf van Ghistelles, ten einde de missen te herkrijgen in zijn nieuwgebouwd kasteel.
Omtrent 1680 werd den last van wekelijks vier missen te doen, door de episcopale overheid verminderd
tot eene mis per week. Deze mis werd ten dien tijd
in de parochiale Kerk van Wommelgem gevierd, maar
in 1687 werd de mis wederom gedaan in de kapel van
het kasteel en zelfs tweemaal per week.
Den 17 November 1807, bij akt verleden te Brussel
voor notaris Ant. Morren, werd het kasteel van Selsaeten verkocht door I ' h i l . Max.Franc. d'Affaytadij aan
Joan. Guil. Le Grelle, en door erfenis behoort het
thans aan de /.eer Edelen Meer Gustaaf Agie. (' )
Het inkomen van dit benelirie was geschat in 1680
op 100 guldens, m u n t en granen, en de kapelaan beklaagde zich alsdan dat zijne woning sedert lang de
puinhoop van brand was geworden.
l l e i k a s l t e l van Selsaeten ol «Verbrand Hof» is gele
gen tusschen Wommelgem en Kunst.
Ziehier het beknopt verslag der documenten welke
te vinden zijn in het werk van k a n u n i k Keusens. T. 14.
i e . BI. 455. Actum van 14 Augustus 1394, waardoor
Ridder Guil. van Berchem, heer van Malle, een kapelaanschap opricht, ter eere van het II. Kruis, nadat
hij de toelating ontvangen had van Paus Clement vu
om eene kapel in zijn kasteel te bouwen.
2e. BI. 456. Actum van 29 Fobruary i388, waardoor
puiis Clement vu voormelde toelating vergunt van
K'idder ( i u i l . van Berchem.
3e. BI. 460. Aclum van 29 December i535, waardoor
(*) |Jr « c l K i l c l r l l e e r ( i u M a . , 1 ALMC, herbouwde' heden 1897 een
nieuw K a M e e l , in vlaamschen stijl, volgens de teekenirfgen van
den b o u w m e e s t e r Alphonse Van der ( i u c h l .
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Joannes-Carolus d'Affaytady het kasteel van Selsaeten
aankoopt.
4C. BI. 462. Actum van i3 Maart i538, waardoor
kardinaal Antonius machtiging geeft aan J. C. d'Affaytady om de kapel van zijn kasteel te gebruiken ten
dienste der oude kapelaanschap, gesticht door Ridder
G. van Berchem.
5e. Kanunik Reusens geeft insgelijks een aantal
namen mede der kapelanen, gehecht geweest aan het
beneficie van Selsaeten.
II. U E N E F I C I E GEHECHT AAN DE KAPEL VAN
SINT JAN BAPTISTE.

In lijsten opgemaakt in de xiv e eeuw word er reeds
melding van dit beneficie gemaakt.
Het is waarschijnlijk dat de naam van Sint Jan de
Evangelist later werd gevoegd aan dien van Sint Jan
de Voorbode, want in de jongste stukken vind men
SS. Jan Baptiste en Evangelist.
Hij die het genot van dit beneficie had, was verplicht
tweemaal weeks mis te doen in de kapel van dien
heiligen. Deze kapel gekent onder den naam van Sint
Janskapel, en in de vroegste tijden onder den naam
van Sint Jan de Krijter, bestaat tegenwoordig nog.
Ze is gelegen tusschen Wommelgem en Wynegem. Zij
was omringt van eenen heuvel, genaamd « Sint Jansberg, D die slechts verdween en gelijk gemaakt werd in
het jaar 1787, ten ejnde er eene planting van eiken en
beuken boomen te doen.
De inkomsten van dit beneficie waren merkelijk. De
beneficiarius had recht tot eene woning. In eene
rekening van 1787 staat bekend, dat het inkomen dit
jaar 85o guldens 16 stuivers en 3 déniers beliep, de uitgaven bedroegen 475 guldens 12 stuivers en 3 déniers.
De stichter van dit beneficie is onbekend. De eenige
melding van weldoener van die kapel is te vinden in
eenen akt van i56j, waarin gezegd word dat eene jaar-
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lijksche cijns, ingesteld door Hendrik Van Beerle,
priester en kanunik te s' Hertogenbosch, afgekocht
werd mits i5o guldens Carolus.
Zeker is het, (minstens van het begin der XV1II C
eeuw,) dat de Kanunik penitencier der kathedraal van
Antwerpen, het recht had om de benoeming te doen
van den benericiatius van dit beneficie ; in 1620 gaf de
bisschop Malderus insgelijks toelating aan den penitencier, collator of beneliciarius, de missen te doen in
de parochiale kerk, om rede van den afstand der
kapel en het gevaar dat er was, om de godsdienstige
vasen en sieraden, 's nachts in eene afgelegene kapel
te laten.In het verzoekschrift, daartoe betrekkelijk, staat
gemeld : « wel is waar stonden er in het verledene een
» aantal woningen, nu nochtans zijn de omstreken der
o kapel onbewoond. »
't Is sedert dien, dat de mis in de Sint Jans kapel
niet meer gevierd werd, dan op de feestdagen van de
H. Sint Jan Baptiste en van de H. Sint Jan de Evangelist.
In 1680 vereenigde Joannes Ferd. van Beughem,
bischop van Antwerpen, alle de inkomsten van Sint
Jans kapel, aan zijn kapitel - en op 16 Mei 1701, door
besluit van bischop Cools, werden de rechten en inkomsten vergund aan de heer onderpastoor dei gemeente,
mits katechismuslessen te geven en het doen eener
vroegmis.
Kanunik Keusens geeft insgelijks de namen van
eenige titularissen van dit beneficium, op bl. 467 en
468 van T. xiv van zijn gemeld werk.
I I I . HET BENEFICIE DF.K HU. APOSTELEN PIÏTRUS
F.N PAULUS.

De stichter daarvan is onbekend ; reeds in de xiv e
eeuw vind men er melding van in het geschrift «synopsis actorum ecclesiae Antverpiensis » door Mgr de Ram.
De titularis was verplicht wekelijks d rij missen te doen
in de parochiale kerk, toegewijd zooals wij vroeger ge-
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zien hebben aan de H H . Apostelen Petrus en Paiilus.
In 't jaar 1700 beliepen de ontvangsten van dit beneficium op 116 guldens en i5 1/2 stuivers, en de u i t gaven ter somme van 72 guldens en 10 stuivers.
't Was omtrent 1618 dat de kanunik penitencier deikathedraal van Antwerpen, het recht verkreeg om de
benoemingen te doen tot dit beneficium.
Kanunik Reusens geeft ook de namen op vaneenige
titularissen van gemeld beneficium.
IV. HET H E N E K I C I K VAN ONZE UEVE VROUW,
GEZEGD DER EERSTE FONDATIE.

Dit beneficium werd gesticht op 10 November 1431
door Ai nould van Immerseel, heer van Wommelgem en
Calharina Van Sompeke zijne vrouw, met medewerking
van Pieter de Lombaert, burger van Antwerpen, en
van Henricus Joly, kapelaan der kerk van Bieden (sic)
in het bisdom Luik. De heeren van Immerseel deden
de benoemingen der titularissen.
De titularis was verplicht wekelijks drij missen te
doen in de kerk van Wommelgcm.
De goederen toehoorende aan die. instelling waren
in de xvin eeuw: eene hoeve van 2 1/4 bonniers en een
jaarlijksch inkomen van 5 maten rogge en verschillende cijnsen, tot een beloop van 4 guldens en 8 stuivers.
Kanunik Reusens, in zijn gemeld wtrk T. xiv, bladen 470 tot en met 478, geeft het relaas van den akt
van fondatie van liet beneficium van Ons L. Vrouw,
ter parochiale kerk van Wommelgem, gezegd der eerste
fondatie.
Hij maakt ook melding in 't zelve werk, blad 478,
van de namen van eenige rectors.
V. HUT B E N E F I C I E VAN ONS LIEVE VROUW,
GEZEGD DER TWEEDE FONDATIE.

De stichter en oorsprong zijn er van onbekend. De
titularis was verplicht wekelijks twee missen te doen.
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Het magistraat van Wommelgem en de beheerders
der Tafd van den II. Geest bestierden er de goederen
van.
Van omtrent 1618 had den kanunik-penitencier der
k a t h e d r a l e kerk van Antwerpen, het recht om den t i t u laris er toe te benoemen.
Het voormeld werk van Reusens geeft eenige namen
op van titularissen.

Wlommcloem.
IV.

ij zullen eenige tegenstrijdigheden der geschiedbeschrijvingcn, hiervoron aangehaald,
thans kortbondig te recht stellen.
De akte van gifte der heerlijkheid van Wommelgem
van het jaar 1277, door Jan, eersten hertog van Brabant,
aan ridder Jan van Lier, is een historisch stuk, dat niet
kan tegengesproken worden, (Zie Wommelgem i.)
Daarin zegt men « toutc la rille de Wommelgem. » Dat is
geenzins een bewijs dat Wommelgem alsdan eene stad
was ; wanneer men in de oude stukken dit woord
tegen komt, beduid men gewoonlijk een dorp: door
villa beduidde men dorp en door het woord oppidnm
beduidde men eene stad.
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De geschiedkundige J. B. Gramaye is in dwaling,
wanneer hij zegt dat de familie Boot in i5g3 de heerlijkheid van Immerseel aangekocht had, en dat men
alsdan deze heerlijkheid '/ Hof van Sompeke noemde.Een
hof van Sompeke bestond er alsdan insgelijks te Wommelgem, en heden is dit genaamd « Het Withof. »
Gramaye zal dit laatste willen beduiden hebben, hetwelke nochtans geene de minste betrekking heeft geliad met Immerseel.
Een bewijs dat Gramaye in dwaling was, 7,ijn de
woorden var. baron Ie Roye : « niet ver van 't hof van
Sompeke bestond eene kapelaan den H. J. Baptista
toegewijd. » Deze kapel, in de nabijheid van « Het
\Yithof, » bestaat heden nog, en is ver afgelegen van
het kasteel van Immerseel.
Het kasteel van Immersoel werd zonder twijfel gebouwd in 1280, herbouwd in 1432-33, en verwoest vóór
het jaar 1678, waarschijnlijk omtrent i585. Zooals wij
gemeld hebben werd het werk van baron Ie Roy in
1678 gedrukt, en dit werk bevat eene plaat van het
kasteel in dien tijd. Alsdan reeds bestond daar niets
meer van dan het bouwvallig hoog gebouw, in denzelfden staat zooals wij het gekend hebben over een tiental jaren.
Van tijdens de verwoesting, was dit kasteel onbewoonbaar, en de heeren der heerlijkheid van Wommelgem, (alhoewel die heerlijkheid hen bleef toebehooren,)
hadden hun verblijf niet meer te Wommelgem.
Alnog : het woord « winhove, » hooger in zekere
stukken vermeld, geeft de zekerheid dat men de druifvrucht aldaar op groote schaal kweekte, om er wijn
van te maken, zooals heden nog in zekere streken van
ons hedendaagsche België geschiedt.
Als wanneer het tegenwoordig werk ten einde zal gebracht zijn, hebben wij het inzicht eene volledige studie
te schrijven, betrekkelijk de familie van Immerseel.
De werken : « Table chronologique des chartes et di6

42

W O M M E L G E M . IV.

plómes irnprimés, cor^ernant l'histoire de la Belgique »
door Alph. Wauters ; « Inventaires de la cour feodale
du Brabant ; » « Le livre des feudataires de Jean m,
duc de B r a b a n t » door Galescloot; « Collection de Chroniques Belges inédites oiï relation de la batnillede
Woeringen » door J. F. Willems, enz. zullen ons daartoe wel eenig licht brengen. (')
\Yat het kasteel van Selsaeten aangaat, dit moet in
ouderdom niet achteruit wijken voor het kasteel der
familie van Immerseel.
Het cartulaire van Sint-Michicl, zich in de staatsarchieven te Brussel bevindende maakt er reeds melding van in eenen akt van het jaar n55 en in eenen
akt van 1282.
Den eersten akt genaamd « Carta Domini Nicolai
Episcopi de curiis nostris in eleemosinam datis quibusdam specialiter nominatis et confirmatio corumdem, »
zegt het volgende :
« Curtem de haga cuin molcndius de Immerseelc et
» terram de Selsaten cum duabus partibus d < c i i n c
D illius. »
Den tweeden akt genaamd « Confirmatio specialis
Domini Ingclramis Episcopi Cameracensis de bonis
nostris libertatibus ecclesiae nostrae » zegt het volgende :
« Item duas partes grosse decime provenientibus de
n parochia de Wommmelgem, in loco qui dicitur Sel» sa ten et in confinio ibidem. »

(*) De geschiedkundige J. 1">. Stockman:-, c-n l v R a e d i , s
l i i r i x o i e n v a n di' w a p e n * , (armoirles) \ a n |an ( l a n x u - k e r ,
. I n y.warl ecii gouden l i i i j i a a n l , l u - i v i - l i l l . c / : i : i i i l im l k - l i c i i \ : u i

'i /didc.

