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WOORD VOORAF
Indien ik vooraf had geweten wat ik bij het opzoeken van de geschiedenis der Van
Orshagen's en Van Orshoven's zou vinden dan was ik er al veel vroeger aan begonnen.
Het was ongetwijfeld boeiend, bij wijlen zelfs opwindend, uit gegevens van allerlei aard,
uit de toponymie en de patronymie en uit de duizende documenten, het verleden van onze
stam af te lezen en af te leiden; hoe ooit in een ver verleden vermoedelijk een Germaan
zich vestigde in een schuilplaats bezuiden de berg van het latere Heist; hoe zijn hut, die
dra naar haar bewoner "Or's hage" werd genoemd, en het land daaromheen dat hij op het
woud en de heide veroverde en vruchtbaar maakte reeds rond 1250 in handen van de
familie "van Orshagen" was, wie weet hoe lang reeds, en niet zomaar als leen maar als
volle eigendom; hoe ooit, in welke omstandigheden blijft nog onbekend, in de
onmiddellijke omgeving een min of meer belangrijk "hof" van een leenman van de Heer
van Mechelen werd opgericht, het leen "Hof van Riemen", waarmede de Van Orshagen's
in een ietwat bizarre relatie stonden: ze waren zelf eigenaar, ze waren zelf - tenminste in
de 15e eeuw en wellicht reeds vroeger - evengoed als de Heer van Riemen rechtstreeks
leenman van de Heer van Mechelen, toen de hertogen van Boergondie; en toch waren ze
voor een belangrijk deel van hun gronden leenmannen van die Heer van Riemen ; hoe zij
in het groeiende Heist, minstens sedert 1350 en wellicht reeds vroeger, geziene burgers
waren - gedurende minstens 250 jaar zijn er ononderbroken schepenen gekozen uit hun
familie - tot ze rond 1550 de plaats hebben moeten ruimen voor de opkomende "nieuwe
rijken": de handelaars, de eerste kleine "industrielen", de financiers uit de steden,
waaronder overigens een naar Mechelen uitgeweken tak "van Orshagen" flink zijn weg
maakte; hoe ze dan nog gedurende een drietal eeuwen op buitenwijken van Heist zijn
blijven boeren, soms met succes, soms armelijk en slachtoffers van die bewogen tijden,
van rondtrekkende legerbenden en vreselijke epidemieen; hoe sommige takken uitweken,
meer zuidwaarts, op zoek naar betere gronden en nieuwe welstand; hoe een tak toch nog in
de buurt van Heist bleef rondhangen, tot mijn grootvader vandaar honderd jaar geleden
terechtkwam op een hoeve in het Brasschaatse Peerdsbos.
Uitermate boeiend!
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Maar indien ik vooraf had geweten hoeveel tijd en moeite die opzoekingen me zouden
kosten, dan had ik vermoedelijk niet de moed gevonden om er aan te beginnen. Zelfs nu,
na zeven jaar intensief werk, blijft mijn verhaal nog een "Unvollendete"... of ietwat
bescheidener uitgedrukt : mag ik het slechts een EERSTE LEZING noemen.
En dan bedoel ik niet dat de gevonden documenten uiteraard niet het volledige leven van
de vermelde personen weergeven: alleen over het blote feit van hun bestaan, en soms over
hun bezittingen en over hun verplichtingen tegenover hun heren, soms over hun optreden
in een openbaar ambt is ergens iets te boek gesteld en (soms) tot ons gekomen; maar over
wat ze dachten en voelden, hoopten en verlangden, over hun angsten en teleurstellingen is
ons niets bekend, en zelfs slechts zeer uitzonderlijk kunnen we daarvan iets vermoeden.
Dan bedoel ik evenmin dat zovele documenten in de loop van de tijden verloren gingen of
dat ik ze niet vond...
Ik bedoel dan vooral enkele belangrijke beperkingen die ik mezelf oplegde, en daaronder
in de eerste plaats dat mijn verhaal enkel spreekt over de DRAGERS VAN DE NAAM
Van Orshagen, later ook Van Orshoven, alhoewel de VROUWEN van al die naamgenoten
evenveel en vaak meer tot de familiegeschiedenis hebben bijgedragen dan hun mannen.
Dit verhaal blijft wat hen betreft beperkt tot de vermelding van hun naam bij het huwelijk,
en misschien terloops nog elders, en tot deze allen omvattende, anonieme maar zeer
gemeende dank voor hun belangrijke inbreng; de moed ontbreekt mij om ook over hen de
stukjes van de puzzle op te zoeken en aaneen te passen.
Ook voor de MECHELSE TAK beperk ik mij (zou ik durven schrijven: voorlopig?) tot
wat mij bij mijn zoektocht naar gegevens over de Heistse tak, "de" stam, in handen is
gevallen, al zou dat verhaal heel wat prestigieuzer zijn dan het Heistse; maar er ligt in
Mechelen nog zoveel op ontdekking te wachten...
En zelfs de VERDERE LOTGEVALLEN van de takken, die in de tweede helft van de 18e
eeuw uit Heist wegtrokken, soms voorgoed (die naar het Hageland gingen, later nog meer
zuidwaarts) of soms slechts tijdelijk, zijn eigenlijk nog slechts oppervlakkig behandeld,
steeds om hetzelfde gebrek aan moed; en ook: tenslotte hebben in het leven buiten de
familienavorsing nog enkele andere dingen recht op onze aandacht... Een drie en
zeventigjarige moet woekeren met de tijd die hem nog overblijft; hij moet prioriteiten
durven vaststellen. "Alle dinc hat sinen tit" zei iemand reeds in 1531 de bijbelse Prediker
achterna.
In feite heb ik enkel het gemeenschappelijke deel van de geschiedenis van de Heistse tak
van de Van Orshagen's en Van Orshoven's enigszins grondig opgezocht, - het moeilijkste
deel mag ik misschien toch wel zeggen - terwijl voor al het overige wel een massa
gegevens maar op verre na niet alles werd verzameld.
Dat zijn dan de grote redenen waarom dit werkje een EERSTE LEZING wordt genoemd,
en waarom ik van een "Unvollendete" sprak, en zelfs dat klinkt overdreven want ik kan
wel HOPEN dat mijn kleinkinderen er een Symphonie in zien maar het oordeel laat ik
helemaal aan hen. Misschien zet de lezing van deze proeve vroeg of laat toch een jongere
Van Orshoven of Van Orshagen aan om de ontbrekende delen aan te vullen. Ik wens hem
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of haar dan veel zoek- en vindgenot.
Nu blijft me nog over de vele mensen, familieleden en vrienden - en dan denk ik vooral
aan onze Mark, die me met zijn computerkunde zo vaak het werk lichter maakte, en aan
Fons, Felix en Mireille van Orshoven, de heer Keuller en Bruno Leclercq, die van ver of
van dicht tot de familie behoren, en aan de heren Karel Lemmens, E. Raes en G.
Roggeman - te danken voor hun bereidwillige hulp. Graag vermeld ik hier ook het
personeel van de archieven waarin ik werkte, heel speciaal het personeel van het
Rijksarchief Antwerpen en van het Stadsarchief Mechelen met aan het hoofd de archivaris
H. Installé die me zo vaak goede raad gaf. Ik zal de bijna huiselijke sfeer, die in die twee
diensten heerst, missen; dat zijn nog echte "diensten aan de gemeenschap". Ook aan de
vzw Familiearchief d'Ursel, die mij bereidwillig de toestemming verleende om hun rijke
documentatie te onderzoeken - alhoewel dan meer met het oog op de geschiedenis van
Heist - ben ik dankbaarheid verschuldigd.
En aan mijn vrouw, die mij voor dit werk zo vaak moest missen, - wel, haar ben ik
dankbaar voor alle dagen van de laatste vijftig jaar.
JvO
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ENKELE NUTTIGE INLICHTINGEN
die de lezing van het verhaal gemakkelijker zullen maken.
1. Op mijn printer heb ik geen "accent aigu", geen "accent grave" en geen "accent
circonflexe"; en ook geen "cedille" noch een trema. In de oude Franse teksten
werden die tekens meestal niet gebruikt, dus daar is het euvel minder erg. Maar in
latere teksten moet ik de lezer om aandacht vragen. Laten we hopen dat de lezing er
niet tezeer door gehinderd wordt.
2. Buiten de oorspronkelijke teksten spel ik de familienaam gewoonlijk zo eenvoudig
mogelijk: "Van Orshagen" of "Van Orshoven".
3. Vanaf rond 1600 kennen we meestal de familierelaties tussen de naamdragers. Daarom
kan ik van dan af de "akteurs" een kenteken meegeven: de naamdragers worden
aangeduid op de volgende wijze: de kinderen van "de stamvader" Jan van Orshagen,
die in 1607 huwde met Cornelia van Thielen, kregen een nummer van 1 tot 10; de
kinderen van hun mannelijke kinderen kregen op hun beurt naast het nummer van
hun vader een letter volgens de orde van hun geboorte terwijl de kinderen in de
vierde generatie dan weer naast het teken van hun vader een nummer kregen; en zo
verder, afwisselend een letter of een nummer. "10 e 3" is dus het derde kind van het
vijfde kind van het tiende kind van Jan en Cornelia. Voor de Mechelse tak heb ik
zoveel mogelijk een gelijkaardige identificatiewijze gebruikt; ik spreek daar op de
gepaste tijd opnieuw over.
Wanneer de lezer bemerkt dat zijn sigel begint met het sigel van een der in mijn
verhaal vermelde personen dan weet hij dat hij met een rechtstreekse voorvader te
doen heeft.
4. Het was me niet mogelijk fotocopies van de oorspronkelijke documenten in mijn
verhaal op te nemen; elke fotocopie kost 10 fr. zodat de prijs van dit werkje sterk
zou oplopen; bovendien zijn fotocopies van zulke fotocopies meestal onleesbaar,
niet van het gepaste formaat enz. Wanneer ik zulk oud document vermeld in mijn
tekst staat er onveranderlijk de vindplaats bij zodat belangstellenden ze makkelijk
kunnen terugvinden.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AA: Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen.
ARA: Algemeen Rijksarchief Brussel.
Av. Denombr.: Leenerkenningen
Bst.: Burgerlijke Stand.
d'Ursel: Familiearchief d'Ursel, ARA.
BA: Bisschoppelijk Archief Antwerpen.
Heist of H. : Heist-op-den-Berg.
KA: Kerkarchief; indien niet gepreciseerd: KA Heist-op-den-Berg.
LL: Lodewijk Liekens.
Mech: Mechelen.
MGOKM: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst
van Mechelen.
MW: Molenbeek - Wersbeek.
Not: Notariaat.
NR: Nieuwrode.
OGA: Oud Gemeentearchief; indien niet gepreciseerd: OGA Heist in RAA.
PR: Parochieregister; ofwel G (dopen), ofwel H (huwelijken), ofwel O (begrafenissen).
RAA: Rijksarchief Antwerpen.
Rekk.: Rekenkamer.
SA: Stadsarchief.
SPR: Sint-Pieters-Rode.
WK: Weeskamer in SA Mechelen.
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I. HEIST-OP-DEN-BERG ROND 1350
Wanneer de familienaam Van Orshagen voor het eerst werd vermeld in een (bewaard en
door mij reeds gevonden) document - maar uit de naam zelf en uit de verspreiding ervan is
af te leiden dat de familie toen reeds minstens enkele generaties op dezelfde wijk woonde was Heist reeds een centrum van enig belang. Samen met Booischot, Hallaar en Gestel
behoorde het aan de Heer van Mechelen, die ook Mechelen met enkele omliggende dorpen
bezat, twee kleine onafhankelijke enclaves omringd van Brabants gebied. Later zouden die
beide kleine territoria samen de kleinste van de "Zeventien Provincien" van Keizer Karel
vormen.
Het centrum van Heist lag nog niet OP de Berg, er wel dichtbij : op de Lo stond een kleine
kapel; in de buurt daarvan (maar waar precies?) een versterking, het "Hof van Riemen";
verder langs een aardeweg, die van de kapel westwaarts liep, de hoeve van de familie Van
Orshagen; eveneens niet ver van de kapel de hoeve van de pastoor, die van een smid en
van enkele andere ambachtslieden, en nog verder over de omgeving verspreid enkele
andere grotere en kleinere hoeven. In het cijnsboek van Lodewijk van Male, uit 1375, tel
ik in de wijk Berg, het centrum, ongeveer vijftig cijnsplichtigen; als ik voor elke
cijnsplichtige vijf familieleden veronderstel zou dat een bevolking van ongeveer 250
"zielen" betekenen.
Het toenmalige Heist bestond uit zeven "haardgangen", nu zouden we zeggen: gehuchten.
Het waren, behalve Berg zelf, Boescot, Herlaer, Werft, Bosch, Berchoverlaer en Bernum.
In het cijnsboek van 1375 wordt slechts een baan vermeld: de "Liersce wech". Hij liep
ergens in de buurt van de Berg, ik vermoed dat hij gedeeltelijk samenviel met de huidige
dorpsstraat en dan verder over Hallaar en Berlaar naar Lier leidde. Maar er zal zeker ook
wel een baan naar Mechelen hebben bestaan, en in de andere richting was Heist met
Booischot verbonden.
Behalve het Hof van Riemen onder Berch (wellicht was het slechts een kleine houten
versterking) bestonden er nog enkele andere "hoven": een in Hallaar, een op de grens van
Beersel en Heist, "Pelgrimshof" genaamd, een hof in Bosch, het Hof ter Ramey in Gestel
en vermoedelijk ook het Hof in Booischot aan de Laak.
Een gedeelte van de Heistse bodem was dus reeds in uitbating als landbouwgrond en
weide. Een ander uitgestrekt gedeelte lag nog in heide en bos; eeuwen later waren
bijvoorbeeld de bossen van Booischot nog bekend voor hun mooie eiken. Maar wat mij
het meest verraste toen ik voor het eerst een oude kaart van Heist onder ogen kreeg, was
wel hoeveel van het grondgebied van het dorp destijds onder water lag. Toponymen als
"het Goor", "de Begijnendijk", "Kievit", "Houtvenne" enz. wijzen daar wel op, maar zelfs
nog op de kaart van Willem Blaeu "Mechlinia Dominium et Aerschot Ducatus" uit 1635,
wanneer dus zeker al veel grond was gewonnen op het water, strekt zich nog een "Moer"
uit vanop een paar honderd meter van de baan Heist- Mechelen bij het huidige
"Kruispunt" tot in de buurt van Langdorp; aan de Heistse zijde is er vanuit het centrum van
Booischot blijkbaar reeds een paar honderd meter grond gewonnen zodat het Moer de
vorm van een ruwe halve maan kreeg. Om van Heist naar Schriek te geraken moest men
langs het Pelgrimshof rondlopen; van Booischot naar Schriek ging alleen langs
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Heist-Centrum; en van Heist naar Aarschot kon alleen met een grote omweg langs
Langdorp.
Hoe leefden de mensen toen?
Uit de bossen kwam hout voor het vuur, in de moeren werd turf gestoken om het vuur
tijdens de nacht en tussen het bereiden van de maaltijden (voor mens en dier) smeulend te
houden zonder teveel hout te gebruiken. Van de velden - die wellicht werden bewerkt met
de volledig-houten ploeg waarvan het met de bijl schuingehakte onderstuk de bodem
omwoelde - kwam rogge voor het brood, boekwijt voor de pap of, bij speciale
gelegenheden, voor koeken; verder wortelen, erwten, bonen, rapen en kolen; de aardappel
was nog onbekend. Runderen leverden melk en boter en kaas; de varkens zorgden voor
spek, vet en reuzel. Wellicht waren er ook schapen en geiten alhoewel ik die nergens
vermeld vond. Met wol en met vlas werd op de hoeven gesponnen en geweven. Kippen en
ganzen gaven eieren en vlees. En dicht bij de hoeven stonden vaak enkele fruitbomen:
appelen, peren, mispels, noten. Een van onze verre familieleden baatte in 1474 een
wijngaard uit, wellicht voor de pastoor en enkele rijke vooraanstaanden. Maar de gewone
man dronk water of melk, of bier dat ter plaatse werd gebrouwen uit graan.
De oudste documenten zijn vaak cijnsboeken... Er werden belastingen geheven door de
Heer van Mechelen, door de Heer van Heist, door de Voogd van Heist, door de Kerk. In
1375 vind ik volgende onderscheiden belastingen geheven door Lodewijk van Male als
Heer van Mechelen: een op St.Andriesdag, een op Kerstavond, een op Witte Donderdag,
een in mei, en een in de oogst, en dan de "zickeldaghen" en de "maandagen" waarop men
voor de Heer moest werken; en tenslotte een belasting die in hennen moest worden
voldaan. Er bleef stellig niet veel over voor de onderdanen.
Toch hadden ze enkele, zij het weinige gelegenheden om de boog eens te ontspannen, een
beeldspraak die hier eigenlijk weinig op haar plaats is, want mijn eerste voorbeeld betreft
de schuttersgilden, in Heist en in Booischot - maar tot mijn verwondering vond ik geen
enkele naamgenoot vermeld in hun ledenlijsten. Er bestonden enkele herbergen met soms
grappige benamingen, waar het mansvolk na de zondagsmis of bij een publieke verkoop
bijeenkwam. Er waren de jaarlijkse processies, met speelmannen of "lawyters". Hier en
daar overleefde nog een zeer oud gebruik: de meiviering; maar dat werd door de Kerk als
heidens beschouwd en dus verboden; in 1443 bijv. werd een zekere Jehan de le bloke (=
Jan Blocx) te Heist bestraft voor het organiseren van een mei-feest of mei-dans, zoals te
lezen staat in ARA Rekk. 15.659.

Over het bestuur van Heist rond 1550-1560 vond ik in het familie-archief d'Ursel een
drietal zeer interessante documenten: een van 17-2-1550 (in R 88), een van 28-4-1562 (in
L 988) en een van 14-4-1564 (in R 89). Ik vermoed wel dat ze in grote lijnen ook de
toestand van voor die tijd weergeven. Bovendien is er het werk van A. Bijl (zie
bibliografie). In de volgende samenvatting ligt de nadruk wel op de schepenen waaronder
er vele uit onze familie stammen.
De tekst uit 1562 begint met eraan te herinneren dat Heist was "een edel leen ende
heerlyckheit" afhangende van de heer van Mechelen. Dus vanaf 1384 van de hertogen van
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Boergondie en hun opvolgers, tot het in 1558 werd verkocht aan Gaspar Schets.
Er was "eenen schouteyt, seven schepenen ende seven geswoornen, te wetene over elcke
vanden seven heertganghen eenen gesworen, ende twee vorsters", allen aangesteld door de
heer.
Het "schouteytschap met allen rechten, proffyten, emolumenten" maar zonder het recht om
"compositien (= minnelijke schikkingen) te moeghen doene vande criminele zaecken dan
by advyse van mynen heeren vande Rekencamere te Ryssele" wordt op gestelde tijden
(maar ik weet niet wanneer) openbaar verpacht aan de meestbiedende.
De schout moest zijn domicilie "ende personele residencie" hebben binnen de Vrijheid van
Heist.
De schout moest de rechten van de Heer doen respecteren en "de schepenen maenen recht,
weth ende justicie te doene".
Bij die rechten van de heer behoren "de confiscatien, amenden, boeten, recht (op de
goederen) van bastaerden ende stragiers (=etrangers, personen van buiten Heist)
mitsgaders de rivieren, voleryen (=gevogelte), de straeten, vrunten ende andere dinghen
diemen heet regalien."
De schout moet de straten en de waterlopen onderhouden en op de vrunten omheinde
plaatsen laten aanbrengen waarin loslopend vee wordt te kijk gesteld zodat de eigenaars
hun dieren kunnen herkennen. "Cruycen, galghen oft raderen (= voor het radbraken van
misdadigers) ende andere teeckenen van justicie" moeten op openbare plaatsen worden
opgericht.
De schout "ofte synen gecommitteerden" doen ook "alle arresten, apprehensien,
becommeringhen, exactien ende manieren van exploicten die zulcke officiers alomme
gewoonlyck zyn te doene."
Het rechtspreken gebeurde door de schepenbank, maar ik vond nergens welke materie de
heer voor zichzelf reserveerde, en zoiets bestond toch, meen ik. Wel las ik dat de
schepenbank heeft "de zelve jurisdictie altyt geexerceert gehadt ende kennesse genomen
van alle materien zo van policie als van processen ende differenten civile ende criminele,
onder heyst gevallen." En eveneens " dat die van heyst nyet en sullen subject wesen die
vande Weth van Mechelen in criminelen saeken, maer in civilen sullen aen heur (= aan
haar, aan de schepenbank van Mechelen) hooft ende superieur gaen, ende ressorteren by
appellatie voor die vande weth van Mechelen." "Ten hoofde gaen" = de raad inwinnen.
Maar indien er "swaricheit viele, alsoo dat syt (dat zij het, de schepenen) in affecte (= in
geweten?) noch wys noch vroet en waeren (= als zij er geen licht in zien)" mogen zij
eveneens te rade gaan bij "die van Mechelen."
Een andere zeer belangrijke opdracht van de schepenen is het zetten, het vaststellen en het
innen van de belastingen; samen met de schout en de gezworenen worden "geset ende
geint" "de beden ende schattinghen des voorseyts dorps van heyst, thiende, twintichste
penninghen ende andere ongelden".
Hoe werden schepenen aangesteld?
Uit het werk van A. Bijl had ik reeds begrepen dat als schepene slechts personen in
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aanmerking kwamen die in de gemeente woonden en er eigendom bezaten, en dat ze
oorspronkelijk voor het leven werden benoemd; maar in de steden - waar de
patriciersgeslachten de schepenambten voor zichzelf behielden - eiste en bekwam de
opkomende burgerij al vroeg een snellere rotatie. Ik meen echter te bemerken dat in Heist
de benoeming voor het leven veel langer, wellicht tot aan het advies van 1550 (in d'Ursel
R 88), in voege bleef: uit onze familie vonden we een schepene Jan van Orshagen in 1500,
1506, 1508, 1510, 1519, 1526, 1527, 1540, 1549, 1552 en 1553; zelfs indien het niet de
gehele tijd dezelfde was is dat toch niet overeen te brengen met de snelle rotatie die in
1550 werd beschreven. De Secrete Raad schrijft dan inderdaad voor dat in Heist "telcken
jaere verset (= vervangen) sullen worden twee schepenen vande oudste in officie, ende in
heure plaetse gecommitteert worden twee andere nieuwe"; maar in "de weth (=de
schepenbank)" mogen geen twee broers noch twee "schoon bruers" samen zetelen.
Maar hoe de schepenen uitgezocht werden staat niet beschreven. Ik vermoed dat het
ongeveer gebeurde zoals voor de gezwoornen en dat werd in 1550 wel gezegd:
gezwoornen (zijn dat de "borgemeesters"? Over gezwoornen wordt in de oude
documenten van Heist nooit gesproken.) werden gekozen uit drie personen per haardgang,
aan de schepenbank voorgedragen door "die van de gemeynte (=wie?) die heurlieder
duncken sullen ydoine (= geschikt) ende bequame te syne"; de schepenen kiezen dan
daaruit wie zij de meest gepaste achten, waarop de uitverkorenen "ontfangen worden ten
eede byden (= door de) schoutet aldaer." Honderd jaar later wordt een Peeter van
Orshoven schepene na voordracht (twee voorgedragenen per vrijgekomen ambt) door de
schepenbank en op beslissing van de heer van Heist.
De schepenbank moest "vergaderen ten gewoonen ende gesetten daghen (te Heist om te
veertien dagen, meen ik) ende sullen eenen yeghelyck goede ende corte justicie
administreren ten vuytspraecke vanden schoutet." Maar er waren ook "extraordinaris
genechtdaghen". De genechtdagen moesten "van Paesschen tot Bamisse beginnen te 9 uur,
en van Bamis tot Pasen te 10 uur; dan werd eerst de rol voorgelezen, en wie niet aanwezig
was werd beboet. "Acht daghen daer naer sullen schepenen ende secretaris ... ter
vorscreven uren vergaderen omme vonnissen te maeckene ende corte expeditie te doene
..."
Onder de behandelde zaken vermeld ik als meest voorkomende: "goedenissen" (in
bezitstelling, bijv. na aankoop), erfenissen, "uytwinninghen" (inbeslagnemingen), bekentenissen, aanstelling van een momber (= voogd), "calaengien" (=aanklachten).
De schepenen moeten soms beklaagden onderhoren, of ter plaatse gaan wanneer er over de
plaats van een grenspaal of een omheining onenigheid is ontstaan.
Een testament, gemaakt voor notaris en getuigen, kan men voor twee schepenen en de
secretaris laten confirmeren.
Op het einde van hun voogdij-opdracht moeten de voogden "rekeninghe doen voer den
schoutet, twee schepenen ende secretaris", dus: verantwoording afleggen over de aanwending van de gelden en eigendommen van de wezen.
Bij sommige openbare koopdagen moest een schepene aanwezig zijn.
In de achterlenen van Heist "erfen ende onterfen" (= officiele bevestiging van de

13
overdracht van zulke achterlenen) de meier en de laten "ter presentie van schepenen ende
secretaris" die de nieuwe titels opstellen en bezegelen.
Dat plaatsen van het schepenzegel op een aantal andere officiele documenten is de regel,
ook te Heist, maar waar te Mechelen bijv. elke schepene zijn eigen zegel had (toch rond
1600) was er te Heist, meen ik, slechts een gemeenschappelijk zegel.
Uit een reglement van 31.10.1715 vernam ik dat er toen ook te Heist twee "ceurmeesters"
of "policey-meesters" waren, een amman, een meier en vier "dienaers", wat wij nu
politieagenten zouden noemen. Maar over de preciese taak van dat ondergeschikt
personeel heb ik geen informatie.
In vele teksten is sprake van de "borgemeesters". Ik denk, zoals ik reeds zei, dat dat een
andere term is voor de "gezwoornen"; ook in 1715 was er een borgemeester per haardgang
en zijn opdracht was blijkbaar hoofdzakelijk fiskaal. Over hun verkiezing las ik iets in
ARA d'Ursel R 92, op datum 13.2.1735: het moesten vijf "gegoeden" en twee
"proprietarissen" zijn, door "het volk" gekozen onder drie voorgestelden voor elke
haardgang.
Of de schepenen van Heist ook gekleed waren zoals men hen soms afgebeeld ziet op oude
gravuren weet ik niet; maar soms tracht ik mij een van die schepenen uit onze familie voor
te stellen zoals hij in zijn ambtsgewaad plechtig meeschrijdt in de jaarlijkse processie, of
ernstig zetelt in de vierschaar....
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II. DE PLAATSNAAM ORSHAGEN
In de straatnamenlijst van Heist-op-den-Berg prijkt tot op heden een Orshagenstraat. Ze
begint op de plaats waar vermoedelijk tot rond 1450 de eerste kerk (kapel) van Heist stond
en loopt ongeveer richting oost-west op een paar honderd meter zuidelijk van de Berg.
De naam van die straat is eeuwenoud; hij komt reeds voor in een document van 1474
(ARA Rekk 1153) maar was toen blijkbaar reeds algemeen aanvaard en gekend zodat hij
stellig nog veel ouder is.
Gedurende verscheidene eeuwen bleef hij in gebruik; we vinden hem regelmatig tot rond
1800; later is hij gedurende enkele tijd vervangen door Goossensstraat maar het
gemeentebestuur heeft hem daarna weer ingevoerd.
Hoe kwam die straat aan haar naam?
Het antwoord daarop wordt gevonden in hetzelfde document waarin in 1474 de naam voor
het eerst wordt vermeld; ergens omschrijft de opsteller ervan de benaming door: "la
ruwelle la ou lon va vers orssaghen" of zoals "greffier" Hieronymus Vrancx het in 1689
"uyt de franssoossche bourgondische in onse nederduytsche taele ..... getranslateert" heeft:
"tstraetken daermen t'orssagen voort gaet" (SA Brussel nr 1628).