Hebnteeken : ccn le-lic uit liet veld. >

Xou dit niel moeten z i j n : van salu-1 l i c / . a a i d mcl l i - l i c n \ ; i u
m e i d e n Bonden l u i p a a r d , ^ e k l u u w d e n j^clon^d v a n /.ilver
oTer liet ^an^ehe.
Ilclinteeken : een lt:lie van hut schild.
\Yi| d a n k e n v a n j a .

fl.ictel fccr familie vnii Smmcraccl te Antwerpen.

i•:/!••. srhoonr woning, op den hoek
der Markgravestraat en der Lange
N i e u v v s t r n a t , werd ten j a re 1496
gebouwd door Jan van Immerseel,
markgraaf van Antwerpen en heer
van \Yommelgem, volgens de teekening van Dominique Waghemakere, In dien tijd was
het een der schoonste huizingen der stad, en om zoo
te zeggen eene koninklijke woning.
Er bestaat tegenwoordig niets meer van, dan eene
allerfraaiste kapel, deel makende van n u m m e r 3i der
Lange Nieuwstraat, en gekend onder den naam van
« Chapelle de Bourgogne. » Deze bidplaats slechts 21
vierkante meters inhoudende, is een waar kunststukje
van Gothische s t i j l , opgeluisterd door kunstig bijtelwerk en bewonderensweerdige schilderingen en vensterglaswerk. Deze kapel werd opgericht ter eere van
het Burgondisch huis door Jan Van Immerseel, markgraaf van Antwerpen en heer van Wommelgem,
overleden in i52O. Volgens M. Genard werd dit
hotel verkocht door Marie de Lannoy, weduwe van
Jan van Immerseel en hunne kinderen, op 2 January
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1527, aan de heeren Georges Muytinck en aan Gilbert
van Schoonbeke ; den 8 January i528 werd dit hotel
wederom verkocht aan Kodrigo Fernandez, consul
van Portugal, en zijne kinderen stonden het af aan
don Diego de Santa Crux, den 27 January 1649.
(Extractum : Histoire des rues et plafes publiques de
la ville d'Anvers, door Aug. Thijs.)

INVENTARIS
nummer i33 der Archieven : Proces aangaande
de Reparatie van den Toren, tusschen de gemeente en de Tiendeheffers.

ONNIS. «Voorde wethouderen, gemeyntenaeren en ingesetenen van desen dorpe
en Heerlijckheyd van Wommelgem,
tegen de thiende heffers van aldaèr, nopende het restaureren van thoren, en het doen
der vroeghmisse en cathecismus enz. de
dato 10 8ber 1763.
Den Eerw. Heeren Deken en canonieken
der cathcdrale van Antwerpen, voor hunne
vicarissen, den Eerw. Heere Penitentier van deselve
Cathedrale kercke, en die Abdije van St Michiels,
aldaèr, supplianten en gereconvenieerde.
« De wethouderen, Regeerders en ingesetenen van
Wommelgem, rescri benten en reconvenienten.

46

INVENTARIS.

« Gesien in hare keyzerlijke en konincklijcke majesteits souvereynen raede, geordonneert in Brabant, de
requeste der supplianten aldaer, gepresenteert den 19
Augusty 1762, met dewelcke waere verthoont : dat tot
Wommelgem was staende eenen thoren niet vier seijde
pilaeren en eene spille van eene extraordinaire hooghle
en met verscheyde ciraeten, gelijck te sien was uyt de
caerte en metinge tot de selve requeste gevoeght ; dat
het constant was dat de thiende heffers soo eenen thoren en spille met de aenklevende ciraete, noyth en hadden gemaeckt, nochte en waeren gehouden geweest te
maeken en 't onderhouden ; dat de voornoemde rescribenten en reconvienten, opentlijk bekenden en moesten
bekennen, dat sij tot dan toe, alle de noodighe reparatien en restauratïen soo aen den thoren als aen de spille en aenclevendo ciraete, hadden gemaeckt en gesupporteert, uyt de penningen van de gemeynte en Parochianen, maer sij pretenteerden alsnu daer van ontlast
te moeten sijn, uijt redenen dat ingevolghe dr h r d r n daegsche jurisprudentie, de thiende heffers waeren gehouden te tournieren eene clocke, op den voet van degene van Sint-Gilis, bij de stad Brussel, ofte ecncn thoren met zijn deksel, bequaem om de thiende clocke alleen daer te hangen, sonder iets voorders ; dat uyt die
leste obligatie van de thiende heffers, geensints en conde resulteren dat de supplianten thiende heffers, onder
de voors. parochie souden moeten treden in soo
eenen swaeren last als was de onderhoudinghe, of wel
selfs de demolitie van eenen thoren, spille en andere
ornamenten, gelijck te Wommelgem, maer sij moesten
gestaen mits contribuerende in soodanighe wercken
naer advenant van hetgene noodigh was voor de thiende clock alleen, hetgene eene seer clijne portie soude
maecken naer advenant van degene incomberende aen
de gemeyntenaren van Wommelgem ; Dat alsdan over
wijnighe jaren, den tegenwoordigen cas, was geagiteerd en gediscuteerd geweest voor desen Souvereijnen
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hove, tusschen den Prelaet der abdijen van Bonr.e Espérance, als thiende heffer van Seneffe en die regeerders en geineijntenaeren aldaer. Daer was te Seneffe
eene spille van ëene merckelijcke hooghde, maer soo
hoogh niet als degene van Wommelgem. Die spil was
getimmerd om eenen steenen thoren sonder ciraeten,
en soo hoogh niet als het dack van den grooten beuk ;
de clocken waren gehangen boven den steenen thoren
in de spille ; daer wiert gecontesteerd tusschen de voorschrevene partijen, welke van beijde de reparatien in
voortijden gedaen hadden, soo aen de spille als aen
den steenen thoren, waerop verstaan en gedecideert
was geweest bij vonnis van den 3o. Maij 1754, dat de
geheele spille van Seneffe was incomberende aen de
regeerders en parochianen aldaar en sulckx definitievelijck ; en aengaende den steenen thoren, was vcrclaert
geweest bij provisie, om redenen van de voorschrevene
contestatie, dat denselven sonde gerestaureerd worden,
halff en halff tusschen de twee partijen litigranten ; deselve nochtans geheel bij separate en particuliere
instantie, vonden zij sulckx goet, nopende den steenen
thoren alleen. Dat sulckx soo sijnde, men verhoopte
dat de rescribenten en reconvenicnten, gehouden waeren, niet alleenlijck aen de geheele spille maer aen het
meestendeel van den steenen thoren met de aenklevende ciraeten, en naementlijk aen alle hetgene exedeert
het dak van den grooten beuk aldaer, en gelijck
die voorschreven rescribenten alsnu h u n n e n thoren negligeerden en lieten vervallen met schade van de supplianten dese concludeerde dat soude verklaert worden
voor recht, dat die voors. rescribenten gehouden waeren aen de geheele spille en aen het meestendeel van
alle de steenwercken, laetende de determinatie van de
quoten tusschen de supplianten en de rescribenten ter
discretie en moderatie van desen souvercynen hove,
aendaght nemende op den ouden voet, op de hoogte
soo van den thoren en spille, als op de ciraeten aldaer
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wesende, benevens oock op de clynighijdt van hetgene
noodigh was voor de thiende clocke alleen, met ordonnantie aen de voorschrevene rescribenten en reconvenienten, van sulckx alsoo 't effectueeren gelijck sij supplianten van hunnen kant verclaeren te sullen doen
voor hunne quotie in de steenwerken met costen, schade en de intresten geleden en te leijdcn ; Dat het voorders eene vaste jurisprudentie was, geconfirmeert door
het Concilie van Trente en bij de edicten namentlijk
hetgene van 1611, dat voor alle en naementlijk voor de
thienden aen de reparatiên en restauratiën van de kercken en van de torens, voor sooveel deselve incombeerden aen de thiende heffers, moesten geemployeert worden de goederen en naementlijck de renten van de fabrijcke benefTens alle hetgene provenieerde uyt de o l l e ren, uyt de blocken daartoe te stellen, uyt de schaelen
en andersints ; dat de vastt goederen en de chijnscn
van de fabrijcke van Wommelgem jaerlijckx uytbrachten eene somme van 167 guldens i5 stuyvers en halven
vier mijten ; dat voerders de fabrijcke hadt aangelcyt ses
distincte capitaelen, maekende snemen eene som van
1479 guldens 8 stuyvers wisselgeld, waervan een alleen van 200 guldens was belast voor het jaergeteyde
van d'heer Van Eeckhout. De voorschrevene fabrijcke
hadt daerenboven jaerelijckx genoten eene merckelijcke somme uyt de offerblokken, schaelen en andersints, en deselve fabrijcke en was jaerelijckx op verre
naor niet belast voor leverantiën, jaergetijden, fondatiën, chijnsen, enz van eene somme van 100 guldens,
gelijck alles te sien was uyt de rekeningen der voorschrevene fabrijcke ; dat men vervolgens uyt de voorschrevene fabrijcke genoeghsaem sonde connen vinden,
eerst uyt den Boni van de fabrijcke, en daer naer uyt de
verkoopinge der voorschrevene aangeleijde capitaelen,
en andersints, eene suffisante somme om te maecken de:
reparatiên en restauratien aen den steenen thoren voor
sooveel deselve niet en souden sij n tot laste van de ge-
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, gelijck oock om te doen. de voordere
en de fournissementen aen de kercke, ingevalle dat er i( t aen n i a n ( | u c c i d c . En gelijk de rescribenten hun daer naer niet en verstonden te i CL; u leuren,
l e d c n e i i dat de s n p p l i a n l e i i l u i i i recours waeren
mende lol de a u l o i \ | e i l val i desen soiivci \ nen liove,
dniselven seer oodmoedelijck b i d d e n d e te v e i r l a e i v n ,
d . i i den bom van de fabrijcke, de aengeleyde capilaelen e a p i t a e l e n , bcüeliens de v o o n l e n - goederander
labiijcke, bij l i c h t i n g e van j^eldt, voor sooveel dat aldaei solide \vesen eene e\ ciX'Ssentie boven de o r d i n a i r e
lasten, moesten voor alles geemployeert worden soo
aen het voorschreven deel van den steenen thoren als
aen de meer rest van de kercke en van haore voordere
noodtsaeckelijkheden voor sooveel deselve incombeerde aen de thiende heffers, met costen tot laste van de
voors,wethouder en in hunnen eigen naem of vallens tot
laste van alle de g e i n e y n l e n a e n - n , en met schaede en intresten geleden e n - t e l e i j d e n . l i e t a |)])oi n i e i n e n t o|) de
selve reipieste gcmargeei t den 9 Augusty voorschieven,
bij 't welck 't Hof ordonneerde die te doen c o m m u n i ceren aen partije om daer tegens te seggen binnen acht
daghen, ordonnerende sonder prejudicie aen deselve
p a r t i j e n van ten selven tijde de consigneren de kercke
rekeningen van Wotnrnelgem sedert de t h i e n leste
jaeren, d a e r i n n e begrepen degene van 't jaer 1761, met
verklaeivns wegens de rescribenten tegens de voors, requeste, en dewelcke sij, ondei l a v m van de v e i k l a e i i ' i i s daei bij L;edaen, soo en gelijck sij bij h u n n e voors.
i e< | ueste hadden gedaen,'Souden v e i c l a e i t w o l d e n n i e t
ondeerl nochontvanghbaei met costen. (ïe/.ien voorders de SCrifture dei repliqm- dei i c s c i i b e n l e n dat er
:,ouden worden geoidonneert van tot ontlasting der
reconvenienten en aen h u n n e kercke en armen binnen
de parocbiekercke van \Yommelgem te besorghen en
doen lesen eene vroegmisse mits gaeders het doen van
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catechismus, de supplianten desnoods sijndc sive conjunctim sive divisim daerin, enz. enz.
« En regt doende, ordonneer! aen de supplianten, in
hunne qualiteijt van thiende heflers van tot ontlasting
der rescribenten en van h u n n e kercke en armen binnen de parochiekercke van Wommelgcin te besorgen
en te doen lesen eene vroegmisse mitsgaeders het doen
van den catechismus, deselve supplianten daerin coindemnerende mitsgaeders in de costen enz. enz.
« Aldus gedaen binnen de stad Brussel den 10 Octobe.r 1763 (geteekend) E. De Robiano. »

ibcvcntbalscbc Waart.