Maar dat roept dadelijk een andere vraag op: Wat was dan dat Orshagen waar dat
straatje naartoe voerde?
Meestal zegt een plaatsnaam - en vooral het hoofdbestanddeel - duidelijk wat hij aanduidt:
het Lancvelt is een veld, de Minksbossen zijn bossen, de Paddenpoel is een ven.
Met Orshagen liggen de zaken niet zo eenvoudig. Wat is een "hage"? Voor toponymisten
is een "hage": "laag kreupelhout, een omheining van struiken, de ruimte binnen zulke haag
en - langs die gedachtengang - uiteindelijk zelfs een hoeve". Mij doet de term dadelijk
denken aan het Duitse werkwoord "hegen", en de daarin vervatte idee "beschuttend
bewaren", en ook aan het Noorse "barnehagen" = "kinder-bewaarplaats", bewaarschool,
kleuterschool, wat alles eigenlijk niet in tegenspraak is met de klassieke verklaring. Het
grondwoord biedt dus nog zulke brede waaier van mogelijkheden dat we er nog vele
kanten mee uitkunnen. Ik meen hier voornamelijk te mogen onthouden: een terrein
begroeid met kreupelhout, een met laag kreupelhout omgeven weide of landbouwgrond, of
een dito waarop een hoeve staat, en zelfs die hoeve zelf.
Misschien geeft de kombinatie met het eerste bestanddeel van de plaatsnaam, met "ors-"
dus, een aanduiding waaruit we kunnen afleiden welke van die mogelijkheden hier
voorligt.
"Ors" wordt gewoonlijk verklaard als de vaak voorkomende vervorming van het woord
"ros" (= paard); vergelijk het Westvlaamse en Engelse "horse". De r en de klinker
verwisselden van plaats. Andere voorbeelden van hetzelfde verschijnsel vinden we in
"drie" en "derde", in "Kristus" en "kerstmis", in "kruis" en "Corsendonck".
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Naar de vorm is die verklaring perfekt in orde.

Wat geeft de kombinatie ervan met de aangehouden betekenissen van "hage"?
Ik vind niet veel zin in "paarde-kreupelhout". Ik weet wel dat er op verscheidene plaatsen
oude "Peerdsbossen" bestaan maar ik vermoed dat "Peerds-" daarin eerder komt van
"Peters-" en dus op oude kerkbezittingen slaat. Denk aan de dialektische vervorming van
de naam Peter tot Peer.
"Een met kreupelhout afgesloten weide voor paarden"? Uit eigen ondervinding - ik was
toch, als krijgsgevangene in Litouwen, gedurende zeven maand voltijdse koewachter over
een zeventigtal koeien! - weet ik dat runderen en paarden zich niet laten tegenhouden door
kreupelhout; integendeel, ze doen niets liever dan het struikgewas intrekken zodat de
twijgen alle vliegen en insekten van hun huid verjagen. Alleen een afsluiting met doornige
struiken zou in aanmerking kunnen komen.
Was het dan een "paarde-hoeve"? Was de aanwezigheid van een paard of zelfs van
verscheidene paarden ooit HET element waardoor een hoeve zich van andere hoeven
onderscheidde? Het komt mij weinig geloofwaardig voor. Op alle hoeven van enig belang
had men een paard.

Blijft dus enkel: een met doornig kreupelhout afgesloten weide voor paarden.

Het is mogelijk. Maar ik wou graag een heel andere verklaring voorstellen. Ik denk eerder
dat ons toponiem moet worden verstaan als "Or's hage", de "hage" van een zekere Or die
ze inrichtte, of die het perceel in eigendom of in gebruik had of er op woonde op het
ogenblik dat men het een naam gaf.
De mansnaam Or(r) heeft zeker bestaan vermits er nog steeds een friese mansnaam Orre
bestaat, met een verkleinvorm Orse, Ortze, vermits in het Engelse taalgebied de naam
"Orson", zoon van Or, in gebruik is, en ook vermits een aantal familienamen ermee
gevormd lijken te zijn, zoals de Engelse familienaam Orr, of Orsma en Orsinga in
Friesland, en allerlei plaatsnamen zoals Orsele, Orley, Orbaix, Oirschot, en in Schotland
Orwell en Ormond.
Of het kan ook een Germaan genaamd Ors zijn geweest die het perceel zijn naam leende,
dezelfde naam die we terugvinden als eerste bestanddeel van persoonsnamen als
Urs-/Orsmar, Urs-/Orsbert, Urs-/Orsolf, waarvan de verkorte vorm Urso bekend is zodat
wellicht ook Orso heeft bestaan, al is dat bij mijn weten in geen enkel document bewaard
gebleven. Sommigen denken wel dat het eerste deel van die naam, Urs- of Ors- dus, aan
het Latijn is ontleend evenals de naam Ursus die ook bij ons heeft bestaan en waarvan het
vrouwelijke diminutief Ursula is. Maar Ursus kan evengoed, denk ik, een latinisering van
een oorspronkelijk Germaanse naam zijn, geholpen door de betekenis van het Latijnse
"ursus" = beer.
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Of Orshagen nu voortkomt van Or of van Ors kan nu niet meer worden achterhaald; het
resultaat is immers in beide gevallen hetzelfde; "Or's hage" klinkt net als "Ors'hage" en
werd dus op dezelfde wijze geschreven.

Dat er nog andere verbindingen van dierennamen met -hagen bestaan moet ons niet doen
overhellen naar "ors- = paard". Wolfshagen, bijvoorbeeld, kan net zo goed worden
afgeleid van Wolf als mansnaam dan van wolf = dier. En er zijn toponiemen op -hagen die
onbetwistbaar met mensennamen zijn gevormd: Hermanshage (Bergisches Land,
Duitsland), nu Hermannshoff, Veckinchain, uit Veckinghagen, nu Veckinckhoven (in
dezelfde streek) e.a.

Het blijkt dus dat we ook op die wijze niet met zekerheid te weten komen welke de
betekenis was van Orshage toen de naam voor 't eerst werd gebruikt. We moeten ons
tevreden stellen met de betekenis die we vinden in de oudste documenten en die dus reeds
een andere kan zijn dan de oorspronkelijke.
Iets wat we met zekerheid weten is dat de benaming in 1375 reeds sloeg op een kleine
WIJK van Heist; een cijnsboek uit genoemd jaar (ARA Rekk. 45580) spreekt een paar
maal over weiden gelegen op Orshagen: "de prato torssaghen". En zo blijft het gedurende
eeuwen. In 1474 ligt een leen van het Hof van Riemen, de Nyelende genaamd, op
Orshagen. In 1536 sprak Jan de Cupere, here van Riemen, in zijn testament over "de hoeve
tot Heyst gelegen geheeten torssaghen". In 1670 ligt een ander leen, "aen de boschstraete
... tot Oorssaegen" (SA Brussel nr 1629); in 1689 vinden we Peter de Backer's hofken,
eveneens "torssaghen"; en in 1768 lezen we nog over "het orshagenvelt t'orshagen
gelegen". Na 1550 komen we uitdrukkingen tegen als "de hoeve torssaghen geheten het
goet te Riemen" (RA Antw. KA 29 p. 9 uit 1574) of "de hoeve torsagen ... genaemt tgoet
te Riemen" (RA Antw. KA 22 uit 1622). Het Hof van Riemen, dat we nu in Heist nog
vinden, werd inderdaad rond 1550 gebouwd.

Orshagen was dus stellig reeds vroeg de naam van een wijk.
Een laatste element in dat verband: na 1600 wordt de Heer van Riemen soms met een
ruimere titel bedacht: "Heer van Riemen, Orshagen en Mespeldonck", zo bijvoorbeeld in
een dekreet van de toenmalige Koning Karel in 1669 (SA Brussel nr 1628) of in het
Leenboeck van Riemen, Orshagen en Mespeldonck van 1684 (RA Antw. OGA 71).
Die uitbreiding van de titel zal wel overeenkomen met een uitbreiding van zijn gebied, wat
me laat veronderstellen dat de man "Orshagen" heeft verworven.
Maar duidt Orshagen daar op de WIJK of op EEN welbepaald eigendom? Had de Heer
van Riemen de gehele wijk Orshagen in zijn bezit gekregen? Het lijkt me weinig
waarschijnlijk: wijken hebben geen vaste grenzen, die bestaan enkel in de geest van de
mensen. Of mocht hij zijn titel uitbreiden omdat hij in december 1543 het eigendom, het
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kleine allodium van de familie Van Orshagen had aangekocht? Hoe kwam een Heer aan
een uitbreiding van zijn titel? Bestonden daar vaste regels voor?...
Het zou dus wel kunnen zijn dat de benaming "Orshagen" in sommige tijden zowel een
HOEVE als een wijk aanduidde. Indien mijn verklaring van de plaatsnaam de juiste is, dan
zou hij alvast in het begin van zijn bestaan op een hoeve hebben geduid. En ook nog in de
tijd, toen de Van Orshagen's hun familienaam kregen, moet hun hoeve de enige hoeve op
Orshagen zijn geweest, zoals we in het volgende hoofdstukje zullen bespreken, en zal de
benaming evengoed op hun hoeve als op de wijk toepasselijk zijn geweest.

We gaan verder met onze vragen: Waar lag dan dat Orshagen?
Uit die oude tijden bestaan er geen kaarten van Heist. We kunnen alleen trachten iets af te
leiden uit de zeldzame teksten die we vonden. En bovendien, zoals we reeds zegden
hebben wijken geen vaste grenzen.
Een waardevolle aanduiding is natuurlijk die korte omschrijving van het Orshagenstraatje
in het Leenboek van 1474: "la ruwelle la ou lon va vers Orshagen". Dat straatje leidde dus
naar Orshagen. De uitdrukking wijst er op dat Orshagen niet aan het begin van het straatje
lag, maar dat men een eindje langs die weg moest afleggen voor men aan Orshagen kwam.
Maar waar "begint" een straatje, en waar eindigt het? In dit geval is het zo goed als zeker
dat het straatje begon aan de oude kapel, dus oostelijk. Dat lijkt het gewone vertrekpunt te
zijn voor lijsten zoals het cijnsboek van 1375 of het leenboek van 1474.

De HOEVE Orshagen moet, zoals uit de geschiedenis van de familie zal blijken, gelegen
hebben ongeveer waar nu het Hof van Riemen staat. De WIJK was ruimer, zonder
preciese afbakening; ze strekte zich verder westwaarts uit en bovendien kan ze noordelijk
en zuidelijk van het straatje hebben gelegen, noordelijk tot tegen de Berg, zuidelijk zelfs
tot in de buurt van Ten Bossche (zie ARA Rekk 45580: " op bosscher velt" in een tekst
van 1375).
Dat sluit dan alvast de percelen uit die in het Groot Meetboeck van 1644 deel 1 (RA
Antw. OGA 106 p. 155) als "De Orsaegen Hoeven" aldus worden beschreven: "Een bosch
oost de bieshoeven zuyt rigouts erffghenaemen henrick Lambrechts, ende de goorhoeven,
west broeckmans straete, noort Mr Jan robrechts, machiel abts ende schrieckemeyers del,
groot 1936 roeden 44 voet." De percelen staan vermeld onder de hoofding "Parcheelen
tusschen de Kievitsche Heyde, de Willem Rapsstraete ende Broeckmansstraete." Dus goed
en wel op de grens van Heist en Booischot, dicht bij het grote moeras. Voor die percelen is
er een andere verklaring gevonden.

Orshagen en het Hof van Riemen zijn dus doorheen de geschiedenis naaste buren geweest,
tot Orshagen zelfs met Riemen werd verenigd.

Maar er is nog een andere eigenaardigheid die mij blijft intrigeren: waarom leidt het
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straatje "naer Orshagen" en niet "naer (het toch veel prestigieuser) Riemen"?
Misschien had het straatje reeds zijn naam gekregen toen Riemen ontstond. Maar waarom
dan in 1474 nog steeds "vers Orshagen"?
Of .... stond Riemen oorspronkelijk NIET langs het Orshagenstraatje? Lag (of stond)
Orshagen tussen het straatje en het Hof van Riemen? Of was het leen "Hof van Riemen"
op dat ogenblik enkel een juridisch gegeven, beantwoordde er geen materieel gebouw aan?
Louter vermoedens, natuurlijk; maar het zou wel veel verklaren, ook bijvoorbeeld waarom
in het leenboek van 1474 geen enkel leen aan het Hof van Riemen zelf grenst; het lijkt wel
in de lucht te hangen. Of waarom in het reeds vermelde testament van de heer van Riemen
in 1536 geen materieel Hof van Riemen werd genoemd.