ET was in h e t jaar 1431 dat men, van aan de
Mejrolaats te Antwerpen tot aan den Blauwen Toren, de Ilermthalsche V a a r t begon
te graven. De/e vaart was bestemt om goed
water te bezorgen aan de bierbrouwerijen dei
L stad en om Antwerpen met een vaarbaar water te
verbinden met Herentlials, langs Moll, waar de
v a a r t het water der Nethe zou o n t v a n g e n .
Dit voorstel kon nogtans niet tot goed einde
gebracht worden, want Herenthals, geene geldelijke middelen bezittende, kon het gedeelte d e r v a a i t
dat haar ten deel was gesteld, niet afmaken. De stad
Anlweipen van haren kant, maakte slechts de vaart,
tol op het gehucht Immerseel, onder Wommelgem. In
1472, dus een en veertig jaren na het begin der werken,
kocht de stad Antwerpen van Dame Isabelle van Immerseele, de watermolen, zich bevindende op het
Schijn, op korten afstand van het slot der Ilceicn van
Immerseel, en stichtte! daar een spinhuis. Dit spinhuis
was bestemd om de waters der Schijn, der Breede
Beek en der \\'e/elsrhe Heek in de n i e u w e vaart te
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brengen. Op die wijze luid Antwerpen toch een h a r e i
doelen bereikt : goed water te bezorgen ;i;m de stad.
Het gedeelte der vaart, zich bevindende in de stad,
veiloor met den t i j d , en door dr bouwwerken van V a n
Schoonbeke, cm groot gedeelte van h a a r nut ; /.ij werd
weldra eene s t i n k e n d e gracht . genaamd •• de Y i i i l r n i , »
naam die thans nog eene openbare plaats van A n t w e i pen kenmerkt.
( T h i j s : Historiek der s t r a t e n van Antwerpen.)
In hel werk « Deiirne en l ïorgerlmut » door j . U.
Stockmans, eerlangs verschenen, v i n d e n wij een lang'
historiek v e r h a a l aangaande de Hcrenthalsche vaart,
in het x.esde hoofdstuk. I n 't kort vn h a a l t hij de d - ' l v i n g
dei l l e r e n t h a l s e h e v a a r t ;
met w e l k doel zij werd
a a n g e l e g d ; ' de stad koopt d a a r t o e den w a t e r m a l e n
van I m m e r s e e l en r i e h i a l d a a r een spinhuis i n ; voor- en nadeden dei v a a r t ; - o n t w e r p der lieden
v a n H e r e n t h a l s t o t he\ a a i m a k i n g d e r v a a r t ;
dit

g e l u k t n i e t , tot groote vreugde dor Lierenaars ; wie hooren de boorden der vaart toe ? -

aan

Copye van een accoord aangegaan tusschen de
stad Antwerpen, en de gemeente Wommelgem,
nopens de spuie, de dato 21 January i552.
A's l.'l der Arcliiei't'n.)

Wij Horgermeester en Schepenen en Kaed der stad
van Antwerpen doen condt en kennelijck aen alle de
genen die dese Letteren sullen sien of hooren lesen,
dat, alsoo de ingesetene en gegoetjde van den doipe
van Wommelgem, \ \ ' i j n e g e i n , Immerseele, Deurne en
van Morxem, ons tot diversse stonden hadden geremonstreert en te kennen gegeven hoe dat sij lieden
elck respectivelijck, dikwijls waeren lijdende groote en
excessive sc.liaede van den hoogen waetere van boven
u y t ter schijn komende, snlckx dat heurlieder landen
en hemden dickwijls waeren met de groote waeteren
verdronckcn, in der manieren dat sij daeromme wa i e n
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genootsaekt en genecessiteei t geweest de schoften en
deuren van de spuyen, die de voors. stad aldaer hadde
doen maecken, in stucken te smijten, gelijck sij oock
;;edaen hadden ten cijnde dal liet waeter daer door
sonde mogen sijnen cours, loop en val hebben, en
w a n t de nieuwe vaert, omtrent den sluijse van Immerseel, e n oock beneden op het K x t e i e n Laer, en in
andere plaetsen was soo seer vervuijlt dat 't selve
waeter sijnen loop niet en koste hebben lancx der
selver vaert, maer ter contrariën moest sijnen loop
nemen naer D e u i n e en Merxem, de welcke daerdeur
groote schaede lijdende waeren gclijck men oock bij
informatie heeft bevonden, en want daerenboven vele
en diversche pooi teren en ingesetenen der stad als te
w e t e n d e l lereijders, ververs, volders, huijdevetters en
andere ons tot diverse rcijsen insgelijckx oock gei e
monstreerd hadden, dat sij lieden haere neringhe b i n nen de stad niet gevoegelijck conden exerceren, door
foute van soete en versche waeteren die binnen de stad
gewoonclijck waeren te komen van boven, en niet
komen kosten, mits liet opbreken en door het opsuujten
van de deuren van selve spuye ; wij hebben willen
eviteren en remedieeren de voors. inconvenienten en
alle de goede mannen van den dorpen voors, mitsgaeders oock heure poorteren en ingesetenen en ieder hebbende willen accomoderen en gerieven, hebben tot
dien eijnde belast en bevolen aen de tresoriers en rentmeesters deser stad dat sij de nieuwe vaert souden doen
kuijsschen van aen de nieuwe waterpoort totter spuije
voors. i;n Immerseele toe en ter plaetse daer de spuije
was staende, gebroken en opgesmeten, dat men aldaer
sonde doen maecken een luüjsken en woninghe aen
die selve spuije, en aldaer setten, stellen en committeren eenen persoon, hem des verslaende, den welr.ken
sonde de voors. spuije optrecken ten eijnde dat de gegoeijde bovengenoeml niel v e r d r i n r k e n en souden en
dat ook d(; borgeren en ingesetenen voors. g e r i e f t
souden mogen worden van de versche en soete wate-
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ren om eenigelijcken naer den waeterpasse te gerieven,
en naer dien wij dit werck als voren begonst hadden
om 't selve te effectueren tot commoditeijt en gerieve
van de dorpen en ingesetenen bovengenoemt, soo
heeft mevrouw van Daele, achtergelaeten wed. van
wijier Jonckheer l'hilips in sijndcr tijd Heere van
Immerseele Wommelgem enz. haer hier tegens geopponeert en ons geremonstreerd als dat door 't selve
werck sij in den naeme van hare kinderen, haere ondersaeten, insonderlinge haeren pachter van de hoeven
van [mmerseele voors. door het steijgen van de waeteren grootelijckx souden worden beschaedigd en geinterresseert, onder andere achter liet huys van Immerseel,
gelegen, in der voegen dat sij dagelijckx souden bevloijen met den waetere overloopen soo veel te meer
dat den voors, pachtere hem niet en cost behelpen met
den duykelaer, waer mede sij het voors. waeter in en af
souden mogen laden, als wesende gebroken, met meer
andere Redenen van haeren 't wegen geallegeert, soo
hebben wij omme te verhoeden alle quest'ien en geschillen die ter causen van dese hadde mogen opsteken en
gereijsen en omme der voors. Mevrouw van Immerseele en andere dier bij sonde mogen heschaedight en
geinterresseert werden, te gerieven, door tusschen spre
ken van M ij n heere r. Kngelbert van Daele, riddere
heere van Lees Daele, Wildere, enz en cancelier van
Brabant metter voors. vrouwe van Immerseele, sijne
dochtere in der qualiteijt voors. geaccorteerd, als dat
men op de voors. Spuije ten coste der voors. stad sa l
stellen en setten, eenen persoon beqwaem sijnde om de
voors. Spuije aldner te trecken tot commoditeijt en gerief van eenen igelijcken naer den waeterpas die men
bij Lieden, hen des verstaende, en de gelegentheijt van
't iiuartier aldaer wetende, setten en ordonneren sal
achter volgende de instructie die men den selven gecommiteerdcn bij adviese der voors. weduwe daer afgegeven sal; item dat den heere van Immerseele bij tijde
wesende sal nomineren en presente ien twee personen
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nut en beqw.inn wesende om de voors. Spuije te treeken, hun verstaande en kennende de natuere v;m de
landen aldaer, van wclcke twee personen de Stad sal
een van die kiesen en committeeren, om het selve achtervolgende ilc voors. instructien en commissien, wel
en getiouwelijck te bedienen, wel verstaende dat ing-jvalle de selve in 't selve te doen nogligent waeren, of
andersints misdoende, sullen wij mits redenen als voren
den selven mogen destitueeren en afstellen, en 't selve
gedaen sijnde, sal den Heere van Immerseele bij tijden, wederom andere twee personen nut en beqwaem
sijnde, presenteren om een van die, bij de stad gecommiteerd te worden, en in gevalle de Stad nncrinaels
van adviese waere selve spuije af te breken, soo sal de
Stad staen en blijven op haer geheel in allen sulckcn
rechte als sij hadden van te voren, voor 't stellen en
oprechten van voors. Spuije. Item dat de voors. gecommitteerde de voors. Spuije altoos sal mogen trecken
wanneer het waeter tot de waeterpas staen sal, of bij
gebrecke van dien soo sal den casteleijn van den voors,
huyse van Immerseel de voors. Spuije selver mogen
trecken, sonder wedcrseggen van imanden, bijsonder
als 't water eenighe schaede souden mogen doen, en
dat de voors. casteleijn tot dien eynde sal hebben ceiicn
sleutel omme 't selve te doen als 't van noode wesen
sal en als de voors. gecommitteerde tot het trecken in
gebreke sal gevonden worden.
Item, dat soo verre men bevont dat den voors. gecommitteerde ncgligent waerc, hem te reguleren naei
sijne instructie, dat men dien afsetten sal, en ter nominatie als vooren, een anderen commiteren ; Item, nog
gesloten en geaccordeert, dat de voors. Stad sal onderhouden de voors. Spuije met den huijse. mitsgaeders
den Duijckelaer met de bruggen aldaer gemacckt tot
gerieve van voors. pachtere om respectievelyck door
den voors. Duijckelaer 't waeter af en inne te laeten,
en met sijnen waegen, peerden en andere beesten
over de voors. bruggen te voeren en te stouwen, ge-
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lijck lieiu dat f M i e d d i m r . k i ' i i sal, al ten oost r dei selve
Stad, die en sal di i i \ I H I I S . paghter sijne beesten n i e t
mo»en stouwen n o d i t r m e t \ v , i < ; l i e n l i j d e n dooi d e
voöi's. vacrt.

Soiulcr ar^ulist, en iles foirconden, l i c b h c n \ v i j den
tcT saecke, der voois. Stad X i i t w u p t - n dese l e t t r doen aenlian^cn o]> den 21 da^li J a n u a r i j in 't jaer
ons Heen: als mei: schreef i552 naer stijl van B r a b a n t
(onderteekend.) S.

3Dc ovcrstroominocn van het Schijn.

K voorgaande overeenkomst tussclicii
' j de stad Antw.-rpcn, en de gemeente
|j Wommelgem,dato21 J a n n a r y i552,'
bewijst genoeg dat het tegenhouden
van de waters van het Schijn d< n > r liet
spui op Immefseel, reeds alsdan de ooi/aak
van overstroomingen was, in zoovene, dat
de inwoners van dien tijd genoodzaakt waren
de schoften e n deuren van liet spui « in
stukken te smijten. »
l .1 werden alsdan /ekeie maatregelen genomen, en de waterpas (clou de jauge) werd
aangeduid. De heeren van Innuerseel hadden /elfs eenen sleutel om alles na te zien en
het recht om water te trekken, ingeval Antwerpen n a l a t i g bleef aan zijne verplichtingen.
Waarschijnlijk waren de overstroomingen alsdan geëindigd ; maar tegenwoordig nemen zij jaarlijks weer
S
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toe. Denkelijk toch wordt nu nog den ouden waterpas gehouden. De oorzaak kan niet elders gevonden
worden dan in de werken der Kempische vaart. Wanneer deze vaart water in overvloed heeft, wordt hetzelve langs de Wezelsche beek in het Schijn afgelost,
hetgeen al de onheilen medebrengt. De overheden
zouden dit moeten verbieden. Ook schijnen de vestingwerken rond Antwerpen het hunne mede te brengen in
de oorzaak der ovei stroomingen.
De gemeente Wommelgem, met den sleutel van het
spui, en de rechten <lir /.ij heeft volgens de akte van
21 Januari i552, /.ou ook het hare kunnen bijbienger, en
.1.111 dien juarlijkscher. noodlottigen toestand alzoo een
einde brengen.

A i>tn. Het groot Schijn heeft zijn oorsprong in de heiden van
Westmalle, loopt langs Schilde, Wynegem, Wommelgem, ontvangt
hel kleine Schijn tusschen Deurne en Merxem, en komt daarna in
de Schelde. Zijn loop heeft 5 1 /4 uur.

Ibcrinncvinocn van t>c scötieitöc eeuw.
[EN 4 Augustus i583, staken de Staatschen
een groot getal pachthoeven en schuren,
vol graan getast, te Hove en te Bouchout,
alsmede de kerk van Vremde in brand.
't Jaar nadien verergerden de soldaten nog
hunne geweldenarijen. Den io c " Juny verbrandden zij de kerk van Broechem, de 2 molens en ii brouwerijen en meest al de huizen alsook den molen van Vremde en schier al
de hoeven daaromtrent.
Den 24en Augustus werd Duffel aan de vlammen
overgeleverd en vele inwoners doodgeslagen.
Het volgend jaar werd de kerk van Heyst-op-denberg afgebrand en er bleef daar ook veel volk dood.
Eindelijk den 26en mei I58g staken de krijgslieden
het vuur aan de kerk, den molen en meest al de huizen
van Wommelgem. Daar werden toen 33 inwoners,
waaronder geheel de Wet, moedwillig vermoord.
Eenige jaren te voren was Wommelgem geheel verlaten geweest en in i58y bleven er nog 32 huisgezinnen
over van de 3oo, welke er te voren waren.
Te Broechem stonden in i58y nog slechts twee woningen recht ; de weinige inwoners verbleven in hutten
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gemaakt in versterkte plaatsen. De bevolking van Santhoven was toen op 40 huisgezinnen gedaald ; Massenhoven bestond nog uit 6 personen, enz.
Dit was de staat van een aantal dorpen d»ver streek.
Het worde hier gezegd dat er in dien tijd onophoudend geloofsoorlogen plaats hadden en dat de pest
woedde in de rampzalige jaren van i5yg,i583 en 1584.
Den 4cn september i5g3 zond de overheid der stad
Antwerpen, opene brieven aan de dorpen van het
Markgraafschap, ten einde dezen hunnen toestand zouden opgeven, en daarbij den staat doen kennen van de
plaatsen, zooals hij was vóór de Nederlandsche oorlogen.
Het antwoord van 37 dorpen wordt thans nog, met
al de aanhoorige stukken, op het stadsarchief bewaard,
en vormt een uiterst belangrijk register getiteld » S l a a t
dorpen i5g3. »
Onder andere vinden wij daarin :

BROECHEM-OELEGHEM.
rond 1670.

in i5g3.