In ieder geval passen in dit hoofdstukje dan ook enkele gegevens over het Hof van
Riemen in die eerste periode toen onze voorouders ten minste, om niet meer te zeggen,
naaste buren van Riemen waren, en hun leven stellig door de lotgevallen van het Hof en
zijn bewoners is beinvloed geweest.
In het leenboek van 1474 lezen we er over dat het bestaat uit: "la court et maisons, avec les
terres preetz groeses boix et caves y appartenants contenant en tout 19 bonniers", een
kleine vijfentwintig ha dus. En bij het leen hoorde een meier en verscheidene laten.
De familie van Riemen zou, maar ik heb daar tot nu toe geen teksten over gevonden, het
leen "Hof van Riemen" reeds voor 1300 hebben bezeten. De vraag blijft echter open of de
familie haar naam kreeg van het leen, ofwel of het leen zijn naam ontleende aan een
familie die misschien uit Reims kwam. Riemen was inderdaad de Dietse naam voor
Reims.
Op 12 juli 1431 verkocht Jan van Riemen het leen aan Willem van Turnhout, iemand uit
Lier. En in 1445 vererfde het op diens neef Jan Colibrant "de bastaert".
In 1468 blijkt het dan in het bezit te zijn van Roelof Roelofs, poorter van Leuven; maar in
1474 is het reeds in handen van zijn zoon Hendrik. In 1521 staat het op naam van Jannen
Roelofs, de vrouw van Jaspar Absaloens, en in 1530 van Jan Roelofs met broers en
zusters.
Vanaf de eerste dertiger jaren gaat het leen over op Jehan de Cupere van Mechelen, die
eerst een-derde koopt en kort nadien de andere twee-derden. In 1536 vererft het aan
Pauwels de Cupere, zoon van Jehan, en die koopt de hoeve van Orshagen op en bouwt er
een nieuwe hoeve op die later "het Hof van Riemen" zal worden genoemd.
Maar woonden die leenheren ooit werkelijk op Riemen?
Voor de Van Riemens ben ik geneigd dat aan te nemen; ze komen in ieder geval van tijd
tot tijd voor in de oude documenten die over meer private gebeurtenissen spreken: turf
steken, vechten, gekwetst worden en dergelijke. In 1376 is er sprake van een "Janne van
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Riemen te Heiste". Maar ook in Mechelen spelen familieleden reeds zeer vroeg een rol.
Op wonen in Heist na de verkoop van hun leen duidt alleszins dat op 5.8.1457 een Andries
van Riemen uit Heist in Mechelen wordt ingeschreven als poorter; hij is "scrynwerker" en
de zoon van Jan, dus wellicht een zoon van de man die het Hof een twintigtal jaar vroeger
verkocht. Maar anderzijds: in het cijnsboek van 1375 worden geen Van Riemens belast;
maar misschien waren zulke mensen vrijgesteld van de gewone belastingen? Voor de
volgende leenheren twijfel ik er sterk aan of ze ooit echt in Heist woonden. De Roelofsen
zijn alleszins in Leuven politiek bedrijvig gebleven. Ook de eerste de Cupere's bleven
wonen in Mechelen en lieten blijkbaar het Hof na korte tijd over aan anderen, onder meer
aan verscheidene schouten van Heist.

Een laatste bemerking over de plaatsnaam: in OOSTBRABANT (en dus eigenlijk niet zo
ver van Heist) werden plaatsnamen gevonden die aan ons Orshagen doen denken. Zelf
vond ik dat rond 1830 een Van Orshoven te Molenbeek-Wersbeek in de Dorshage
woonde; en op het Leuvense Instituut voor Naamkunde en Dialectologie vond ik dat er in
OLV-Tielt een Dorshage en een Dorsbeek hebben bestaan (Hugo van Malcot:
Plaatsnamen in Tielt, Brabant); en dat Centrum deelde me onlangs mee dat ze het
toponiem "Dorshaege" vonden: 1573 in Lubbeek als "de dorshaeghe", "dorshaegenvelt",
"de dorshaeghehoeve", maar ook in Budingen in 1700 als "de dorshage", in Rillaar in 1650
als "de dorshaege", in Molenbeek (= nu Molenbeek-Wersbeek) in 1845 als "de dorshage",
"dorshagewinning" en "dorshaegveldweg" maar ook, merkwaardig, "d'orshaegveldweg"!,
in Bekkevoort in 1845 als "de dorshaegstraat". De heer E.J.C. Baert, lic. Wijsb. en Lett.,
deelde mij mede dat er reeds zeer vroeg, minstens vanaf 1340, in de buurt van Meensel,
bij Lubbeek en in Wever sprake is van een Dorshage, en dat er ten noorden van Meensel
(-Kiezegem) een Dorshagehof, een leenhof, zou hebben bestaan; maar ik vond er nergens
een spoor van, zelfs weet men er op het SA Leuven niets van. De inlichtingen van de heer
Baert komen uit de rekeningen van de H.-Geesttafel van Tienen, waaraan dat leenhof
cijnsplichtig zou zijn geweest.
Voor mij, en voor het Leuvense Instituut (brief van 10.5.1989) zijn die Dors-namen
vermoedelijk samentrekkingen van "d'Orshage" ,"d'Orsbeek", enz. - waarbij "d" de
afkorting is van het nederlandse bepalend lidwoord of van het Latijnse of Franse
voorzetsel "de" - en hebben ze dezelfde oorsprong als het Heistse toponiem. Maar ook
andere verklaringen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een dialectische vorm van "dwarshage".
Ik kom hier nog op terug in het volgende hoofdstukje over de familienaam, en zelfs later
in de geschiedenis van de stam.
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III. DE FAMILIENAAM "VAN ORSHAGEN - VAN ORSHOVEN".
Ooit begon men dus mensen te identificeren door te verwijzen naar de plaats Orshagen
waar ze woonden.
Alhoewel de familienaam duidelijk is afgeleid van de plaatsnaam heb ik toch de
familienaam aangetroffen in een document dat ouder was dan dat waarin ik voor het eerst
de plaatsnaam vond. De familienaam wordt voor het eerst - steeds voor zover mij bekend vermeld in een relaas van feiten die in 1358 hebben plaatsgegrepen, relaas dat staat
opgetekend op de laatste bladzijde van een cijnsboek van Lodewijk van Male uit 1375
(ARA Rekk. 45580) waarin overigens nog een vijftal andere naamgenoten worden
genoemd.
Rond dezelfde tijd (28.10.1368 , SA Mech. COO nr 602) vond ik te Mechelen een Niklaas
van Orshagen; dan tussen 1380 en 1394 (SA Mech. Schepenreg. 8, 9, 10 en 12) negen
aankopen door een Johan de orshagen, en op 27.3.1402 werd in die stad ene "Margaretha
de Orshaghen, relicta (= weduwe) q.d. Joannes van der Brugghen " als poorter
ingeschreven, terwijl er niet lang nadien reeds een Reynerus van Orssaghen in Langdorp
moet hebben gewoond want in 1443 werd diens zoon poorter in Mechelen.
En rond 1440 woonden er reeds van Orshagen's in Antwerpen.

Uit die grote verspreiding mogen we besluiten dat de familienaam toen reeds de eerste
periode van zijn bestaan achter zich had en een zekere stabiliteit had verworven. Hij werd
ook doorgegeven aan mensen die reeds niet meer op Orshagen woonden en zelfs in
gemeenschappen waar men Orshagen niet kende.
Hij moet dan al minstens drie generaties in gebruik zijn geweest, dus van voor 1275.
Hoelang daarvoor? Dat zal wel onbekend blijven. In ieder geval is het een voor onze
gewesten vroege stabiele familienaam.

Toch is DE GROTE VRAAG in verband met de naam een andere.
Reeds tientallen malen werd mij door belangstellenden - en daaronder befaamde
taalkundigen en historici - met scepticisme in de ogen en in de stem de vraag gesteld of ik
wel zeker was dat ik, als een Van Orshoven, niet de verkeerde familiegeschiedenis
bestudeerde; of ik wel zo zeker was dat de Van Orshagen's en de Van Orshoven's tot
dezelfde stam behoren.
Ik begrijp het ongeloof. Toen ik aan mijn opzoekingen begon dacht ik in de verste verte
niet aan de Van Orshagen's. Tot ik gevonden had dat de grootvader van mijn grootvader
op 7.8.1781 in Zoerle-Parwijs was gedoopt als Henricus van Orshoven, zoon van
Franciscus (ex Oosterwijk) en Maria Anna Bruyndonckx. Maar in geen enkel Oosterwijk
bleek die Franciscus van Orshoven bekend te zijn. Links en rechts vond ik soms wel eens
een oudere Van Orshoven, maar er was tussen hen geen verband te bekennen.
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Ik vond wel een Franciscus van OrsHAGEN, geboren op 17.4.1752 in Houtvenne, waar
ook een Oosterwijk bestaat. En in Zoerle-Parwijs woonde, behalve "mijn" Franciscus van
Orshoven en zijn vrouw Maria Anna Bruyndonckx, ook een Franciscus van Orshagen die
met zijn vrouw Maria Anna Bruyndonckx verscheidene kinderen had. Ik begon iets te
vermoeden. Ik waagde het er eens op om alle Van Orshoven's en Van Orshagen's uit de
tientallen Parochieregisters die ik intussen had uitgepluisd in een mandje te stoppen, goed
te schudden en dan opnieuw aan het opstellen van een stamboom te beginnen.
De puzzle viel als vanzelf aan mekaar, zonder ook maar een twijfelachtig geval!

Maar ik besef wel dat niet iedereen daardoor overtuigd zal zijn. Het zou kunnen dat er
rond 1780 in Zoerle-Parwijs behalve een Franciscus van Orshoven, gehuwd met Maria
Anna Bruyndonckx, ook een Franciscus van Orshagen, eveneens gehuwd met een dame
met dezelfde naam, leefde. Het zou wel toevallig zijn, maar het kan niet worden
uitgesloten. Zelfs als dan uit de geboortedata van de kinderen bleek dat de twee koppels
het zo handig aan boord hadden gelegd dat de twee vrouwen, alhoewel ze hun tien
kinderen binnen dezelfde vijfentwintig jaar ter wereld brachten, nooit ook maar een dag
tegelijk zwanger waren...
Maar ook dat is nog altijd mogelijk.
Het wordt echter wel opvallend wanneer datzelfde zich een generatie vroeger nog eens
voordoet: er zouden dan in Heist tussen 1755 en 1764 een Andreas van Orshoven en een
Andreas van Orshagen, beide gehuwd met ene Anna Cornelia Nijs, hebben gewoond.
En de beide koppels kwamen weer zo goed overeen voor wat de zwangerschappen betreft
dat mijn vroegere konstatatie over hun sexuele bedrijvigheden ook hier weer moet worden
herhaald.
Maar kom: het toeval is de wereld niet uit.
Alleen moeten we de rol van het toeval wel erg hoog aanslaan om aan te nemen dat zich
hetzelfde eigenaardige feit nogmaals zou hebben voorgedaan tussen 1707 en 1716 met een
Adrianus van Orshagen, gehuwd met ene Maria van Rillaer, en een Adrianus van
Orshoven, eveneens gehuwd met ene Maria van Rillaer; en nog eens met een Jan van
Orshagen en een Jan van Orshoven, beide gehuwd met een Elisabeth Verstappen; en nog
eens met een Andreas van Orshagen en een Andreas van Orshoven, beide x Maria van
Rooy...
En altijd die perfekte afspraken over de zwangerschappen....
Men zal moeten toegeven dat zo iets sterk zou zijn.
Maar ik ben kritisch van aard. Ik heb me eigenlijk pas echt gewonnen gegeven toen ik in
de oude archieven van Heist in verscheidene schepenbrieven, notariele akten,
kerkrekeningen enz. van tussen 1650 en 1800 kon zien hoe werkelijk de twee namen, Van
Orshagen en Van Orshoven, door en voor mekaar werden gebruikt wanneer er onbe-
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twistbaar slechts over een persoon werd gesproken.
Nemen we bijvoorbeeld de notariele akte van 1.12.1768 (RA Antw. OGA 433-20) waarin
beide vormen van onze familienaam doorlopend afwisselen; of de annexen van die akte
waarin onder een kwijting Andries van Orshoven met die naam ondertekent terwijl de
notaris op 1.5.1769 de kwijting op naam van Andries van Orshagen heeft opgesteld.
Maar wanneer we nu diezelfde akte leggen naast de overeenkomende "goedenis" (RA
Antw. OGA 363) - een goedenis is de schepenbrief waarbij de schepenen officieel de
verkoop registreren - dan zien we dat daarin zonder de minste scrupule "Van Orshagen"
werd geschreven waar de notaris "Van Orshoven" schreef, en omgekeerd. Dat heeft in die
tijd blijkbaar geen enkel belang.
In een andere schepenbrief van 1733 (RA Antw. OGA 376) vinden we overigens dezelfde
afwisseling van naam voor dezelfde persoon.
Een ander mooi voorbeeld komt uit de kerkrekeningen van Booischot (RA Antw. 541). De
kerkmeester ging regelmatig allerlei waren voor de kerk kopen bij iemand van onze
familie en schreef de kosten in zijn rekeningenboek in: "item betaelt aen peeter van
orshagen ten jare 1755 de somme van twintigh gulden seventhien stuyvers soo aen smout
bessemen olie nagelen ende kalck etc. als blijckt bij quittancie Dus 20=17=0". Maar op de
overeenkomende kwijting (ik heb ze op een fotokopie naast elkaar gezet; de kwijting staat
wel iets lager op dat blad dan de post in de rekening) lezen we: "ontfangen van Lambertus
Vermijlen de (de) somme van twintigh gulden en seventhien stuyvers van geleverde waer
ten dienste van de kapelle van bousschot soo van smout en bessemen en olie en naegelen
en kalck etcetera waer van ick bekenne voldaan te sijn van het jaer 1755" En hij
ondertekent ..."Peeter van Orshoven".
En indien de inhoud van beide stukken niet voldoende hun complementariteit zou
bewijzen, dan volstaat daartoe toch zeker wel het volgnummer 19 dat op beide werd
aangebracht.
Ook in andere rekeningen van de kapel van Booischot vond ik gelijkaardige
dubbelteksten.
En zonder moeite zou ik nog een hele reeks andere voorbeelden kunnen aanhalen.

Tweede vraag, die logisch moet volgen: Hoe kan men van "Van Orshagen" tot "Van
Orshoven" komen"?
Voor leken in de taalkunde lijkt dat allicht onbegrijpelijk. De bekende Leuvense
naamkundige prof. dr Karel Roelandts noemde het echter "een typische toepassing van een
bekend verschijnsel" en gaf mij dadelijk verscheidene voorbeelden. Maar verwees me
vooral naar een artikel van zijn kollega O. Leys in jaargang 1960 pp.125-150 van de
"Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven" onder de sprekende titel:
De wisseling v/g, f/ch in het Nederlands en de verwante talen. Ik citeer uit dat artikel
enkele overtuigende voorbeelden, en eerst uit onze eigen taal: -de familienaam Verschaeve
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luidde oorspronkelijk Verschaege: een "schage" is een klein bosje; -op veel plaatsen in de
Kempen noemen we "schraven" de houten onderstellen die tijdelijke tafels "schragen"; -de
navel wordt in veel dialekten "nagelbuik" genoemd; -een Mechels-Middelnederlandse
"handheghe" is een handvat, dat in enkele Brabantse en Westvlaamse dialekten "handheef"
heet; -in "Marieken van Niemegen" spreekt men van "nieghers" waar in veel Vlaamse
dialekten "nievers" (= nergens) wordt gezegd; -in Oedelem bestaat een hoeve "Spanhove"
en een "Spannogestraat"; -bij het toponiem "buc-hage" (= beuk-hage) hoort de
familienaam "Buchaeve"; -de familienaam "Pertsegaele" komt van de voornaam
"Parsival"; -in Westvlaamse dialekten is "dwerg" soms "dwerf", "behalve" wordt
"balgens", "galgejong" wordt "galvejong", "teugel" wordt "teuvel"; -de familie "Van
Meirhaeghe" wordt te Kortrijk "Van Meirhave"; -in Limburg wordt "bogaard" soms
"bovaard"; enz. enz.
In andere Germaanse talen is het verschijnsel ook bekend; we weten allen hoe het
Nederlandse "lucht" in het Duits "Luft" heet, en ons "kracht" "Kraft"; en hoe ons "lachen"
in het moderne Engels "to laugh" is, waarbij de -g- nog wordt geschreven maar -f- wordt
uitgesproken; en hoe wij Kopenhagen noemen wat in Denemarken "Kobenhavn" (=
koopmanshaven) heet. En weer: enz. enz.
Maar de meest gepaste voorbeelden zijn wel te vinden in het Duitse "Bergisches Land"
waar Hermanshage Hermanshoff wordt, en Stiefelhagen Stevelhoeve, en waar naast elkaar
bestaan (hebben) Huppelshoven en Huppelshain (= Huppelshagen), Veckinckhain en
Veckinckhoven, enz.
En dan zouden wij er ons over verwonderen dat Van Orshagen soms wel eens Van
Orshoven is geworden!
Natuurlijk werd de overgang van de -g- in -hage naar -v- in de hand gewerkt door het feit
dat de naam werd gebruikt voor hoeven, "hof-"steden. En daardoor kon ook de klinker
gemakkelijker veranderen; de dialektuitspraak van lange aa in Heist ligt al niet zo ver af
van de lange oo; in Mechelen liggen die twee wel ver uit elkaar wat wellicht verklaart
waarom zich daar de verschuiving van -hage naar -hove minder vaak voordoet.
Prof. Leys vermoedt, in het vermelde artikel, dat de overgang van -g- naar -v- loopt over
een periode van verslapte articulatie van de -g-, die soms zo sterk verzwakt dat men ze niet
meer hoort en dan ook niet meer schrijft. En nu vond ik rond 1550-1600 inderdaad een
drietal gevallen waar een familielid "van orsaen" wordt genoemd - waarbij we dan
onvermijdelijk denken aan de geciteerde Duitse voorbeelden waarin "-hagen" over "-hain"
tot "-hoven" werd.
Een keer schrijft de dooppriester in het Parochieregister: "van orshaegen vel (= of) van
orshoven"; de brave man wist blijkbaar ook niet meer wat hij hoorde, en de vader kon
lezen noch schrijven, dus die ging hem niet verbeteren...

In verband met de naam weze voor lezers, die minder ondervinding hebben op dat gebied,
toch even aangestipt dat de schrijfwijze ervan voor de invoering van de Burgerlijke Stand,
even voor 1800, volstrekt niet vaststond: iemand werd misschien bij zijn doop als "van
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Orshaeghen" opgeschreven door de pastoor, huwde als "van Oorssagen", heette bij de
doop van zijn kinderen beurtelings "van Orshoven" of "van Ourshagen", stierf als "van
Horsthoven" of "van Aertshoven" of gewoon, zonder "van", als "orshage".... Daaraan werd
helemaal geen belang gehecht.
Aanvankelijk tekende ik alle gevonden varianten in de schrijfwijze van onze naam op,
maar toen ik meer dan vijftig verschillende mogelijkheden had genoteerd heb ik het
opgegeven....

Op het einde van hoofdstukje 2. beloofde ik nog enige uitleg in verband met het toponiem
Dorshage dat in Oostbrabant werd gevonden.
Evenals Orshage aan de oorsprong van een familienaam ligt, schijnt ook Dorshage zo te
hebben gewerkt: de heer E.J.C. Baert, lic. Wijsbeg. en Lett., die de documenten over de
H.-Geesttafel van Tienen uitpluist, bezorgde mij daarover interessante gegevens uit de
periode 1320 tot 1437; zijn onderzoek is nog niet verder gekomen. Hij vond volgende
personen:
-1339-40: cum waltero dorshaghe; domus walteri dicti van der dorsghaghe; domus walteri
dicti dorsghage; a waltero dorsaghe;
-1348: lamberto van der dorshaghen;
-1360: elisabeth doershaghen;
-1361: jan dorschage; johanne dorsghaghe; en nog een aantal meer in dezelfde zin.
Wel valt op dat in de Latijnse teksten meestal "dorshage" wordt geschreven, wat een
samentrekking van "de orshage" - dus de toen gewone vertaling van "van orshage" - zou
kunnen zijn; in Latijnse teksten over Heistse of Mechelse naamgenoten wordt de naam
ook vaak op die wijze gelatiniseerd. Maar het is ook mogelijk dat de plaatsnaam die aan
de basis van die familienaam lag werkelijk Dorshage, met een d die essentieel deel
uitmaakte van het toponiem, luidde; toch zie ik dan de verklaring van dat woord niet. Of
zou het een vorm van "dwarshage" zijn?
In ieder geval schijnt een familienaam "Van dorshagen" niet lang te hebben
standgehouden; het Leuvense Instituut voor Naamkunde schreef me dat zulke naam niet
voorkomt in de telefoonboeken van Belgie.
Toch stemt het tot nadenken dat er reeds van voor 1443 verscheidene Van Orshagen's in
Langdorp woonden (waarvan er vier naar Mechelen uitweken), dat er in 1528 een Jan van
Orssaghen grond had liggen in Houwaart (ARA Schepengriffies van Leuven nr 6478,
cijnsboek Kapittel van St.-Jan-Evangelist van Luik) dat in 1538 ene Digna van Orshagen,
dochter van Lodewijk van Orshagen en van Margareta van Weeser, in Rotselaar woonde
(SA Leuven nr 8197) en dat er, zoals vermeld in "Oost-Brabant" XXVI-2 (1989) pp 20-27
in een artikel van J. De Winter, op 20.1.1555 te Lovenjoel een natuurlijke zoon van
Gielken, de dochter van Jan van Orshagen, werd gearresteerd wegens diefstal en
overgemaakt aan de meier van Lubbeek; hij verbleef er veertien dagen in de gevangenis;
de man was geboren te Haasrode.
In de geschiedenis van de stam zal blijken waarom ik zo op deze kwestie inga.
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Naast Van Orshagen en Van Orshoven vond ik nog enkele andere opmerkelijke varianten
van onze naam: sommige familieleden werden gedoopt als "Van Eshoven" of "Van
Ishoven". Daaraan is zeker de dialectische neiging tot ontronding in de buurt van Heist
niet vreemd.
Misschien zou systematisch de oorsprong van alle Van Is(sen)hoven's moeten worden
nagegaan om te zien of er in feite geen tot onze stam behoren. Maar dat zal iemand anders
moeten doen...
Zelf heb ik onze familie in Heist algemeen bekend geweten onder de naam "Van Es"; en
het verrassendste is dan wel dat de tak, die rond 1750 uit Heist naar het Hageland trok, nu
nog in Sint-Pieters-Rode soms door oudere mensen "Van Es" wordt genoemd. Moeten we
ook alle "Van Es" - geboorten aan een nader onderzoek onderwerpen?
Hetzelfde zou misschien moeten gebeuren met de Noord-Brabantse "Van Orsouw's". Zijn
er misschien ooit Van Orshagen's uitgeweken naar Noord-Nederland, allicht om
godsdienstige redenen dan? Sedert ik de identiteit van de namen Van Orshagen en Van
Orshoven ontdekte verbaas ik mij niet meer zo licht! En deste minder omdat ik een paar
maal voor onmiskenbaar echte familieleden naamvormen vond als "van Orshauwen"
(bijvoorbeeld SA Mech. Weeskamer nr 19 van 1607, pp 3 en 31) en ik, op het laatste
ogenblik vond dat er rond 1600 werkelijk Van Orshagen's uit Mechelen in Leiden
woonden, iets wat ik (nog) niet verder kon onderzoeken.
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IV. HET VERHAAL
Van nu af spreken we niet meer over woorden, over namen, maar over mensen, mensen
die ooit ergens hebben rondgelopen, als kind gespeeld, in hun jeugd hebben gevrijd en
getrouwd, die hebben gewerkt en gezwoegd, die hoop, vreugde, lijden en verdriet hebben
gekend; mensen van wie we de naam kennen, van wier lotgevallen we iets, soms weinig,
soms verrassend veel te weten zijn gekomen, al verliepen er eeuwen sedert ze leefden.

Ik heb het verhaal verdeeld over drie perioden; de eerste loopt tot rond de invoering van
de parochieregisters in Heist-op-den-Berg, rond 1600; die bevat meestal enkel losse
flarden waarin ik met veel moeite enige orde kon brengen mits veel puzzlen en
veronderstellen; in de tweede periode, na 1592, kunnen we een echte, volledige stamboom
opstellen en daaraan de reeds veel talrijkere beschikbare gegevens ophangen; en voor de
derde periode staan we, door de invoering van de Burgerlijke Stand, voor zo een massa
informatie dat ik nog wel wat over mijn eigen tak van de "boom" zal vertellen maar voor
de andere takken slechts die gegevens, die mij zonder grondige volledige studie bekend
zijn geworden, zal kunnen vermelden, en dus aan welwillende en geinteresseerde mensen
uit die takken moet vragen zelf aan te vullen wat ontbreekt.
Het begin van die derde periode heb ik zelfs rond 1750 gelegd omdat rond die tijd de
Heistse groep breed uitwaaiert: drie takken emigreren naar het Hageland en gaan hun
eigen weg; slechts een tak blijft rond Heist hangen.

Een heel eigen plaats wordt ingenomen door de Mechelse groep die zich reeds zeer vroeg
van de Heistse stam afscheidde. Ik behandel ze afzonderlijk op het einde van elke periode,
maar bewust beperk ik mij daarbij tot de gegevens die mij bij het onderzoek naar de
Heistenaren in handen vielen: de massa documentatie in het Stadsarchief van Mechelen is
zo overvloedig en zo interessant dat de tijd (en de moed) mij ontbreekt om die nog door te
worstelen. Misschien is ooit een familielid blij dat ik voor hem nog wat zoek- en
vindgenot heb overgelaten....
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V. EERSTE PERIODE: TOT ONGEVEER 1600.
HEIST: Feiten
Zoals reeds gezegd: deze periode bevat veel losse gegevens, die mij zonder enige orde,
ook geen kronologische, in handen zijn gekomen naargelang het verloop van mijn
opzoekingen; soms tamelijk recente informatie lang voor veel oudere, soms een zeer oud
stuk op dezelfde dag als een veel jonger. Mijn zicht op onze familiegeschiedenis is dan
ook zeer wanordelijk gegroeid, maar dat had zijn eigen charme, misschien zelfs zijn eigen
voordelen; op de meest onverwachte ogenblikken zag ik soms plots een stramien in wat
reeds lang slechts een bundel losse eindjes had geschenen.
Dat genoegen kan ik de lezer slechts in geringe mate laten proeven. In een eerste deel van
dit hoofdstuk geef ik ongeveer kronologisch (ongeveer, want soms vereist de duidelijkheid
een kleine afwijking van die regel) de gebeurtenissen waarvan ik sporen terugvond. In een
tweede deel diep ik dan enkele themas uit. Maar daarvoor is het noodzakelijk gebleken
alle gebeurtenissen te nummeren zodat er later naar kan worden verwezen. Door zo in
mijn kaarten te laten kijken, de lezer te laten deelnemen aan het zoekwerk, komen er
misschien van zijn kant nog interessante aanvullingen en verbeteringen aan mijn besluiten
los.