62 ploegen

322
3oo
87
ii
2

20 ploegen

koeien
blinderen land
huwelijken
brouwerijen
molens

107
97
43
3

koeien
blinderen land
huwelijken
herbergen

DEURNE.
I n i5Si : i33 rechtstaande en 146 afgebrande huizen.

S^GRAVENWEZEL.
rond 1879.
40 ploegen
240 bunderen land
87 huwelijken
35o kommunikanten
200 stuks hoornvee
700 schapen

28
3
100
16
76

in i5g3
huisgezinnen
schuren
bunderen land
ploegen
stuks hoornvee
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MORTSEL.
3oo
19
5oo
38
200
5

in 1580.
huisgezinnen
hoeven
blinderen land
plo< ;;.-n
stuks honrnvee
brouwerijen

28
3
100
16
76

in i5g3.
huisgezinnen
schuren
blinderen Luid
ploegen
stuks hoornvee

27
23
ooo
i
3
180

in i5g3.
huizen
ploegen
schapen
brouwerij
herbergen
kommiinikanten

RANST.
rond i56o.
102 hui/en
44 ploegen
800 schapen
9 brouwerijen
19 herbergen
212 bunderen land
5oc k o m m i i n i k a n t e n

WOMMELGEM.
rond 1570.
124 huwelijken
72 ploegen
45 hoeven
365 bunderen land
323 stuks hoornvee
iooo schapen

45
29
5
143

in i5g3.
huwelijken
ploegen
hoeven
bunderen land

In de XVII c eeuw, dus ook mogelijk in de XVI e ,
verstond men door « ploeg » een gespan van 2 peerden;
i peerd of os telde men voor een halve ploeg.
(lixtractum : Geschiedenis der verwoesting van
Biecht in 1584 door J. Michielsen.)

t>ot haötccl van ÏTcrncötjen, ont»cr "WJlommeUiem, en

t>c familie IPcrmoclcn.
i.

EZE familie is van Antwerpsche afkomst, en volgens alle de geschiedschrijvers dier stad is dezelve sedert
1400 allergunstigst bekend. Verschillige harer leden bekleedden aldaar ambten van Burgemeester, Schepen,
groot aalmoezenier, enz.
In het jaar 1477 was Hendrik Vermolen
of Vermoeien, schepen van Antwerpen ; in
1785 vinden wij als schepenen Joannes
Franciscus Vermoelen-Kannekens, en in
1806 Philippus Josephus Vermoelen-de
Thiéwinckel. Deze laatste bleef schepen tot
1814, en wierd alsdan burgemeester van
Antwerpen. (*)
(*) Van 1801 tot 1811 was Joannes Ktienne Werbrouck,
iiu ester van A n t w e r p e n ; van 1812 tot 1814 was liet ^raal' J
H a p l i s t a A d r i a n i i M de Cornelisscn, «lic fjcnorimli-n l'liili|ipus Josephus Vermoelcn-ik- Thiéwinckel tot adjunct had, en deze werd
I n i i ^ c i n e c s t e r lienoemd op 5 december 1814, mandaat dat hij beh i r l i l i o i 12 tnei 1817.
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Het was op 14 april 1814 dat burgemeester graaf de
Cornelissen, naar Parijs ging, ten einde zijn gedragregel te kennen voor de bestuurlijke zaken der stad
Antwerpen. Intusschen werd zijn ambt tijdelijk bekleed
door zijnen adjunct Philippus Josephus Vermoelen-de
Thiéwinckel.
Het was deze magistraat die de gevaarvolle eer had
alle de maatregelen te nemen tijdens de verandering
van Staatsbestuur, en hij kweet zich zoo gewetensweerdig van zijne taak, dat hij kort daarna burgemeester
van Antwerpen benoemd werd in vervanging van den
ontslaggever graaf de Cornelissen.
Alle tijdstippen vermelden rijke huwelijken en groote
betrekkingen der familie Vermoeien met de adelheid
van Antwerpen en elders ; heden nog' bestaan er rechtstreeksche afstammelingen te Antwerpen en te Bouchout. Ook is zij niet vreemd aan Wommelgem. In het
begin van i5oo huwde Joannes Vermoeien met Anna
van Immerseele; deze laatste behoorde tot de invloeden schatrijke familie, die eeuwen lang meesteres
v;m Wommelgem is geweest.
Het kasteel Ten Esschen of Ternessen heeft insgelijks jaren toebehoord aan de familie Vermoeien.
Pedro Vermoeien die Maria Moens of Moons getrouwd had, erfde het kasteel van zijne schoonouders
Gillis Moons en Joanna Ysaack, die hetzelve aangekocht hadden wegens de er.ven Sneeuwater, den i5
April 1610. — Maria Moons was de eenige dochter van
Gillis Moons. Toen Pedro Vermoeien overleed (8 Augustus i656) kwam het kasteel «Ternessen» aan zijnen
eenigen zoon Leonardo Vermoeien, grootaalmoezenier
van Antwerpen in 1679.
Dezen laatste trouwde op 8 Juny 1666 met Maria
van Roosendael, dochter van Christianus van Roosendael, groot aalmoezenier en schepen van Antwerpen.
De kinderen Vermoeien - van Roosendael verkochten
het kasteel, op 23 September 1712 aan hunne moei
Joanna Clara van Roosendael.
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Met het overlijden van Joanna Clara van Roosendael. kwam het kasteel wederom in eigendom aan de
kinderen Vermoelen-van Roosendaal en het is slechts
op 20 September 1736 dat dit kasteel voor goed uit den
eigendom der familie Vermoeien gaat. De kinderen
Vermoeien verkochten hst alsdan aan Joannes d' Allewiek, heer van Schoor mits 11.000 gulden.
Wapen der familie Vermoeien : Een schild gevierendeeld, waarvan het eerste en vierde deel van azuur,
beladen met drie tnolenijzers van zilver, het tweede en
derde van goud, beladen met een molensteen van azuur,
het schild gedekt met eenen helm van zilver, gekroond,
geboord, getralied en gesierd van goud, gevoerd van
keel, en tot helmteeken eene vlugt, ter rechter zijde
van azuur, en ter linker van goud, tusschen welke de
molensteen van het schild. Voorts met zijn helmdekken,
ter rechter zijde van azuur on zilver en het linker van
goud en a z u u r . (*)

(*) Burgemeesters der stud Antwerpen van is ( >o: i. Werbrouck,
Joannes Etienne Augnstlnus fosephus, van 1801 tol 1811. (Geboren
te Antwerpen op 23 April 1750, overleden U !>ouai op 16 December 1813.)
2. de Cornelissen, Joannes Baptista A d r i a n u s Jacobus Antonius
graaf, van 1812 tot 1814. (Geboren te A n t w e r p e n op 6 Auijiistiis 1787
en overleden op 26 J u n i iS.jS, ie Seliooten.)
3. Vermoeien de Thiéwinckel, l ' b i l i p p u s Joseplms, v a n 1814 tot
1817. (Geboren te Antwerpen op 27 Febrnary '7.SO, aldaar overleden
op 15 December 1825).
4. Van Ertborn, ridder, Florentinus Joseplui*, van 1X17 tot 1828.
(Geboren te Antwerpen op 4 April 1784, overleden in den f l a a i j ; op
28 A u g u s t u s 1840).
5. de Haters, Guillielmus A n d r e a s van |S2() lol 1830. (Geboren te'
Antwerpen op 30 November 1773, overleden ie l l a l l e in den ouderdom van 85 jaar.)
6. Verdiissen, l'Yanciscus Anlonius, diensldornde bur^eineester
in 1830. (Geboren te Antwerpen op 10 Mei 1783, aldaar overleden
op II Mei 1850.)
7. Dlianis, Antonius, buriremeeMer op 28 October 1830. (Geboren Ie A n t w e r p e n op 26 January 1792).
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\Yij achten het nutteloos ons bezig te houden met
Joannes d'Allewick, heer van Schoor, die het kasteel
van Ternessen aankocht in 1736 wegens de kinderen
Vermoeien ; — slechts weinige jaren hield hij dien
eigendom, /ooals nagaande blad melden zal.
Het /.ij hier insgelijks gezegd, dat de nota, gevende
de namen der burgemeesters van Antwerpen, sedert
1800, iedereen overtuigen zal dat verscheidene van hen,
hier te Wommelgem, niet onbekend zijn.

.S. Glei/.es, AtHonius Alcxis, b u r ^ e m e e M e r ad i n t e r i m van u
l l e r e i n b e r 1X30 tot 10 Februari 1831. (Geboren te Parijs in 1773, en
i r A n i u r r p e n overleden op 29 Februari 1832).
9. Le ( h e l l e , Gerardus Josephus A i i l o n i u s , van lo l''ebruari 1831
lul lS.}S. i G e b o i e n Ie A n t w e r p e n op (> J a n u a r y 1793, a l d a a r overleden np 30 Oelober 1871).
10. Loos, Joannes K r a n c i s c n s , van 1848 tot 20 M a a i l i S i j ; . ( Geboren te A n t w e r p e n op 12 November 171)'), o \ e r l e d e n op 2 F e b r u a n
11. G h e y s e n s , \ a \ e r i u s A n l o n i u : , , van 26 Maart 1863 tot 5 Mn
1863. (Geboren Ie l l a r l e b e k e op I<) Mi i 17')'), o v e i l e i l e n Ie A n t w e r pen op 5 M a a r t 1883).
12. Van Put, Josephus Cornelkis, van 5 Mei 1803 tol September
1872. ('Geboren ie I l o b o k e n op 15 Juny 1811, en overleden te Ant\\ erpen op 2 July 1877).
13. \'an den l$eryli, J o l i a n n e s r ' e l i x FraHciicus, burgemeester ad
i n i e i i m \ a n 2 d j u n y 187 1 tot 31 Augustus 1872. (Geboren te Antwerpen op 7 J u n y 1807 en o v e r l e d e n op 6 April 1885).
14. l )c W a r l, l . r o p u l d u s ( ' a r o l u > Nol b e r i n . s, van 30 A u g u s t u s 1872
tol 17 A u g u s t u s 1892. (Geboren op 14 July 1823, overleden te AntV M T p r l l »\> 17 A l l i ; U M U > lS()2).

15. Van Rybwyck, Jan, burgemeeiter door koninklijk besluit van
3. November 1892 en door koninklijk besluit van 15 July 1896.

9

3De familie fce (3orneli00en,
n.