Uit alles wat we over het ontstaan van de naam vertelden bleek reeds dat de gegevens over
de geschiedenis van onze familie tot ver in het verleden teruggaan.
Iemand zou zelfs de vraag kunnen stellen of wij dan nog afstammelingen zouden kunnen
zijn van die Germaanse Orr of Ors die zijn naam aan zijn hoeve bezorgde, ofwel of een
van onze voorzaten later die hoeve van hem of zijn familie heeft overgenomen.
Het staat u vrij daarover te dromen; de waarheid zullen we vermoedelijk toch nooit
vernemen.
Maar zelfs op basis van documenten kan men zeggen - zoals Lodewijk Liekens in zijn
geschiedenis van Heist-op-den-Berg, die hij reeds honderd jaar geleden publiceerde (zie
Bibliografie) dat de Van Orshagen's " een zeer oude familie der Vrijheid van Heist" zijn.
En dan was hem blijkbaar het oudste getuigenis niet eens bekend (hij vermeldde het
alleszins niet ondanks de belangrijkheid) : het verslag over een gebeurtenis uit 1358
waarin een ARD, dus Arnout van orshagen als schepene van Heist wordt genoemd, dat te
vinden is op de laatste pagina van het reeds meer aangehaalde cijnsboek van Lodewijk van
Male (ARA Rekk 45.580 .)
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1. SCHEPENE ARNOUT VAN ORSHAGEN ALS GETUIGE
Het document verhaalt de inplanting van grenspalen rondom Heist op last van graaf
Lodewijk van Male; een begrijpelijke maatregel vanwege de graaf: na heel wat verwikkelingen met de prins-bisschop van Luik had die hem tenslotte kort tevoren zijn gebied
Mechelen en Heist, bestaande uit die twee los van elkaar liggende delen, verkocht; maar
het nieuwe gebied lag volledig omringd door het hertogdom Brabant waarmee de graaf het
voortdurend aan de stok had. Hier volgt de tekst van dat document:
"Dit zyn de paelsteden mynes geduchten heren sgraven van vlaenderen van sinen dorpe
van heiste welke palen beleit syn in den name van minen geduchten heren vornomt int jaer
onses heren als men screef mccclviii (= 1358) den den 15 dach van ouste bi den heer
Janne van wavre here van pamele ende van park Rowart van heiste van minen geduchten
heren sgraven weghe van vlaenderen ende Segher vlaminghe, rentmeester van machline
ende van dat daertoe behoort ende drossate ende rentmester van heiste van minen
geduchten here sgraven weghe. Ende bi Lodewyck van bersele scoutete binnen heiste
myns heren voorseit. Ende bi den scepenen van heiste Pelegrinus tucbake Jan tucbake Ard
van orsshaghen hendric de moldre Ende Ard de pundre. Ende voort metten mannen ende
met mans mannen ende met al dien van den dorpe van heiste ghemenlyc Welke voorseyde
liede openbaer ghetught hebben bi haren heede van den palen die hiernae volghen dat zy
oit ende ye hunne vorderen hebben horen tughen ende segghen dat zy den dorpe van heiste
toe behoren ende heerkracht hebben tot up den tyt van nu. In den beghinne ane dit cruce
up den aerscotschenwech ieghen Wolfsdonc ende van dien cruce up hantsuckse hoeve an
tgor. Ende van den horneke van dier hoeve toteup die zoe (= zode) tusschen beede de
moeren Ende van dien horneke voorseit driebomende up de kerke te Werchten. Ende van
dien pale up de zoe tote up de cleene moere. Ende vandier cleinder moere al die zoe neder
tot in die ander zoe, die beneden steit Ende van dier nedscher zoe up den hornec van der
Rihaghen. Ende van den horneke van der rihaghen toten bogde bi beersele. Ende van dien
bogde tote der beereyken die staet bi heer heinemans bemt van der (straeten?) . Ende van
der barveken tote up die kerke van yeteghem. Ende van die kerke vorseit tot up heer melie
prochiaen te Wiekevorst Ende van heer Melie prochiaen tot up biesenborch up tgor
gheleghen, omtrent den middel van den gore . Ende van biesenborch up lindmans hoeve
Ende van lintmans hoeve up boede vaert ende van boedevaert up den hornec van de
hendelbemd gheleghen bi dien hout vandien. Ende van den horneke van den endelbemde
up dat cruce ieghen Wolfs donc..."
Volgt nog de bevestiging van dat getuigenis door verscheidene edellieden en kerkelijke
gezagsdragers. Ik vond het de moeite dat document weer te geven, ook de delen die voor
onze familie niet dadelijk ad rem zijn.

2. En in 1366, slechts acht jaar later, heeft LL dezelfde ARD als schepene gevonden, maar
ik heb nog niet ontdekt in welk document; LL gaf nooit zijn vindplaatsen op.
3. NIETS NIEUWS ONDER DE ZON
Aan de verwerving van nieuw gebied en nieuwe onderdanen door Lodewijk van Male in
1356 hebben we vermoedelijk ook het opstellen van het nieuwe cijnsboek zelf te danken.
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Het dateert uit 1375. Het deel II handelt over Heist (ARA Rekk. 45.580).
Onder "cijnsboek" versta ik het boek waarin ieders cijnsverplichtingen staan opgetekend;
in de "rekeningen" wordt dan opgetekend wat de cijnsplichtigen werkelijk betaalden. Maar
noch van de ene soort noch van de andere bleven alle boeken bewaard.
In het cijnsboek van 1375 zijn verscheidene Van Orshagen's vermeld als cijnsplichtigen :
voor de "erfleke chijns" vind ik onder de haardgang "Opten Berch", het Centrum dus:
- op p.39 LYSBET van orssaghen, die 1 denier moest betalen; ze is de tweede naam in
het gehele cijnsboek en woonde dus waarschijnlijk dicht bij de plaats van waaruit de
lijst werd opgesteld, vermoedelijk de kapel op de Lo;
- een H. van orssaghen die voor 7 denieren werd aangeslagen
- de ARNOUD van orssaghen die we reeds kennen, voor: "van tsonts eyghen" 8 d. en
"van smeets streepe op boscher velt" 9 d.
Er staat ook een jan veele ingeschreven voor 2 d. "van de hoeve ten bosche" die later
"modo" (= gedeeltelijk) overging op een LAMBERTUS de orssaghe; dat wijst zeer
vermoedelijk op een onverdeelde erfenis, zodat ik aanneem dat Lambertus of zijn vader
met een dochter Veele van de hoeve "ten bosche", het latere Hof ten Bossche, was
gehuwd. Nog eeuwen later spreken de documenten over "Veels block", beneden den Berg
gelegen, dat later "den Boomgaard" heette en tussen de Berg en het Hof van Riemen lag.
De eveneens vermelde "streepe" van de smid op "boscher velt" lag vermoedelijk zuidelijk
van het Orshagenstraatje, in de richting van het Hof ten Bossche.
Onder de "Meyscout", een belasting die in de maand mei moest worden betaald, vinden
we op p. 52 nog eens onze ARNOUD van orssaghen die 6 d. moest betalen "de prato (= de
weide) ter Nete". Zoals men bemerkt is het cijnsboek opgesteld in een eigenaardige
mengeling van Latijn en Middelnederlands.
In de "Ougstscout (= de oogst-schuld) ende maendaghe" (= de dagen waarop men
gedwongen voor de heer moest werken) vind ik op p. 53 verso nog eens ARNOUD van
orshaghen die 7 d. betaalde maar de duistere krabbels die daarna volgen heb ik niet
kunnen ontcijferen. Het ziet er uit als "3 xlt". En op de volgende lijn staat: "Jan die
maendaghe", waaruit ik besluit dat hier een JAN van orshaghen is bedoeld; na die beide
namen staat, kennelijk bedoeld op allebei:"van den dale". Jan werd aangeslagen voor 20
denieren.
Verder staat nog onder de "Ghemeine scout" een JAN JANSSONE van orssaghe die 10 d.
moest betalen. Er was dus in een vorige generatie ook reeds een JAN van Orshagen
geweest. En tenslotte betaalde er nog een Jan van houtvenne "van gers van orssaghe", dus
blijkbaar op het eigendom van een GERARDUS van orssaghe - die misschien te oud of te
jong was om hem zelf te bewerken.
Men zou het "systeem" van de opsteller van dit cijnsboek grondig moeten kennen om er
het maximum aan informatie uit te halen: wie werd belast, wie niet? Waarop werd men
belast? Op zijn eigendom? Blijkbaar niet altijd, want velen worden belast "de bono" (= op
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het goed) van die of die, huurders dus, of leenmannen. Kon men ook belast worden op zijn
persoon? Er werden inderdaad een aantal cijnsplichtigen vermeld met alleen hun naam,
zonder
vermelding van enig goed.
Toch kan men reeds heel wat afleiden uit die gegevens.Uit onze familie werden
vermoedelijk vier gezinnen belast: dat van Arnoud, dat van Lysbet, dat van een Jan en dat
van een h. van orssaghe. Misschien is de Jan Janssone een andere dan de eveneens
vermelde Jan, en dan zou het over vijf gezinnen gaan. De Gerardus die we aantreffen werd
zelf niet belast; hem, evenals de (later, maar wanneer? bijgeschreven) Lambertus reken ik
bij andere generaties; een Geraard vinden we overigens in 1390 en 1420.
Vier of vijf gezinnen, dat lijkt toch te wijzen op een zekere stabiliteit inzake de
familienaam; die bestaat reeds enige tijd.

De cijnsplichtigen werden in het cijnsboek gegroepeerd volgens de zeven traditionele
"haardgangen", wijken, "opten berch, werft beati andree, herlaer, berchoverlaer beati
andree, boescot beati andree, beernam, ten bossche". Alle Van Orshagen's woonden nog
dicht bij elkaar in de haardgang "opten Berch" waaronder ook Orshagen zelf ligt.
Arnoud betaalde 8 denieren "van tsonts eyghen". Die eigenaardige uitdrukking komt maar
eenmaal voor in het cijnsboek; verderop leest men nog wel enkele zeldzame keren, bijv. :
"Jan van houtvenne op syn goet" of "Yde (= Ida) Lambrechts op haren goede", wat
wellicht hetzelfde betekent als "van tsonts eyghen".
Want die uitdrukking moet worden vertaald door "van zijn eigendom, zijn allodium". Ooit
verklaarde een (toen nog jong) toponymist haar als "van 's honds eigen" maar dat heeft
geen zin; de man had wel begrepen dat de tweemaal ts in "tsonts" de destijds gebruikelijke
nadrukkelijke uitspraak van de s-klank weergaven; maar hij vergat dat in die tijd vaak de
"schwa" (= de doffe -e-) en zelfs de korte en de lange -e- en -ee- als -o- werden
geschreven. Voorbeelden zijn: uit 1356 (dus uit dezelfde tijd als het besproken cijnsboek
en zelfs uit hetzelfde milieu) "Dit syn de GHONE (= gene) die aenden here van
Vlaenderen ..." (ARA Handschriftenverzameling 1 A p. 13), of nog: "Johanne, HORE (=
hare, uitgesproken als h're) beider suster ..."; of uit de Reynaert, (in de bewerking van D.C.
Tinbergen 1940) p. 50 regel 30: "Soe bat ..." voor "SY bat ...", of p. 60 regel 225: "Soe es
..." voor "Sy es ..." die beide laatste uitgesproken als "ze" . Of uit "Die excellente Cronike"
zoals ze in "De Leeuw van Vlaenderen", uitgave 1838 wordt aangehaald: p. 91 "in die
Cheyne WORPEN ..." voor "werpen" uitgesproken als "weurpen" . Zelfs uit een document
uit Heist van 7.10.1316 (d'Ursel L 988) : "hoeren (= haar) vader...)
Deze Ard van Orshagen was dus eigenaar, iets wat toen eerder uitzonderlijk was. We
hadden het kunnen vermoeden vermits hij schepene was, maar hier hebben we het bewijs.
Maar hoe de familie aan een eigendom kwam, is onbekend. Was het een gift van de Heer,
voor "bewezen diensten"? Dan wellicht voor enige bereidwilligheid en vaardigheid,
betoond in een van de destijds zo populaire strooptochten van de Heer? Of in de
Kruistochten?

31
Bij enkele andere Van Orshagen's staat er in het cijnsboek niet bij waarop ze werden
belast; bij de meeste andere cijnsplichtigen staat dat wel duidelijk aangegeven: "de prato
torssaghen", "de bono van agnesen", "van den hoeve ten bosche" en dergelijke. Er komen
nog wel enkele andere cijnsplichtigen voor die alleen maar met de naam worden vermeld
maar het blijft toch uitzonderlijk. Was het voor iedereen duidelijk genoeg? Wist iedereen
waarop "h. van orssaghen" en "lysbet van orssaghen" belast werden?
En wat betekent die "h"? Ik denk niet dat het een afkorting is van "henricus": voornamen
worden in dit boek gewoonlijk niet tot de eerste letter beperkt; Arnoud wordt soms Ard,
Wouter Wout, Godevaart Godevt, Henricus Henr. Dat laatste komt wel twintigmaal voor.
En overigens is er in dit geval weinig reden om af te korten: de vermelding "h van
orssaghen" vult slechts de halve regel.
Ik vermoed eerder dat "h" de afkorting is van "heer". Er staan in dit cijnsboek nog een
twintigtal andere personen (op een 500-tal) met een "h" voor hun naam, en anderzijds
wordt de volledige titel "heer" slechts voor een enkele cijnsplichtige gebruikt, namelijk
voor "her davyts" en drie regels lager staat dan weer "h. davits"; er komen wel een vijftal
"ser-"namen voor in de lijst. Wellicht werd "h(eer)" geschreven voor priesters, schepenen
en oud-schepenen en hier of daar nog een andere lokale personaliteit. En vermits in 1358
en 1366 een Arnout van Orssaghen schepene was geweest kan het zijn opvolger zijn die
hier nu met "h" wordt ver(h)eerd.
Van Arnoud werden - naast dat "van tsonts eyghen" - nog andere goederen belast: "van
smeets streepe op boscher velt", "de prato ter nete" en "van den dale". Hij had dus nog
andere percelen in uitbating: een weide aan de Nete, een perceel "den dale", vermoedelijk
hetzelfde perceel dat later, en bijvoorbeeld in het Leenboeck van Riemen, Orshagen en
Mespeldonck uit 1684 (RA Antw. OGA 71) de Delle wordt genoemd; en dan die "smeets
streepe op boscher velt" waarvan we later vernemen dat het een achterleen van het Hof
van Riemen is. Die andere goederen waren dus niet noodzakelijk eigendommen. Of
hadden de Van Orshagens dat perceel ondertussen moeten verkopen aan de heer van
Riemen?
Wat de door "de onzen" verschuldigde bedragen betreft: die waren zeer gemiddeld, zeker
niet de hoogste.

Maar behalve belasting betalen vestigden onze voorouders in die tijd ook nog de aandacht
op zich door

4. ENKELE MINDER FRAAIE DINGEN
Zo lees ik in de rekeningen van de schout van Mechelen (ARA Rolrekeningen nr 2158
over de periode van 17.9 tot 13.1.1375):
"Weytkin Willekens die berucht (= waarvan bekend is) dat hy gestolen zoude hebben eene
zelverne scale te mechlen, ende te antwerpen ontrent twee pont ghinghebers (= des
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gingembres, gembervruchten, toen zeldzame vruchten, ingevoerd uit het Oosten) dewelke
Witkin vorseyt een ..... (= onbemiddelde) knecht was so datter de scoutet af ontfinc te
myns sheeren bouf (= behoef) ter bede van Scepenen
8 schellingen"
"JAN van orssaghe ghecalengiert als dat hy dat selve ghinghebers gecocht hadde jeghens
(= van) Weytkin vorseyt soe datter de scoutet af nam te myns sheeren bouf (= ten behoeve
van mijn Heer)
5 schellingen"
Er was dus een dief aangehouden en gestraft die in Mechelen een zilveren schaal en in
Antwerpen "twee pont ghinghebers" had gestolen, en onze Jan had die vreemde vruchten
van hem gekocht. Waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid, of om er mee te pronken bij de
kameraden.

En in rolrekening nr 2165 over de periode tussen 11.1 1377 en 10.5 1378 (maar let op: het
nieuwe jaar begon met Pasen) las ik:
"JAN van orshaghen gecalengiert (= beschuldigd) van dathi (= dat hij) vreesde (=
bedreigde) enen man met ene stave sonder quetsen, pays gemaect (= verzoening bewerkt)
omme 4 ponden parisis, daeraf myns vrouwe van gheldre (= de toenmalige Voogdes van
Heist) heeft die helft, dus blyft minen heren
40 schellingen"

5. In het cijnsboek van 1375 werd een GERARDUS van Orshagen vermeld; welnu, in
1390 horen we opnieuw over hem (ARA Rekk 15660):
"Item Diederic de Orssele escuyer homme (= ruitersman?) dun nomme par nuyt
GHERAERD de le Orshaghe dune lanche dont ledit .. .. estoit juger des echevins deux fois
60 pond monnoie paiements 10 livres monnoye de flandres, compose et rechut (=
ontvangen) 10 livres, monte la partie monseigneur
5 livres
Item GHERAERT de Orshagen prys et calengier (= aangehouden en beticht) quil avoit
navre (= gekwetst) par nuyt diederic dorsselle dune sayette et dune haere a main dont le
dyt amende seroyt deux fois 60 livres qui monnoyeroyent a 10 livres parisis, rechunt les 10
livres, monte la partie monseigneur
5 livres."
Onze Geraard is dus 's nachts in een gevecht verwikkeld geraakt met een ruiter, iemand uit
een rijke familie waarvan de nazaten lang nadien nog in Heist woonden, en die ruiter ,
ridder?, heeft hem gekwetst met een lans, maar zelf heeft hij de man ook toegetakeld met
een zeis en een handbijl - als ik dat oud-Frans goed versta. De helft van de boete ging naar
de Heer, de andere helft naar de schout.

En acht jaar later, in 1398, vind ik in hetzelfde boek weer een veroordeling:
"de JEHAN de le horzaghen de ce quil navra liquin (= Liedeken) sgroten du jour dun
taillepain (= een broodmes!) paya 10 livres de brabant, valent 20 ...?"

33
De naamvorm "de le Orshaghen" intrigeert me; is het niet de letterlijke vertaling van de
Hagelandse naam "van dorshaghen" die we in dat gewest reeds zeer vroeg aantreffen?

6. Enkele jaren vroeger, in 1384, was Lodewijk van Male gestorven; hij werd opgevolgd
door zijn schoonzoon Filips de Stoute, hertog van Boergondie waarmee voor onze
gewesten de Boergondische periode begon.
Op 20.12.1384 werd Philips de Stoute, hertog van Boergondie, plechtig ingehaald te
Mechelen. Maar Filips stierf zelf reeds in 1404 en zijn vrouw Margareta in 1405. Jan
zonder Vrees volgde hem op. Allicht wisten de onzen te Heist langs hun schepene wel iets
van al die veranderingen. Maar de gewone man in de straat zal er niet veel van gevoeld
hebben.

7. In ARA Rekk 11610 (de rekeningen van de ontvanger van de Hertog van Boergondie)
vond ik op p. 8 (ongenummerd!) van het boek over 1399-1400 dat JAN van Orsaghen een
boete moest betalen voor een overtreding inzake tekstielhandel: "De JEHAN de Orsaghen
et Renier de echoven pour ce quilz vendoient chauches (= kousebroeken?) et pieces de
draps indeument faites (= onrechtmatig vervaardigd) , pour ce le 3e de mars: XXI .. IIII d.
monnaie de flandres, valent XII pont 16 ... " Ik ben niet goed thuis in de afkortingen van
munten.... Indien ooit eens iemand al die bedragen korrekt wou noteren zou hij wellicht
nog ontdekkingen doen.
En nog in 1408, onder de titel: "Des ouvrages de foulons de le doyene et de la draperie de
laquelle monseigneur prent la moitie de fourfaitures amendes ..." las ik dat "Gilles dalost
et JEHAN de orshagen" beboet werden "dun piece de drap quon disoit estre forfait." En in
1412 werd een "HENRY de orshagen" beboet "de chauches quon dis estre fourfaites"
waarvoor hij 11 escus moest betalen. De familie recidiveert ...
Ik betwijfel eigenlijk of het daarbij wel om familieleden uit Heist gaat; er woonden er in
die tijd reeds in Mechelen; en deze frauduleuze praktijken waren misschien het begin van
hun later succes in de lakenhandel...

8. Op 12.4.1404 werd te Mechelen overigens nog als poorter ingeschreven ARNOLDUS
van orshaghen komende van Heist. Hij is de eerste naamgenoot waarvan we zeker weten
dat hij UIT HEIST naar Mechelen is uitgeweken. Wellicht zijn anderen hem voorgegaan
vermits de naam in Mechelen reeds vroeger was gevonden. Deze Arnoldus zal toch niet de
Arnout zijn die we reeds in 1358, 1366 en 1375 ontmoetten? Ik zou eerder denken aan een
kleinzoon of een petekind. Er volgden later nog enkele naamgenoten die uit Heist naar
Mechelen overkwamen; we vermelden ze op hun tijd; belangrijk is dat we daardoor weten
dat de Mechelse Van Orshagen's tot dezelfde stam behoren als wij.
Een detail: op dezelfde dag als Arnoldus werd ook een Walter van den Bossche
ingeschreven als poorter, eveneens uit Heist; wellicht een kameraad van Arnout die samen
met hem de grote stap naar de stad zette.
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9. Nog in het rekeningenboek 11610, maar dan over 1404, en ditmaal ongetwijfeld uit
Heist, noteer ik van onder de titel: "Cest la recepte des tourbes (= turf) que le receveur a
fait faire ... sur le mour doubt (= waarvan) monseigneur a le tierche (= het derde deel) et le
ramenant (= het overige) demeure aux laboureurs lesquels ont ete venant (= verkocht) aux
personnes qui cy apres sensuivent: .......
De ard de orzaghen XII sch.
De jehan de orzaghen X sch."
Weer moeten we vragen: welke Arnout? Welke Jan?

10. In ARA Rekk 11610 (van 1409-1410) las ik op de 7de (niet genummerde) folio van
het 21e deel van het dossier, bij de leenverheffingen: "De ERNOUL (= Arnout) de
orshagen dun fief contenant moins que 1 bonnier de terre gisant a heyst que le dit Ernoul a
achate encontre Jehan de riemen, dont monseigneur prent la rente et suffit dun an venant
de la dite terre, de ce paye II pont parisis."
Arnout van orshagen (nog dezelfde die in 1404 turf stak?) verhief dus een klein leen van
iets meer dan een ha, die hij gekocht had van de Heer van Riemen. Het hing rechtstreeks
af van de Heer van Heist en Mechelen, op dat ogenblik nog Jan zonder Vrees, de hertog
van Boergondie. De trend was eerder dat de lenen meer en meer geconcentreerd werden in
de handen van grote heren; deze gebeurtenis zal dan ook het prestige van de familie Van
Orshagen hebben versterkt. Maar voor de heren van Riemen duidt die verkoop op een
aftakeling waarvan we een paar decennia later het resultaat zien.

11. En nog in dat boek Rekk 11610 lees ik dat vanaf 1414 elk jaar, en dat tot 1420, "Jehan
kerman et JEHAN de orshagen" in Heist moeten betalen voor "un quart et demy de puys
(= grond in de moeren)"; zij betalen daarvoor 8,5 denieren die waard zijn 6 schellinck 3
denieren. In Rekk 11611 lopen die betalingen nog voort tot 1430, behalve in 1424, 1426
en 1427. Eenmaal staat er "Jehan dorshaghen", zoals in het Hageland ...
Het was ongeveer toen dat de familie Kerman het belangrijke Pelgrimshof in Heist, tegen
Beerzel, aankocht. Onze Jan was dus op een of andere manier in goede relatie met die
machtige familie.

12. In 1419 werd Jan zonder Vrees vermoord en Filips de Goede volgde hem op.

13. Uit 1420 vond ik weer een document dat voor ons van belang is. Het is opgesteld in
oud-Frans met veel Nederlandse inslag: de Boergondische administratie had zich intussen
uitgebouwd en haar gewoonten en taal ingevoerd: de "Comptes de Woutre de Vousdong
comiz a la Recepte des Rentes-Revenues du Seigneur darkele tant a Heyste comme a
Malines pour 4 annees fin. le 24 jour de decembre lan 1421", het kasboek van de
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rentmeester van de heer van Mechelen voor de jaren 1418 tot en met 1421 (ARA Rekk.
49298).
P. 5: "Du hameau opten berch" inde hij met kerstmis van GUERART d'orshagen 3
denieren leuvens, wat in de nieuwe munt, die pas door de hertog was veralgemeend,
betekent: 1 gulden 9 myten; en bovendien "une geline", wat medunkt "een kip" moet
beduiden.
P.12: onder de hoofding "Ant Rente audit terme de may (is dat de meischuld?) en comnass
non" - wat het ook moge betekenen - "de JEHAN fils de ELISABETH de orshagen 23 f (=
vermoedelijk fertailles of viertelen) corn non (= ongemalen graan?) ter waarde van 5 solidi
(= schellingen) 9 denieren. En "de lui encor" 12 f. ongemalen graan (indien ik juist vertaal
...) ter waarde van 3 s g (?).
Ant rente devez davoine mole au terme de la St Remy:
P. 13: onder de wijk Herlaer vinden we enigszins verrassend ook: De ARNOUT de
Orshagen 1 muddeken et demi "mome dej? hoep (een "hoep" is een schoof) val 2 gulden 4
myten." Had Arnoult daar ook grond in uitbating?
P.14: Item sur le mont de heyste au terme de St Remy de Guerart de Orshagen 3
muddekens et 1 hoep davoine mole val 4 gulden 16 myten.
Op p.14 verso: De Art de Orshagen 9 den lon val 4 g 3 (?)
P. 15 verso onder de hoofding: "Ant Rente en dende (= belasting in ganzen te betalen?)
qui se payent audit terme de Saint Remy. Premier du hameau de hlaer (= Herlaer, nu
Hallaar)":
De Claes vander vorst et art van orshagen 5 d(endes?) ter waarde van 2 gulden 7 myten.
De art de orshagen 9 dindes ter waarde van 4 gulden 3 myten.
De gault de costere mess Johan solle a cause des biens tsghisels De lui et Johan de
orshagen 18 dindes ter waarde van 8 gulden 6 myten.
Op p. 16 verso onder de hoofding "Item sur le mont de heyste audit terme de Saint Remy
De Joh. de orshagen 6 dindes ter waarde van 2 gulden 18 myten.
De Arnoult de orshagen a cause des biens sdonkers 12 dindes ter waarde van 5 gulden (?
dej).
Des Enfants de Art de Orshaghen 12 dindes ter waarde van het zelfde bedrag als vorige.
Ik moet bekennen dat deze teksten - die ook heel wat minder mooi geschreven zijn dan die
in het cijnsboek van 1375 - me niet erg klaar zijn geworden. Toch leren we er wat uit.
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In 1420 betaalden in Heist cijns aan de heren van Mechelen:
- een Jehan fils de elisabeth de orshagen, en we mogen veronderstellen dat het gaat om
de zoon van de lysbet die we vijfenveertig jaar vroeger reeds aantroffen;
- een Arnould de Orshagen die niet alleen onder de wijk Berg maar ook onder Herlaer
werd belast; en vermoedelijk gaat het dan niet meer over de man die in 1358 reeds
schepene was: die zou in 1420 negentig jaar zijn, en ergens worden zijn kinderen reeds
belast; wellicht bedoelt men hier een Arnoud de Jonge; misschien is dat de betekenis
van de verkleinvorm "Arnoulet";
- en tenslotte vinden we ook een Gerardus terug, nog een naam uit 1375; maar de
gegevens over hem zijn zo karig dat ik wat hem betreft niet eens durf raden of het over
dezelfde gaat.
Ze lijken nog allemaal onder de wijk Berg te wonen; dat Arnoud ook onder Herlaar wordt
belast betekent waarschijnlijk alleen dat hij daar grond in uitbating had.
De cijns, die van hen wordt verlangd, is uitgedrukt in een hoeveelheid graan, meestal
gemalen haver, "davoine mole"; een muddeken, "een meuken" zeiden mijn ouders; en
ernaast wordt een tegenwaarde in geld vermeld. Dat geldt ook voor de belasting in
"dendes". Vaak moet worden betaald "au terme de St Remy", op de feestdag van de heilige
Remigius; vergeten we niet dat Heist toen kerkelijk nog onder de jurisdictie van de
aartsbisschop van Reims viel.