EN jare 1742 werd het kasteel van
Ternessen de eigendom van J u f vrouw Clara de Cornelissen, die
overleden is in 1761, daarna a:m
Jacobus de Cornelissen, die overleden is in 1790.
Omtrent 1770 was Jacobus de Cornelissen, licentiaat in de rechten, zoon
van Pietro Ignatio en van Maria Catharina Mertens, eigenaar van het kasteel
Ternessen, onder Wommelgem.
Jacobus de Cornelissen had zijne
loopbaan begonnen als advokaat bij den
Souverijnen Raad van Brabant te Brussel. Later nam hij zijne woonst te Antwerpen, zijne geboortestad.
Het is niet gekend op welke wijze hij eigenaar werd
van het kasteel « Ternessen, » maar het blijkt uit zekere
eigendomtilels dat de gebouwen hem niet bevielen, dat
hij in 1775 een nieuw kasteel deed bouwen, veel grootscher en schoonder dan het oude en dit in een ander
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gedeelte van het park. Van de oude gebouwen bestaat
thans niets meer dan een torentje, nevens de thans bestaande stallingen, en nog is dit gedeeltelijk vernieuwd.
Mijnheer de Cornelissen stierf zonder nakomelingen te
Antwerpen den 12 Maart 1790.
Uit het bijvoegsel van zijn testament, ontvangen
door M t e r Le Puisnier den 7 April 1784, blijkt dat hij
alsdan te Antwerpen woonde, dat hij nog advokaat
was bij den Souvereynen Raad van Brabant, en dat hij
in verschillige punten het testament ontvangen door gezegden notaris den 14 November 1761, goedkeurde.
Aan zijne moederlijke bloedverwanten vermaakte hij
aoooo gulden ; — en
Aan Jacobus de Cornelissen, jongsten zoon van Joannes Baptista de Cornelissen de \Yeynsbroeck, heer van
Schooien, oud burgemeester en van Isabella Martini,
legateerde hij zijn nieuw gebouwd lusthof «'Ternessen »
onder Wommelgem, met alle de meubelen, zilveren
voorwerpen, boeken en manuscripten, hoeven en landen ; daarenboven alnog eene hoeve onder Borsbeeck,
zijne boekenverzameling in de stad, enz. enz.
De nieuwe eigenaar Jacobus Josephus Antonius de
Cornelissen was getrouwd met Henrietta du Bois de
Vroylande, en bewoonde te Antwerpen het grootsch
huis de Proli, ( thans van den Abeele, ) op het Groenkerkhof.
In de buitengewone belasting van tien millioen was
hij geslagen gsweest voor honderd duizend frank.
Keizer Napoleon gaf hem den 6 October van 1810
den titel van graaf en hechtte hem aan zijn persoon
als kamerheer.
De eenige zoon van de Cornelissen met naam
Joannes Bapt. Jacobus Antonius de Cornelissen-Stier,
werd in 1811 burgemeester te Antwerpen benoemd, niettegenstaande zijn jeugdigen ouderdom van a3 jaren. (*}
(*) Volgens Au^'. Thijs y.nu de Comeli^cn-Siier, ook in
1811 maire van Wommelgem ^u\vrr*i / i j n . Noch de archieven
dier ^ewecnte, noch het a l m a n a c l i du Departement des deux
Nethes van Foittevin de la Croix, geven daar melding van.
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De keizer en de keizerin Marie-Louise, met maarschalk Duroc, den prins van NeufchAtel, maarschalk
Mortier, en eenaantal generalen, waren geherbergd bij
graaf de Cornelissen van 3o September tot 5 October
1811 en in die dagen deed de keizer en diens gevolg
een uitstap op het kasteel van « Ternessen » waar hem
eene luisterlijke ontvangst was voorbereid. De graaf de
Cornelissen du J3ois had van 1791 tot 1794 groote verfraaingswerken aan zijn kasteel te Wommelgem gedaan.
Ook had hij het gedacht opgevat dit kasteel te verbinden
met de Herenthalsche Baan door eene drij dubbele rij
beukenboomen. Deze dreef in 1801 gedeeltelijk geplant
zou de plaats « Hulligenrode » moeten bereiken. Het
is slechts in 1894 dat de laatsteoverblijvende boornen
ervan door de bijl werden uitgekapt.
In het park waren er alsdan insgelijks herten en
reebokken.
N Napoleon had eene ware genegenheid voor de familie de Cornelissen, en het was op zijn aandringen dat
dezelve omtrent 1812, Parijs ging bewonen.
De groote stad ontnam hun het geluk en zij zagen
hun onschatbaar fortuin medegesleept in slechte zaken
en overgroote uitgaven.
Graaf de Cornelissen du Bois stierf te Parijs op 21
December i8i3. Zijn zoon Joannes deCornelissen-Stier,
burgemeester van Antwerpen tot 1814, werd in i8i5
genoemd als ambtenaar van het Fransch gouvernement
te Pondichery en hij gaf volmacht aan Nicolaas Joannes Rouppe, rechtsgeleerde te Brussel, ten einde het
kasteel van Wommelgem openbaar te verkoopen.
Den 22 Mei 1816 werd hetzelve met de omliggende
landen, 't zij ongeveer 60 hectaren, toegewezen aan
Joannes Josephus de Witte en aan zijne vrouw Maria
Theresia Antoinetta Herry mits 246.470 frs. door notaris Gleizes van Antwerpen.
De gewezen maire de Cornelissen-Stier, stierf te
Schooien den 26 Juny 1848. Uit zijn huwelijk met
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Josephina-Isabella Stier,zijn gesproten: Jacobus, geboren in 1806 op het kasteel van Ternessen te Wommelgem, (en die later eene droeve beruchtheid kreeg) en
Henrietta, die den baron Eugeen Karel Hendrik van
Havre huwde en overleden is te Schooten den 3 February i835 bij het ter wereld brengen van haar eerste kind
Hendrik.
(Gedeeltelijk getrokken uit het werk van Aug. Thijs
en uit de « Tablettes de l'Escaut. »)
Wapen van de familie de Cornelissen : gevierendeeld ; i en 4, ingehakt in paal van vier punten van
sabel op goud, het hoofd van azuur, beladen met 2
ruiten van zilver ; dit is Cornelissen, nieuw. 2 en 3, van
keel, met het hoofd en schild van zilver, met een geankerd kruis van keel, staande midden van het wapenschild ; dit is Martini.
Helm : niet gekroond. Helm teeken : een vooruitkomende leeuw van keel houdende het schild van Cornelissen, nieuw. Voor den titelvoerder : kroon van
k'ra a f Schildhouders : twee Leeuwen.

2>c familie fcc Mittc.
in.
'OANNKS Josephus de. Witte, geboren te
M echelon, op 8 Maart 1766, was zoon
van Carolus Jacobus Petrus Franciscus de Witte (') en van Joanna Catiiririna Cavellier ; hij trad in liet huwelijk
•den 23 Mei i8o5, met Maria ïheresia
Antoinetta Josephina Herry, weduwe
van Franciscus Petrus Paulus Mens.
Zij was geboren op i3 December 1769,
uit het huwelijk van Jacobus Ludovicus Maria Herry, advokaat, met Maria
?V |§5) Theresia Josephina Gasparoli.
_l"~
Zooals hiervoren reeds gexegd, was het
<& op 22 Mei 1816, dat Joanncs Josephus de
7
\Yitte-Herry, het kasteel «Ternessen» onder
Wommelgcm aankocht. (?)
( i) Carolus Jacobus Petrus l'Y:inriscus de Witte, —• Josephus de
Witte e n HenricusJoaniH's d r W i l l e , w a r e n k i n d e r e n i n i e t r m d e ren) van ( ' a i o l u s ilr W i l l e , oud-ichepenen, en van M a r i a ( ' a l l i a r i n a
van K e s M - l . I U /c l a a t s l e was e i g i - n a r i ' s \ a n l u i l ) i i i i c n t ; < i e d «de
W i l l e * onder Iloboken. In 1748 behoorde dit goed aan genoemden
Josephus de W 7 itte. Deze stierf, ongehuwd, in 1770, nalatende voor
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Uit het huwelijk de Witte-Herry zijn twee kinderen
gesproten :
i° Joannes Josephus Antonius Maria de Witte,
te Antwerpen geboren, den 21 Februari 1808 en
2° Ludovicus Josephus Antonius Maria de Witte,
insgelijks te Antwerpen geboren, den i5 April 1810.
De Witte-Herry is te Antwerpen overleden (in den
ouderdom van 85 jaren,) den 19 April i85i, /ooals de
gedenksteen op de kerk van Wommelgem getuigd.
Op dien gedenksteen staat gebeiteld ;
J O A N N I JOSEPMO
DE WlTTK

ovi VIXIT A N N . LXXXV. M.L.D.X.I.
ANTVERPI^ DEKUNCTO
S.D. X I X A I - R I L A N N . Ü N I MDCCCLI
JOANNES FILIUS
PATKI BENEMEKENTI
IN FACE.
Ludovicus Josephus Antonius Maria de Witte, overleed ongehuwd te Parijs, den 24 A p r i l i853.
De titel van baron werd slechts aan Joannes Joso
phus Antonius Maria de Witte op i5 October i853 loegeerfgenamen / i j n e n l u - m - d e r [uannes Henricus de Witte, kanunnik in
sint Jacobskerk, te Antwerpen en dr k i n d n e n v a n w i j l e n /.ijnen
broeder Carolus Jaeobus Petrus L'ranciscus de Witte, in h u w e l i j k

mei foanna Catharina Cavellier en genaamd Joannes jo.M-plms de
\\iiu,
l l< m u LIS de Witte, —- en Ludovicus de W i t t e . In 171)!
werd kammik de Witte alleen eigenaar van ge/egd buitengoed,
o n d e r l l o l i c i k e n . l Iel zelve was omtrent 3 hectaren groot.
De stamboom der famillie de W i t t e van voor 1500, is te vinden
111. ,i39 en volgende, van het werk «Miroir des n o t a b i l i l é s nobiliaires» door (ioelhals.
i . ' l l n hel werk g e t i t e l d Notk'e desci-ipl ive et h i s l o r i ( | i i e des
principaUX Chateaux, grotles cl mausolées de la l!elgii|uc> van
( ' l i a r l é <le Tybercham|», g e d r u k t Ie lirussel in 1<S.'I, zou er a l s d a n
« i | > het i;oi'd ' 1 ' i ' r n e s s e i i e i ' i i e i i Tem[iel beslaan h e b b e n , v a n I t a l i aansche b o u w k u n d e , dewelke ieders bewondering w a a r d i g was.
S p i j t i g dal Tyberchamps er niel meer van /,egl.
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kend met recht van overgang aan den eerstgeboren
zoon.
Joannes Josephus Antonius Maria de Witte, was lid
van het Instituut van Frankrijk, alsook lid van de
koninklijke Akadémie van België, sedert 6 Mei 1841,
en van verschillige andere wetenschappelijke gezelschappen ; hij was Ridder van het orde van Léopold
sedert 26 Mei i856, en Ridder van het Kerelegioen
sedert i5 December 1854.
Op 19 April 1843 was hij te Billy bij Orléans
(Frankrijk) in den echt getreden met mevrouw Anna
Ludovica Maria de Crespin de Billy. Deze was te Orléans geboren op 27 Maart 1823 en was dochter van
AlexanderPetrus Maria de Crespin graaf de Billy en
van Maria de Hallot.
Uit het huwelijk de Witte-de Crespin de Billy zijn
gesproten.
i" Joannes Josephus Paulus Antonius Maria de
Witte, geboren te Orléans op 8 July 1844
2" Adrinnus Raymondus Alexander Maria de Witte,
geboren op het kasteel van Billy (Loir et Cher) den 16
July 1845.
3° Maria Helena Alexandrina Joanna de Witte, geboren te Parijs, den 7 November 1846.
4. Alice Nathalia Maria de Witte, geboren te Parijs,
den 13 April 1849.
5° Henricus Alphonsius Augustinus Maria de Witte,
geboren te Antwerpen, den 18 Augustus i85i, en
6° Joannes Gaspar Maria de Witte, geboren te Parijs,
den 22 December i855.
Joannes Josephus Antonius Maria baron de Witte,
betrok des winters zijne woning te Parijs, Fortinstraat,
in de wijk sint Honoreus, en den zomer bracht hij
te Wommelgem door.
Hij overleed te Parijs, op 29 July 1889. Zijn
oudste zoon, erfgenaam van den adelheidstitel, heeft
deel gemaakt van het Fransche leger.
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Het kasteel van Ternessen, met aangelegene eigendommen werd in veiling gebracht door het ambt van
notaris Emiel Deckers, van Antwerpen.
Den 26 Juni 1890 werden dezelve toegewezen als
volgt :
Loten i, 12 tot 24, 46 tot j3, 76 en go mits fr.
294,000 aan de verkoopers.
Loten 2 tot i t , 25 tot 37, 96 en 97 mits fr. 65,175
aan M. Théophiel Meeüs.
Loten 38, 3g en 40 mits fr. 900 aan de Burgerlijke
Godshuizen van Antwerpen.
Loten 41, 43, 44, 45, 8r, 84, 88, 89, 86, 87, 91 en
98 mits fr. 31,536 aan M. Henri van Tichelen.
Loten 82, 83 en 85 mits fr, i8,g5o aan Mijnheeren
Luyckx en Van Tichelen.
Lotea 79, 80, io3, 104, io5 en 106 mits fr. < ) S n < >
aan M. Prosper Luyckx.
Loten 77 en 92 mits fr. 9.700 aan M. Emmamiel de
Browne.
Lot 94 mits fr. 3,ooo aan M. J. Blockx.
Loten g3 en g5 mits fr. 4,375 aan M. De Meulder.
Loten 74, 75, 78, n5 en u6 mits fr. 5i,2oo aan
Baron Henry de Witte.
Loten 42, 109, 110, m, 112, n3, 114. 117, 118,
t i g en 120 mits fr. 48.000 aan dame markgravin
d'Aubigny geboren de Witte,
en de loten 99 tot 102, 107 en 108 mits fr. 75y5 aan
Baron Henry de Witte en dame markgravin d'Aubigny,
ieder voor de helft.
De palmslag van het bijzonderste lot was dus voor de
verkoopers zelf gedaan.
Het is slechts op 23 Februari i8g3 dat het hof van
Ternessen met 72 heet. 81 aren 75 centiaren van hand
tot hand aangekocht werd door M. Théophiel Meeüs
mits de somme van tr. 23o,ooo.
De openbare veiling van 26 Juni 1890 had plaats
ten rckweste van :
10
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1. M. Hendrik Alphonsius Augustinus Maria, Baron
de Witte, zonder beroep, te Antwerpen, Arembergstraat, 12 ;
2. M. Joannes Josephus Paulns Antonius Maria,
Baron de Witte, eigenaar te Maisoncelles ^Seine et
Marne) ;
3. Mevrouw Alice Nathalia Maria de Witte, markgravin
d'Aubigny, echtgenoote van M. Antonius Maria Edgar
Henrys markgraaf d'Aubigny, ridder van het Legioen
van Eer, schadronoverste van het 27 stc dragonders te
Parijs, aldaar wonende Schefferstraat 5i, en gedomicilieerd op het kasteel van Montvaillant, gemeente
Clermain (Seine et Loire);
4. M. Adrianus Raymondus Alexander Maria de
Witte, luitenant kolonel van het n de huzaren, te Belfort:
5. M. Jehan Gaspar Maria de Witte, eigenaar te
Parijs en gedomicilieerd op het kasteel van Connantre ;
6. Mevrouw Maria Theresia Josephina Elisabeth de
Bizemont, dochter van markgraaf Jules de Bizemont,
weduwenaar van Maria Helcna Alexandrina de Witte,
overleden op 3 February 1871.
Daar mevrouw baronnes Joannes Josephus Antonius Maria de Witte, geboren Anna Louisa Maria
de Crespin de Billy verzaakt had aan de echtgemeenschap en aan het voordeel haar toegekend bij olograal
testament van 20 J u n i i863, waardoor zij algeheele
legatares was benoemd, zoo waren de voornoemde
kinderen de Witte de eenige en algeheele erfgenamen
van hunnen gezegden vader.
Door het huwelijk van Joannes Josephus Antonius
de Witte met Anna Louisa Maria de Crespin de Billy
kwam hij door dezes familie in de fransche adelheid,
zooals de familie de Bengy-Puyvallée, baron Freissinet, markgraaf de Bellanger, markgraaf de Vélard, de
la Ville-Baugé, d'Argence, d'Amoy, graaf de Landemont. enz.
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Alexandre Petrus Maria de Crespin, graaf de Billy,
vader van Mevrouw de Wilte, was ridder van het
Legioen van Eer, gewezen kapitein adjudant major
van het leger der Seine (55e voetvolk) en is overleden
te Orléans op u December 1867 in den ouderdom van
79 jaren.
Wapen van de familie de Witte : van keel met den
keper van zilver vergezeld van drie meerlen van het
/.elfde. Het schild is gedekt met de kroon van baron
getopt met eenen helm van zilver, getralied, gekraagd
en geboord van goud, gevoederd van sinopel, en gekroond met de kroon van vijf bladeren.
Helmteeken: Een meeuw van zilver met uitgespreide
vleugelen, dekkleederon van zilver en keel.
Schildhouders : rechts een leeuw van goud, en links
een wildeman omgordeld en gekroond met veile bladeren, met zijne knods gewapend.
Leus : Tute vide;.

(*) Ilcnricus Alphonsius Augustinns M a i i a dr W i l l e , \ \ o n r n d r
te Antwerpen, heelt thans liet recht verkregen tol d r u iiu-1 van baron, en dit met n - r h t van overgang aan den eerstgeboren zoon.

2>c familie m>ccü0.
IV.

IJNIIEER Theophiel Carolus Pancratius Maria Meeüs, zoon van
M r . Meeüs-Van Keet h. was
geboren te Antwerpen op i3
Maart 1849. Hij was Ridder
van liet orde van Léopold, en uit zijn huwelijk met
Mevrouw Maria Schul x.ijn de volgende kinderen
gesproten : Clementia, Gabriella, Theophiel, Marcelus.
Louisa, Angéla, Paulus, Joannes, en Suzanna Meeüs.
Door het vroegtijdig overlijden van Mijnheer Th.
Meeüs, op 3 Maart i8g5, had hij slechts twee jaar
genot van het kasteel « Ternessen » gehad.
Hij werd begraven in den familiegrafkelder te
Wynegem.
De door hem aangekochte goederen onder Wommelgem, blijven steeds het eigendom van Mevrouw
Theophiel Meeüs.

ibct Kasteel tmUigenroöe.
te
I.

OOR d<- bereidwillige gedirnstigheid
\;m Mijnheer Ant. Spruyt Matzei ; i t h , tegenwoordigen eigenaar van
dil kasteel, zijn ons de volgende
inlichtingen daaromtrent toegekoIn de zestiende eeuw was dit landgoed
waarschijnlijk slechts eene uitgestrekte
hoeve, in leene ontvangen van de Hertogen
van Brabant. Tijdens de oorlogen van dien
tijd werd dezelve verwoest, en was alsdan
gekend onder de benaming van « 't goed
te Hulinghrode. »
In het jaar 1600 was dame Joanna de
Wasservas er eigenares van. Deze dame behoorde tot
de familie Rockox, en was gehuwd met ridder Thomas
Hutter, krijgsman, van Tyroolsche afkomst. Thomas
Hutter overleed in i6o5 en dame Joanna de Wasservas in
1619. -- Anna Adriana van den Heetvelde, nabestaan
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familielid van de overledene Joanna de Wasservas,
deed tot dezes nagedachtenis een marmeren grafmonument plaatsen in de kerk van het klooster der minderbroeders, en eenen grafzerk in de kerk van SintMichiel, te Antwerpen.
Waarschijnlijk is het Karel van den Heetvelde, (vader van genoemde Anna Adriana van den Heetveldej
die dit goed alsdan verkreeg, er het kasteel bouwde,
en de landerijen herschiep in lustige hoven, parken en
wandelingen.
Zijn grafschrift geplaatst voor de kerk van Wommelgem meldt dat Jonkheer Karel van den Heetvelde heer
was van Eeckgoed en van Ilulkenrode, en dat hij overleden is op 10 December 1624.
Het goed kwam alsdan aan voornoemde Anna Adriana van den Heetvelde die zich insgelijks dame van
Eeckgoed en van 11 nl^cnt-ode noemde. /,ij was getrouwd met haren neef Adrianus van den Heetvelde.
Adrianus van den Heetvelde was zelf neef van den
doorluchtigen Nicolaas Rockox, junior, een der voornaamste mannen van dien tijd en waarvan Hendrik
van Cuyck de levensbeschrijving gegeven heeft.
Nicolaas Rockox had geene nakomelingen en niettegenstaande wenschte hij den glorierijken naam der
Rockox te zien vereeuwigen. Hij vermaakte grootendeels zijne goederen aan zijnen neef Adrianus van den
Heetvelde, op voorwaarde dat deze den naam en de
familiewapens van Rockox zou aannemen. Dit geschiede
op 5 December 1641 bij akte voor schepenen.
Adrianus van den Heetvelde overleed in 1702, het
zij vier en dertig jaar na zijne vrouw. Drij zijner kinderen waren in jeugdigen ouderdom gestorven, en de
oudste van hen Nicolaas Rockox, gezegd van Heetvelde,
weinig begaafd, stierf tien jaar na zijn vader, zonder
kinderen nagelaten te hebben.
liet kasteel van Iliilingrode, met twee hoeven,
inhoudende 3o bunders, werd alsdan vererft door
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verre familieleden met name van Heetvelde en Immelot
en in 1712 werden dezelve mits 2i.5oo guldens toegewezen aan Maria Hendrina Martens, weduwe van Joannes Wittebol.
Haar zoon Franciscus Ignatius Wittebol, priester,
werd later eigenaar der goederen waarvan gewag, en
op 22 Mei 1777 verkocht hij het kasteel met de hoeven
en landen aan Jhr Alexandre Joannes Carpentier-Goris
mits de som van 40.000 guldens. Door dien hoogen
koopprijs kan men zich een gedacht vormen van de
belangrijkheid van den eigendom. (Verder zal men de
akten dienaangaande vinden, alsmede de overeenkomst
tusschen Alexander Joannes Carpentier-Goris en zijne
kinderen, na den dood van Franciscus Ignatius Wittebol.)
In het begin dezer eeuw werden deze goederen overgebracht aan Joanna Theresia Cornelia Carpentier,
dochter van Alexander Joannes Carpentier-Goris. Zij
was gehuwd met Nicolaas Josephus Richardus Werbrouck, een der grootste kooplieden van Antwerpen,
en die aldaar zijne woning hadt op de Meir 48/2,
nevens het Paleis. Deze was broeder van burgemeester
Werbrouck. (*)
Na den dood van N.-J.-R Werbrouck en bij onderhandsche ;ikte van 20 Maart 1817, die niet meer
bestaat, wierd het kasteel Hulligenrode door de weduwe
Werbrouck, en hare kinderen Augustinus, koopman te
Antwerpen, Ludovicus, te Wynegem, Josephus, te
l'xMrhem, Ftirdinandüs, Gustavus enEugenia, verkocht
aan lM;mc,iscus Nicolaas Josephus Werbrouck, zoon
en broeder respectief van de voornoemde verkoopers.
F.N.J. Werbrouck was gehuwd den 24 April 1816, met
Zoé Catharina d'Henssens ; hij verbleef gewoonlijk te
Parijs en het is aldaar dat hij op 10 November 1820
volmacht teekende. Hij was lid van het Legioen van
Eer, onderscheiding welke hem waarschijnlijk vergund
was geworden door Keizer Napoleon.
C*) De hiernajjemelde herinneringen zijn getrokken uil < l r l l u l l e > de hi j i r c i | i r i O l ( ' de l'F.M-;uil v;in 1888.
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De beste overeenkomst heerschte niet in dit huwelijk,
want reeds op 22 Maart 1819, werd er eene inschrijving
genomen op het kasteel « Hulligenrode » ten beloope
van 8g.5oo gulden, om de huwelijks inbrengsten der
vrouw te vrijwaren. Den 20 Januari daarna, erkende
F. N. J. Werbrouck, eene somme van 35.800 guldens,
schuldig te zijn aan zijne moeder. Deze som was
betaalbaar binnen de vier jaar, en de goederen onder
Wominelgem, wierden hiervoor in pand gesteld. Korts
daarna, op 24 July 1821, werd de echtscheiding,
tusschcn de echtgenooten, bij vonnis, uitgesproken.
l'ij minnelijke overeenkomst van 20 Maart 1828,
renonceerde dame Werbrouck, aan de echtgemeenschap
en er werd haar toebedeeld eene som van 11.570
guldens, betaalbaar binnen het jaar, met inpandstelling
van het Kasteel « Hulligenrode » ; er werd haar alnog
toebedeeld eene hoeve onder N ijlen en Kessel, en het
eenig kind uit het huwelijk overgebleven, met name
Franciscus Maria Augustinus, werd haar toevertrouwd
tot den ouderdom van elf jaren ; het oudste, 11 ugo Bernardus, geboren te Antwerpen op 16 Mei 1817, kwam
om in eenen ketel op de hoeve ter rechterzijde van het
hof Hulligenrode.
De betaling van gexegde som geschiede niet derwijze
als het gesteld was. Zoé Catharina d'Henssens, legde
beslag den 24 November 1824 op het Kasteel ; den 24
Juny 1826, werd haar hetzelve toegewezen mits 28.000
gulden, en den 3o Juny verklaarde Carolus Henricus de
Wael-Vermoelen,een bovenbod van 7000 gulden tedoen.
Beroep werd aangeteekend tegen de toewijzing van
24 Juny, in voordeel van de beslaglegster en in dit geding intervenieerde Heet. CarolusClaudede Machy ,gewezen wisselagent te Parijs, in wiens voordeel eene
schulderkentcnis van 60.000 gulden onderteekend was
door Franciscus Werbrouck, met hypothccairen onderpand, naar akte verleden te Brussel den 19 July 1822.
Franciscus Werbrouck overleed te Antwerpen op
12 February 1827, en <>p 10 April van zelve jaar
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van zelve jaar wierd de schuldvordering van 11.570
gulden overgebracht door Zoë d'Henssens in voordeel
van haren schoonbroeder Ferdinand Werbrouck.
Op 8 Mei 1828 werd het vonnis uitgesproken door
liet Hof van Hrussel en den 16 van zelve maand werd
voor het kasteel 35.5oo gulden geboden door de Machy
die ook de eindelijke toewijzing ervan verlangde.
Nieuwe proceduurkwestiën wierden ontdekt en
eindelijk op 4 Mei i832, ten verzoeke van dame
weduwe; de Machy en haver kinderen, tegen /<>('•
d'Henssens, had de allerlaatste toewijzing plaats in
voordeel van Ferdinandus Nicolaas Josephus \Verbrouck en Joanna I l a r b a r a de \\'ac;l, zonder beroep
te Wommelgem mits de somme van 33.ooo gulden.
De proceduur dezer inbeslagneming hadt acht jaren
tijd gevraagd en de verefTing vergde er twee. (iclukkige
advokaten, die; zulke eenvoudige en weinig belangrijke
/aak in handen wisten te houden !
Ferdinand Werbrouck verkocht het kasteel u H u l l i gcnrode » met 42 hectaren grond, op 4 J u n y 1834, aan
Joannes Ferdinandus Maria Josephus Osy de Wychem,
echtgenoot van Isabella Ernestina Sophia P a u l i n a
de Bosschaert, mits 127.000 frs. Het kasteel omringd
van water, was in die jaren vergroot met een bijbatiment
op ieder der twee vleugels.
Mijnheer Osy de Wychem, die zijne woning op het
Kipdorp n r 79 bezat, overleed zonder kinderen den n
Januari 1846 en zijne dame op 5 November i852. Het
kasteel wierd vererfd voor de helft aan Kugenia della
Faille, Meirplaats 83, en voor de andere helft aan vier
gezusters della Faille : l'iudiini, echtgenoote van August i n u s Movetus, Maria Catharina, weduwe van Eduardus
Guyot, Ettgcniii l\e«inti. echtgenoote van Desiderius de
Foiitbaré, te Fumal en Julia.
Het kasteel inhoudende 45 hectaren werd op 29 July
i853 toegewezen aan Edmondus Oscar A u g u s t i n u s
baron de T'Serclaes, en diens echtgenote Hubertina
u
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Maria de Gilman mits 255.ooo frs. Later kochten
deze ook de hoeve « Het zwijn » met 2 hectaren mits
i2.5oo frs.
Mevrouw de T'Serclaes overleed te Ixelles op i5 Mei
1885 en Mijnheer baron de T'Serclaes overleed insgelijks te Ixelles, op 29 February 1888.
Zij werden begraven in hunnen familiegrafkelder te
Wommelgem.
Ten verzoeke der twee kinderen de T'Serclaes, zijnde
Florentia Walburga, echtgenote van baron Domis de
Semerpont, algemeen secretaris aan het ministerie van
Jnsticie, en Odilia Maria, echtgenote van Oscar Arnold
baron de Crombrugge de Looringhe, te Brussel, werd
er toegewezen door notaris Em. Deckers te Antwerpen,
den 6 July 1888, te weten :
Het kasteel « Hulligenrodc » onder Wommelgem
en Borsbecck, inhoudende 35 hectaren, 11 aren, 28
centiaien mits 192.500 aan de verkoopers en de hoeve
met gronden nabij het kasteel, inhoudende 35 hectaren
2 aren 82 centiaren mits de som van u i.Goo frs. aan
Mijnheer en Mevrouw Domis de Semerpont-de
T'Serclaes.
Het is slechts in 1890 dat het kasteel definitief
verkocht werd aan Mijnheer Ant. Spruyt-Matzerath,
grondeigenaar te Antwerpen.
Mijnheer Spruyt-Matzerath heeft zich later alnog
verscheidene hectaren landen daaraanpalende bij
gekocht, en door bevallige verfraïngswerken mag men
/.ijn kasteel tegenwoordiglijk aanzien als een der
schoonste der omstreken van Antwerpen.

Ibct fcadtccl Ibulüocnrofcc
te

II.

, zich bevindende in de archieven van de gemeente Wommelgem
( I n v e n t a r i s n. ioS) en hetirkkeltjk
het kasteel van I Iiillingrnrode.
A. \\'ij Adriaen Mertens en Joannes Franck, schepenen der heerlijkheijt van Wommelgem, doen te weten
dat voor ons gekomen en gecompareert isd'heer
f i i i i l l . Frans Ludovicus Meeus, ingesetenen
binnen Antwerpen, als thoonder van sekeren
originelen goedenisse briefl, op den 22 Maij
1777 voor die heeren schepenen der stad Antwerpen gepasseert, onderteekend D. van Settere,
waerbij bleke dat den Eerwaarden Heere Franciscns I g n a t i u s \\ittebol, priestere, om en voor
cenc somme van veertigh dnysent guldens eens
wisselgeld, l l a i - i c Majesteyts schellings tot ses sttlyvers
het stnck gerekend, onwederroepelijk verkoght, overgeven, grrnli'iTt en gclransporteert herft, wel en wet-
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telijck soo hij doet mits desen, aen Jon r Alexandre
Joannes Carpentier en vrouw Theresia Josepha Norbertin.'i Goris, sijne campagne synde omvvatert huys met
twee pachthoeven, met huysingen, schaere, stallingen
en andere edificïen, hove, landen, aerde, bempden,
bosschen, planlagïen, gronden van erven en allen den
toebehoorden, genaemt het goed te Heuligenrode gelegen in diversche parceelen onder den dorpe van Wommelgem, groot in 't geheel ses en twintigh blinderen
en half en twee en twintigh roeden, allen aen inalkanderen, paelende alsnu aen de voórs, geheele
p.utije : oost d'abdije van S'-Michiels, en het capittel
der cathedrale krrcke binnen Antwerpen, westdeweesen
van d'heer van Susteren en den Heere Choonleken de
Neuf, snijd sijns selfs erve gelegen ond r r P.oisbcke en
d'erve van den Heyligen Geest van Antwerpen, en
noord eensdeel de voorschrevene weesen van d'heer
van Susteren, Pieter Bullens, d'abdije van S'-Michiels
en anderdeels het capittel cathedrael van Antwerpen,
uit welcke voorschrevene geheele partye a3 blinderen
liggende onder Wommelgem aen malkanderen gelijck
in eenen block sijn staende tot eene volle verheffende
te Leene gehouden van den Souvcrynen Leen hove
van Brabant, en is de voors. geheele partije belast
met vier schellingen ses penningen brabants aen de
kercke van Borsbeke, uijtgaende op eenen bosch ;
relaes tot den voorschreven originelen goedenisse
brieff 't onsen regis t re van woorde tot woorde geenregistreert, en waertoe brevitatis causa word gerefereert ; en in dier qualiteijt bekende en verklaerde
den voorschreven thoonder comparant, soo als hij
uijt crachte van de onwederrocpelijke procuratie, in
het eijnde van den voorschreven originelen goedenisse
brief geinsereert, vermaek te doen, den geheelen inhoudt van den voors originelen goedenisse brief met allen
solemniteijten van rechten daertoe gerequireert, voor
ons te vernieuwen en te herkennen -- ten line van rea-
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lisatie en annetatie, - hebbende den voors. thoonder
comparant in onse handen geristereerd den eede dat de
verkooping van de voorgemelde goederen niet en is
geschiet om deselve te brengen in doode h a n d e n ,
directelijck noch te indirectelijck achtervolgens het
Kdict van de Majesteijt van dato i5 Septembre iy53,
en hiertoe alles voerders geschiet sijnde, hetgene naer
deser bancke rechten behoort te geschieden, soo houden
wij schepenen bovengenoemt de voorschreve goederen
cum annexes voor wel en wettiglijk verkoght en getransporteert aen den vóorgenoemden Jon1" Alexandre
Joannes Carpentier, en vrouwe Theresia Josepha
Norbertina (ioris, sijne compagne; alles sonder argelist
in kennissen sijn dese letteren besegelt met onsen grmijne schependoms segele ; gegeven in hot jaer nnse
Heere als men schreef 1779 seven dagen in de maand
December.
tv'teekendjfrans. Guil. L. Meeüs ; Adriaen Mertens;
Joannes Franck ; J. B. Meganck secretaris.
l'-. \\'ij Adrianus Mertens en Joannes Franck, schepenen van dezen dorpeen heerlyckheyt van \Yommel;;e;n, doen te weten dat voor gekomen en gecompareert
is l'eeter Naegels, inwooner alhier, als ten < ijnde naerbeschreven, gemachtigl bij procuratie staende in 't eijnde van sekere acte op i3 february 1781 voor heeren
schepenen der stad Antwerpen gepasseert, tusschen
vrouwe Theresia Josepha Norbertina Goris, en Jon r
Alexandre Joannes Carpentier haeren heere man en
momboir ter eene, en Jon' Norbertus Alexandre Joséphus Carpentier soo in eijgen naem als in qualiteijt
van testamentelijken momboir over sijnen minderjaerigen broeder en susters, ten sterfhuijse van wijlen Jouffrmiw Maria Theresia Witte bol, ter andere zijde. Bij
welckc acte tusschen de comparants constituante, is <,'<•
transigeert over een omgewaetert huijs met gumde en
allen den toebehoorten, genaemt het goed te Hulligengelegen onder den voorschreve heerelijckheijt van

86

MET KASTEEL MUM.ICÏENKOOK

Wommelgem in sijne regnoten aldaer, hier naer volgende :
« Wij Joannes Carolus Van Heurck en Josephus De
Broeta, schepenen van Antwerpen, maecken cond dat
voor ons qwaemen vrouwe Theresia Josepha Norbertina Goris en Jon r Alexandre Joannes Carpentier, haeren heere man en moimboir, deselve sijne compagne
oock assisteerende, in d'eerste partije.
En Jon r Norbertus Alexandre Josephus Carpentier
soo in eijgen naem als in qualiteyt van testamentelijken momboir over sijne minderjarige broeder en susters,
ten sterhuijse van wijlen JoufTrouw Maria Theresia
\\ ittchol, geinstitueerde erfgenaemen voor de proprieteyt, ten efTecte naer beschreve geauthoriseert sijnde
door mijne Eerw. Heeren de borgemeester en schepenen deser stad, uitwijsens hunne appostelle gemargeert
op de requeste door hem in sijne gemelde qualiteit
aen deselve heeren gepresenteert wesende van dato 3
february 1781, onderteekent G. Le Grelle, ten desen in
originali gesien, alsoo in de tweede en laetste partije ;
welcke comparanten verklaerende ten overstaen van
Jon' Josephus De Broeta schepenen in de weth deser
stad, als gewesenen commissaris op de voorgemelde requeste, aengegaen on gctoeckent te hebben sekere onderlinghe transactie van woorde tot woorde hiernaer
volgende en luydendi: aldus :
Alsoo wijlen den Eerw. Heere Franciscus Ignatius
\\ ittebol in sijn leven priester alhier en maternelen
oom der tweede ondergeteekende, soo aen haer als aen
der selver heere man Jon' Alexandre Carpentier op 22
maij 1777, wel en wettiglijck verkocht heeft, een omwaetert hutjs met gronde en allen den toebehoorten genaamt het goed te Hulligenrode, gelegen onder de
Parochie van Wommelgem, breeder gespecifieert hij
acte van goedenisse, voor heeren Schepenen deser
stad gepasseert, waertoe alhier gerefereerd word, item
voor de somme van 40.000 guldens, waeroppe sij twee
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eerste ondergeteekende van dan afgequeten hebben
eene somme van 10.000 guldens, en voor de resterende
somme van 3o.ooo guldens in dato 14 Januarij 1777,
verleden eene manuele acte van obligatie, waerbij sij
aen hunnen oom beloofde te betaelen bij forma van
lijfrente sijn natuerelijck leven gedurende, de somme
van 900 guldens courant 's jaers, mitsgaeders aen Jonkvrouw Maria Theresia Wittebol sijne sustere in cas de
selve aen hem overleefde.
En soo alsnu den voors. heere franciscus Ignatius
Wittebol en sijne sustere Jouff. Maria Theresia Wittebol, beijde in den gepasseerden jaere 1780 sijn komen
te overlijden, en dat bij deselver reciproquen testamente
de dato 28 J ulij 1778 blijckt dat sij die twee eerste
ondergeteekende, universele erfgenaeme usufruitair
geïnstitueerd hebben, en derzelver kinderen voor de
proprieteijt, soo stonde daer questie en geschil te reysen
tusschen de twee eerste ondergeteekende, en h u n n e n
sone Jon r Norbertus Alexandre Josephus Carpentier,
als aangestelden testamentelijken mamboir over sijne
minderjarige broeder en susters, bij den voorgemelden
testamente beneffens hem geroepen tot de propieteyt
der testateuren naer te laetene goederen, als pretendee
rende de twee eerste ondergeteekende dat mits de aflijvigheijt van hunne voorgemelde oom en tante, hunne
obligatie van So.ooo guldens is komen te cesseeren,
als bestaen hebbende in eene: oprechte en naeckte
lijfrente, soo als ook bij adviesen van drij voornoemde advocaeten van den souverijnen raede van Brabant verstaen is geworden ; pretendeerende ter contrarie den derden ondcrgeteckenden, soo voor sigh selven, als in qualiteijt van testamentelijken momboir
over sijne minderjarige broeder en susters ten gemelde
sterffhuijse, dat de voors. hooft obligatie van So.ooo
gulden altijt subsisteert en dat de 900 gulden jaerlijks
aen hunne oud oom en tante materneel, betaeld wesende a rato van 3 per cent, maer woordelijk voor lijff-
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rente genaemt en word, en voorts om andere middelen
diewelcke om corthijts wille: alhier niet worden O]-gehaelt.
Zoo is 't dat de diij ondergeteekende, alles nogbtans
onder aggréatie, van mijne Eerw. heeren van het magistraet, alhier ter interventie van goede lieden, verclueren overeengekomen te sijn in der manieren naer
volgende te weten :
Dat de twee eerste ondergeteekende, alhoewel ongehouden, van alsnu verclaeren te cederen en te transporteeren aen en ten behoeve van den derden ondrrgeteekenden, soo voor hem als in qualiteijt van testamentelijken momboir over sijne minderjarige broeder
en suslers ten sterfhuyse voormeld, voor de naeckte
proprieteyt het hiervorens genoemd omwaetert liuvs met
gronden en toebehoorten gestaen en gelegen te Wommelgem, soo en gelijck sij hetselve in dato 22 may
1777 inkoop verkregen hebben, vrij en onbelast.
Soo noghtans dat mits de cessie en de transport
voors. het voors. hoff en annexe goederen sonder consideratie van eenig Leen of voor uijtrecht van den
oudsten, gecenceerd /al worde medegevallën te sijn in
de geoetioijerde dispositie van wijlen de twee eerste
ondergeteekende oom en tante wijlen, in der voegen dat
den derden ondorgeteékéoden als oudsten sone daer
i n n e geen prerogatief en s.il genieten, maer aen alle der
;\vee eerste ondergeteekende kinderen, sonder exeptie
van ouderdom of se.\e in egaele portïen sal toebehooren, den derden ondergeteekenden voor sigh selvi n
sulckx aggrèérende en aennemende bij desen, mits
gaeders soo voor sigh welven als in sijne qualiteyt voor
sijnen minderjarigen broeder casu quo te renonceren
aen allen voorrecht of preciput.
Met dese restrictie nochtans, en onder dese expresse
conditie, dat het voors. Hoff met alle de toebehoorten
niet sullen gecenseert worden deel te maecken van de
usufruitaire justitucie in hoofde van de tweede onder-
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geteekende, maer dat in cas van haere voor aflijvigheijt, den eersten ondergeteekende deszelfs hecre man
Joncker Alexandre Joannes Carpentier, hetselve hofï
met allen den toebehoorten en gronden van erven,
sal blijven in tochte bezitten sijn natucrclijk leven gedurende, en daervan hebben en behouden het absoluet
en exclusieff gebruijck, laetende die twee eerste ondergeteekende uijt consideratie van dien en cedeerende aen
den derden ondergeteekenden soo in eijgen naem als in
qualiteijt van testamentelijke momboir, over sijne minderjarige broeder en susters in egaele portïen, alle de
embellissementen en verbeteringen daeraen reeds {gedaen en alnogh te doen.
Verstaende noghtans dat de cessie van eigendom hiervorens gedaen, en reserve van tochte, alleenelij ck den eersten ondergeteekenden niet en sal beletten
van op het voors. goet te cappen, te planten, uijtteroeijen en 't hunnen pro iï j te te verkoopen, vermeerderen of verminderen, van bosschen en dreven, haegen,
enz. veranderingen te doen aen de huijsen daerop
staende, allen hetwelcke aen de twee eerste ondergeteekende volkomentlijk sal wesen gepermitteerd en finaelijck dat de twee eerste ondergeteekende het selve
goet hun leven geduerende, sullen gcbruijcken als
eijgen goet sonder contradictie van hunne kinderen.
Kn/c. Knz. Actum Antwerpen 3o January 1781.
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H I N M K K R Werbrouck, had in 1819 de
schoone brecdc grachten rondom
dit kasteel doen graven of 's m i n stens merkelijk doen vcrbreeden.
Dienaangaande vinden wij in het
werk van Ph. van der Maelen,
(bladz. 41/gedrukt in 1884 en dragende voor titel : «Dictionnaire géograj)hique de la province d'A n vers» de
volgende mededeelingen van M. Arnault,
fransche geleerde. (1766-1834.)
« M e n ontwaarde op i ','2 m. diepte,eene
laag schelp, dewelke in hoeveelheid vermeerderde toen men 3 meters diepte had.
In het onderste gedeelte van die bank,
ontdekte men versteende overblijfsels tusschen den schelpgrond... enz. Men vond
er goedbewaarde tanden en beenderen van groote
zeevisschen, onder andere van de squalus carckarias en
van de sqii'ilus galens, die eene blauwachtige schaliekleur
hadden.»
Dit alles levert een bewijs, dat de waters der zee,
duizende jaren geleden, tot hier kwamen.

bc £' Scrclace»

D M O N n - Oscar- A u g u s t i n - G h i s l a i n .
baron de T' Seiclaes, geboren te
Wommersom, op 29 Mei ; S i S , was
/ooi! van J e a n - l''i a i i e o i s - ( ' h a r l e s G h i s l a i n , baron de T' Seiclaes de
\\Oininersom, en van M a r i a ( ' a t h a rina van der Gote de M H / . - H l a n r Hois.

Hij was doktor in de rechten van i Sepl. 1839.— aan
het ministerie van bllitenlandsche /aken gehecht van
i o Maart 1840,— aan de legatie van 5 December 1840,—
secretaris van het cabinet van den minister van bllitenlandsche /aken van April 1841 tot Juni 1847, - - bureeloverste aan de directie van staatkundige zaken van 3o
Augustus 1845, — legatie raadsheer van i 5 Augustus
i85o, -- ridder van het Eerelegioen en van den Rooden Adelaar van Pruisen.
Hij was burgerlijk te Ranst in den echt getreden op
10 April 1849 en in de kerk van Sint Augustinus te
Antwerpen 's anderendaags getrouwd, met Hubertina
Maria de Gilman, geboren te Ranst op 23 Mei i823,
dochter van Hyacinthe Joseph Jean Nepomucène,
baron de Gilman de Zevenbergen en van Josephina
Clara Maria de la Faille de Leverghem,

PK T' SKRCLAËS

De kinderen van baron de T' Serclaes-de Gilman :
1 1 Florencia- Walburga- Constantia- Maria- Josephina- Alouisa- Ghislena, baronnes de T' Serclaes, is geboren te Sint Josse-ten-Noode, op 14 Januari :85o.
2) Odila- Maria- Théresia- Hildegarda- Josephal ; . n h a - (ihislcna, baronnes de T'Serclaes, is geboren
te Sint Josse-ten-Noode, op 5 December i85i.
Wapen : van keel met den leeuw van zilver, geklauwd, getongd en gekroond van goud, de steert
gespleten, dragende op de linkerschouder het wapen
van Bygaerden, dat is : van goud, het hoofd geschaakt
van zilver en sabel van twee trekken. Het schild is
gedekt met de kroon van 5 bladeren, overtopt van twee
helmen de eene van zilver en de andere van goud,
getralied, gekraaid en geboord van goud, gevorderd
van keel.
Helmteeken : Rechts een hoofd en hals van een
arend van zilver, gebekt en getongd van goud tusschcn
eene vlucht v/an keel, en links eenen ontplooiden
arend van sabel, gekroond met eene keizerlijke kroon.
Schildhoiulers : Twee leeuwen houdende twee standaarden de eene rechts met de volle wapens van T' Serclacs,
en links van keel met het turks pacha hoofd, waarop de
tulband versierd is met de gekromde gouden struisvogel veeren.
Schreeuw : lirabant ! Hrabant !
Leus : Fortiter et Fideliter.

S>c familie t>' Hffa\>tat>\>.
EEDS op verscheidene plaatsen van ons werk
hrbben wij gesproken van leden der familie
d'Affaytady, en wij denken het niet onnoodig, haar alhier eenige regelen toe te wijden.
Deze familie was afkomstig van Cremona, in
Italia.
Franciscus d'Affaytady behoorde tot deze gei kende familie ; hij was boezemvriend van de
koning van Portugal, en deze ondernam niets
vooralleer hem raad te vragen.
Toen Franciscus d'Afïaytady stierf, liet hij slechts
twee zonen na, die in Portugal verbleven. Hij had ook
twee broeders de genaamde P. Martinus en de genaamde C. Ludovicus : beiden waren verkleefd aan
het huis der Prinsen van Milaan.
Joannes Carolus d'Affaytady (de ouden stukken zeggen Jehan Carlo de li Affaytadi, hetgene de italiaansche afkomst genoegzaam bewijst) was kleinzoon van
C. Ludovicus.
Tijdens den oorlog tegen de duitsche prinsen door
Karel V, werd deze ondersteund door de geldelijke
hulp van Joannes Carolus d'Afiaytady.
Deze vestigde zich te Antwerpen in het jaar 1498 en
had buitengewoone voorspoed in alle zijne handelszaken.
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In 1545 kocht hij van den Keizer de heerlijkheid
van Ghistelles, en op 29 December i535 kocht hij het
kasteel van Selsaeten onder Wommelgem.
Het werk « Prospectus caslellorum et proetoriorum
procerum et nobilium Brabantiae ex museo Jacobi baronis Ie Roy u spiekende van het kasteel van Selsaeten,
zegt dat dit kasteel vroeger de vrije bezitting was der
familie van Berchem.
Jan van Berchem was zoon van Jan de Groote of zooals letterlijk in de adelheidsbrieven staat : Groot Jans
sone mens vader Willem was, en woonde op het kasteel
van Selsaeten tot het jaar i535, alswanncer Joannes
('aroius <\ Affaytady, edelman van Cremona dit kasteel aankocht en het herbouwde in toskaanschen stijl.
K o i t s daarna (1542) werd het kasteel in brand
gestoken door de benden van Marten van Kossem ;
maar dit alles hebben wij vroeger reeds besproken.
De oude stukken zeggen alnog dat aan dit kasteel
veilige toevlucht en andere bevoorrechte vrijheden verbonden waren.
In 1555 kochten Joannes Baptist en Joannes ('aroius
d' A H a y t a d y , eene siiikeiiafllneerderij in de korte Raapstraat te Antwerpen, op eene grond groot ongeveer
1200 meters, voortkomende van de firma Michelé en
Geronimo Deodati en O. Het huis dat de rechtervleugel van het N" 8 in die straat vormt, bestaat thans nog
in zijnen oorspronkelijken staat.
D'e adelheidsbrieven der familie d' AHaytady van
1563 (later goedgekeurd door Koning Willem van Holland) vermelden dat Johannes Carolus d' Affaytady,
tijdens de regeering van de Koningen van Ilongaiie,
de stad Antwerpen vrijwaarde tegen het vijandelijk
leger dat naar daar rukte, tot de aankomst van
Karel V.
Joannes Carolus d' Affaitady is overleden den 24
December i555 en werd begraven in de kom der kerk
van Ghistelles.

DE F A M I L I E D'AFFAYTADY
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Ziehier zijn grafschrift :
NOTUS J O A N N E S TOTO H K N f c C A R O L U S O R B E
i . l . N T I B U S ET VARIIS, KT C A R U S R E G I B U S HOSPES.
A N T E ALIOS T1BI, O.UEM SENSISTI, CAROLE C A E S A R ,
l ' K d ' S I D I U M DUBIIS NON ASPERNABILE REBUS,

nu: JACEO, NEC OPKS F A T U M POTUF.RF. M H K A R I ,
N E C P R E T I U M F.XIM1I C L A R A E V I R T U T I S H o N o R E S .
N A S C F . N T K M A l ' H « l l VIA I H 1 M U S . I.AETATA ( ' k l ' M o N ' A HST,

A N P O V K R P I A N E C E M noi.rrr. N U N C F L A N D R I A SERVAT
C L A U S U M M A R M O R E O D O M I N l ' M ( i I I I S T K M . A SI'.l'ULCRO.

Joannes Carolus d' Affaytady was in huwelijk geweest met Lucresia d' Affaytady, zijne nicht, dochter
van foannes Franciscus, overleden op 19 Maart i56g
en begraven in de kerk van Sion te Lier.
Haar grafschrift luidt als volgt :
LUCRKTI/M-: A l ' l l', l ' l AT.V: J O I I A N . ( ' A R O L I . D U M V I X I T , l > .
D B r i l l l s r i - l . l . r ' . S I ' X O K I , M A T R O N A K , CI.ARITATE I ' A R E N T U M

ir.i.i'STRi, JOANNES-FRANCISCUS, COSMAS ET CAF.SAR. n .
• l - R K S n l ' K I'.OKTM SORORKS P P .

ANNO

DOMINI M D L X X 1 .

onirr A N N O M D L X I X M A R T I I X I X
Alswannecr Joannes Carolus d' Affaytady zich te
Antwerpen had gevestigd, waren verscheidene zijner
familieleden insgelijks van I t a l i e medegekomen, en de
familie verspreidde zich in Lier, Mechelen, Leuven en
gansch Brabant door.
In de kerk van Sint Kwinten, te Leuven was in
1759 het volgende opschrift te Ic/cn :
MDLXXIV
THOMAS LOVANII NATUS
OVIUNDUS
CREMONA. OPP. INSUBRIAF. C K I . K B F . R R I M O ,
AFFAITORUM KAMII.IA NOBII.ISSIM.-'I,
HlC JACET, TUAS, I.ECTOR, PRKCES EXPOSCENS.
OBIIT DIE SECUNDH MENSIS DECEMMRIS.
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Johannes Carolus d' Affaytady heeft minstens zes
kinderen nagelaten ; den oudsten van hen werd op 23
Mei 1563 als Prins van Hilst erkend.
De^e stierfin Italië in het jaar i5g5 zonder nakomelingen.
Den 21 Januari 1676 werd het vrijheerlijkheid en
goed van Ghistelles opgericht tot graafschap, in voordeel van Joannes Franciscus d'Affaytady, die zoon was
van Joannes Carolus (f i635). Hij was bijgevolg de eerste
graaf van Ghistelles en overleed op 8 Februari 1681.
Alhier worde nog gezegd dat in de kerk van Sint
Gomarus te Lier, zich voortreffelijke geschilderde vensterramen bevinden, geschonken door doorluchtige personen en ridderlijke geslachten, zooals die van Immerseel, van d' Affaytady, enz.
Wapen van de familie d'Affaytady : van a x u u r met
den toren van drie verdiepen in goud, mot de poorten
van dabei :
Kroon van vijf bladeren.
Schildhóüders : twee leeuwen van goud, getongd
van keel.
Leus : Je vive en espoir.

De familie

u STAAF Agie, ridder der St-Gregorius order,
geboren te Antwerpen op 18 April 1834,
zoon van Karolns Gregorius en dementia
Bethune, trad in het huwelijk op 2 Mei
1863 met Emma de Cock, geboren te Antwerpen op 26 Juni 1834, aldaar overleden op
9 October i885, dochter van Théodorus en
Adelaïda Le Grelle.
Hunne kinderen zijn :
i° Maria- Josepha- Julia- Adela- Margaretha,
geboren te Antwerpen op 27 December 1864.
2° dementia- Margaretha- Maria- Josepha- EmmaAdela, geboren te Antwerpen op 23 Januari 1868,
trad aldaar in het huwelijk den 16 Augustus 1890,
met Baron Karolus Bethune, zoon van Baron Paul
Bethune, eerste ondervoorzitter van den Belgischen
Senaat, en van Adelaïda Eliaert.
3° Josef- Maria- Karolus- Edmond- Gustaaf, geboren
te Antwerpen op 3i Maart 1870.
13
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Wapen van de familie Agie : van zilver met het kruis
van keel, gecantoneerd van vier sterren van zes
stralen van azuur.
Helmteeken : Eene ster van het schild in eene
vlucht van zilver en keel.
Dekkleederen : Rechts van keel en zilver en links
van azuur en zilver.
Leus : Age quod agis.

Einde van het eerste deel.
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