14. In 1421 heeft Lod Liekens weer ergens een JAN van Orshage, schepene van Heist,
gevonden. Dat zou dan de "Jehan, fils de Elisabeth" kunnen geweest zijn.

15. Op 12.7.1431 verkocht Jan van Riemen het leen "Hof van Riemen" aan Willem van
Turnhout uit Lier. Wellicht hebben de Van Orshagen's zich in die tijd met enige onrust
afgevraagd wat die ingrijpende wijziging in hun buurt zou teweegbrengen; we zullen later
zien in welke ruime mate ze van hun voorname buur afhankelijk waren.

16. EEN HULP IN NOOD
In een brief van de schepenen van Heist aan "die van Mechelen" (OGA Mech. 10 bis) van
27 november 1434 speelde een WOUTER van orshagen Ghardtszoen een merkwaardige
rol: hij werd door lysbet sbackers (= van de bakker) gemachtigd om haar rechten op een
erfenis van wijlen "Romboudts inden orscam (= roskam) weduwnaar spoirters?" te doen
gelden. Die "Orscam" was een huis, wellicht een afspanning gezien de naam, die volgens
twee charters van het klooster van Roosendael dd. 5.8.1365 en 1.12.1400 in de buurt van,
of aan "de steenweg" te Mechelen lag. Iemand was aan de schepenen van Mechelen gaan
vertellen dat Lysbet "sot ofte eelsch (= kinds)" was; maar de schepenen van Heist
verzekerden hun kollega's dat ze goed bij haar verstand was.
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Wouter van Orshagen speelde hier dus zowat de rol van advokaat. Toevallig vond ik over
die zaak wat meer uitleg in een schepenbrief van Mechelen van 26.1.1433 of 1434.
Romboudts inden orscam blijkt dan "Rommouds van der Heyden alias in den Orscam" te
heten, en zijn weduwe heet hier Lysbeth Weyts. Maar wat nu precies de rechten van
"Lysbet van de bakker" waren, of wat het gevolg was van de opdracht van onze Wouter
kon ik niet vinden.
En: Wouter van Orshagen "Ghardtszoen". Een zoon van welke Geraard kan dat zijn
geweest? Allicht die uit 1390 en 1420.

17. In 1438 begon een JACOBUS de Orssaghen, uit het bisdom Kamerijk studies aan de
Universiteit te Leuven (Schillings, zie bibliografie) ; met die gegevens kunnen we echter
niet uitmaken of het iemand uit Heist of uit Mechelen was, want beiden behoorden tot dat
bisdom. In ieder geval was hij er vroeg bij: de universiteit was pas opgericht in 1426.

18. In 1445 vererfde het Hof van Riemen op Jan Colibrant "de bastaert", een neef van
Willem van Turnhout. De Colibrants speelden in de geschiedenis van Lier een belangrijke
politieke rol. Alweer een periode van onrust voor de Van Orshagen's.
19. EEN DRAMA
In 1457 gebeurde er een drama in de familie. In de rekeningen van schout Henry van den
Bossche (ARA Rekk. 15659) lezen we: "De LYSE van orssaghen (het kan toch niet meer
die van 1375 zijn, wier zoon in 1421 werd vermeld?) laquelle sestoit moismes (= s'etait
elle-meme) pendue et prins (= pris) sa vie, dont lescoutete (= de schout) prinst ses biens
comme fourfaiz lesquels biens ses amis rachaterent et donnerent ...... (?) peters qui valent
18 rinsgulden de brabant dont le mayeur a le tiers et mondit seigneur le duc 12 rinsgulden
brabants."
En iets verder, bij de uitgaven: "du bourel (= de beul) de malines davoir instrue le corps de
lyse van orssaghen qui sestoit moismes estranglee et pendu pour ce pour le salaire dudit
bourel 6 rinsgulden de brabant dont le mayeur paye le tiers ... " etc. zoals in vorig citaat.
Zelfmoord was een misdaad; de onroerende bezittingen van de zelfdoder werden verbeurd
verklaard en publiek verkocht; maar de vrienden van Lyse kochten alles terug; vrienden,
maar vooral familie, vermoedelijk. Het lijk werd door de beul onderzocht, wellicht om
definitief de doodsoorzaak vast ts stellen.
Welk groot leed mag Lyse tot die wanhoopsdaad hebben gebracht? Was het zo erg?
20. NOG TURFSTEKERS
Nog uit de periode 1460-1462 dateren de "Comptes de Nicaise tSamble receveur de mon
tres redoute seigneur le duc de bourgogne ...? de toute la recepte et despense lui faite
depuis le jour saint jehan baptiste 1460 incluz" (ARA Rekk. 11613).
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We lezen daar: "Cy apres sensuivent les personnes qui ceste annee 1461 finant (=
eindigend) a la Saint Jehan 1462 ont fouy sur le Moer de Monsieur le duc a heyst et
combien chacun en a eu dont ils baillent de chacun bonnier ..... (?) viez escu 10 (?) ans et
aultrement selon le contenu du livre et registre qui de .... (?) meuch dont la teneur sensuit:
A. Moerchys B. Putchys ....... WILLEM van orssaghen 5 bonnier (= bunder).
En voor 1462: A......... B. ....... WILLEM van orssaghen. C. ....... WOUTER van orssaghen
5 bonnier 6d. 10"
Weer eens de Wouter die we reeds meermaals vonden; of toch een jongere?
Die mensen hebben dus turf gestoken in de moeren van de hertog. Voor de eerste twee
groepen was een prijs vastgesteld en misschien zelfs een maximum per persoon. Groep C
betreft mensen die in Hulshout-moer turf hadden gestoken zoveel ze wilden, maar
een-derde was dan voor de hertog.

21. In dezelfde rekening wordt ook een "Mijnhere van Ryemen" en een Amele (=
Amelberga) van Ryemen genoemd. Vermoedelijk nog afstammelingen van de vroegere
heren van het Hof van Riemen. En als ik goed lees ook een "Jan eiden" en dat zou wel
eens dezelfde kunnen zijn die in een charter van het klooster van Roosendael van Walem
uit 18.6.1464 als Jan Yden (= van Ida) van orshagen, schepene van Heist voorkomt. We
zien later dat zijn naam soms tot Jan Yden werd afgekort; later vernemen we nog meer
over hem.
Maar hier stel ik toch de vraag of het dan deze Jan Yden zou geweest zijn die in 1457
Coppen Heyns kwetste, zoals wordt gezegd in ARA Rekk 15.659; en of ook Lyne Yden,
die toen iemand zonder bewijzen van diefstal beschuldigde en daarvoor zelf werd
gevangengezet, iemand uit onze familie was.
We zullen maar doen of het geen eigen volk was.

22. Nog rond die tijd, op 6.7.1461, vertrok weer iemand van onze familie uit Heist naar
Mechelen; nog iemand die hoopte dat de stad hem meer toekomstmogelijkheden zou
bieden. Op die datum werd te Mechelen een HENRIC van orssagen, zoon van
HENRICUS en "cleedmaker", als poorter ingeschreven. En op 29.11.1468 volgde hem
REYNERE van Orssagen, zoon van WALTER, die als beroep "wageman" opgaf, dus
vermoedelijk een voerman. Een zoon van de reeds gekende Wouter?

23. En nog in die tijd moeten er twee naamgenoten geboren zijn - wellicht twee broers die we later, in 1524 en 1526, zullen ontmoeten, namelijk een Dyonisius en een Jan van
orssaegen.

24. Uit een oorkonde van het klooster van Roosendael van 18.6.1464 vernemen we, zoals
reeds gezegd, dat toen JAN YDEN van Orssagen schepene was te Heist (zie nr 664 van A.

39
Goetstouwers: Het klooster van Rozendaal). De man die turf stak, veronderstel ik.

25. In een opgave van de cijnsen verschuldigd aan de H.-Geesttafel van Heist - het huidige
OCMW maar toen nog een kerkelijke instelling - wordt gezegd dat het werd opgesteld "22
van sporkille (= april) 1466". In dat boek vinden we weer enkele interessante
aanduidingen (RA Antw. KA 588).
In de haardgang Berg werd enkel MACHTELD van orssaghe vermeld, maar niet iedere
inwoner was cijnsplichtig tegenover de H.-Geesttafel zodat we uit die afwezigheid van
andere cijnsplichtigen uit onze familie geen voorbarige besluiten mogen trekken. Machteld
moest 2 muddekens rogge betalen (p. 5).
Onder de haardgang Laer moest JAN van orsagen 2 viertel rogge cyns betalen, dus twee
zakken. Onder datzelfde Laer werd later bijgeschreven (maar wanneer??) bij de post van
Willem Denys dat die overging naar "de erven Mr JAN van Orssagen"; en de cijns
bedroeg 4 gulden hellincx, een bedrag dat verderop als herkenningspunt zal kunnen
dienen. Maar nog later werd er aan toegevoegd: "De heyligest heeft de erve", dus: de
H.-Geesttafel zal uiteindelijk dat perceel erven.
Wat betekent dat "Mr"? Het duidt alleszins op een Meester, maar een Meester waarin? Is
het een rechtsgeleerde? Rond 1550 werd de sekretaris van het schepencollege, Jan
Robbrechts, steeds "Mr" genoemd. Voor schepenen of kerkmeesters heb ik die titel nooit
gebruikt gezien; dan is "h" gebruikelijk. Ook geneesheren werden "Mr" genoemd,
misschien in 't algemeen alle personen met een zekere geleerdheid. Maar daar schieten we
voorlopig niet veel mee op. Wie was deze geheimzinnige Meester Jan van Orshagen rond
1500?
Of toch? Op 12 januari 1469 begon "JOHANNES de Orssagen filius JOHANNIS",
afkomstig van het bisdom Kamerijk, studies "in artis" (= in de schone kunsten) aan de
Universiteit van Leuven (Schillings, zie bibliografie). Was dat de gezochte Meester? Later
vinden we het antwoord.

26. In 1467 stierf hertog Filips de Goede; Karel de Stoute volgde hem op. Op 3.7.1467
werd hij te Mechelen als Heer ingehuldigd.

27. Nog voor 1468 was het Hof van Riemen voor de derde maal in 35 jaar van bezitter
veranderd; in genoemd jaar blijkt het reeds in het bezit te zijn van Roeloff Roelofs
"gheheeten opden kerckhoff", een poorter van Leuven, die echter kort nadien overleed en
het Hof aan zijn zoon Hendrik liet.

28. In ARA Rekk nr 1152 uit 1473 p. 163 - dat eigenlijk niet over Heist handelt, ik keek
het na uit pure nieuwsgierigheid - vond ik onder BARLAER (= Berlaar) de volgende
inschrijving met als titel: "Die fauten ghetoghen uten leenboecken des lants van
Mechelen": "JAN van orssaghen staet te boecke dat hij jaerlycx erffe heffende is op die
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hoeve wilen toebehoorende jan reyers achtentwintich veertelen roxcs ende nu in handen
heeft gheerit van cuyct, die welke seyt dat van ouden tyden voer erve ghehouden heeft
gheweest ghelyc als daer seker brieven mencie (= gewag) aff maken." Een Jan van
orssaghen zou dus in de leenboeken van het Land van Mechelen vermeld hebben gestaan
als innende elk jaar 28 veertelen rogge op een hoeve in Berlaar; maar de huidige eigenaar
meent te kunnen bewijzen dat dit recht allang vervallen is. Over welke Jan gaat het
hierbij? Ook uit andere documenten - waarover ik het op het einde van het eerste deel
uitvoerig zal hebben - weten we dat er rond die tijd Van Orshagen's belangen hadden in
Berlaar. Maar ik weet ze niet goed te plaatsen: behoorden ze tot de Heistse tak, tot de
Mechelse, of woonden ze in Antwerpen of in Berlaar?
29. LEENHEREN EN LEENMANNEN
Van korte tijd later is er een belangrijk document bewaard gebleven, belangrijk voor de
geschiedenis van Heist en van de Heistenaars maar ook voor onze familie: het "Registre
des hommaiges, fiefs et arriere fiefs et les extimacions de ceulx, combien ils valent par an.
Ensemble de fiefs et arrierefiefs de mondit ..... seigneur..... Monseigneur le duc de
bourgogne...... monnant et tenus de sa court et seigneurie de heyst. Fait en lan 1474."
(ARA Rekk. 1153).
Het boek is niet meer helemaal volledig: p. 13, recto (en verso natuurlijk) is verloren
evenals de laatste bladzijden. Maar gelukkig werd in 1559 een afschrift gemaakt voor
Gaspar Schetz toen die de Heerlijkheid Heist had aangekocht en dat stuk is goed bewaard
gebleven (ARA Rekk. 1157) zodat we over de lenen en achterlenen in Heist in het jaar
1474 volledig zijn ingelicht.
Wat onze familie betreft vernemen we uit dat leenboek:
A. op p. 27 verso, dat ene MACHTELD van orsagen "filia Arends", dochter van
ARNOUT, een stuk land van 1,5 bunder, een kleine twee ha., in leen had, rechtstreeks van
de hertog van Boergondie; het was gelegen naast het erf van de pastoor van Heist (niet
vergeten dat de kapel tot kort daarvoor nog op de Lo stond!) en aan de andere zijde langs
de straat, waarschijnlijk de oude Lierse baan, nu nog de hoofdstraat van het centrum van
Heist. Ze moest er jaarlijks 3 viertelen gerst voor opbrengen. Het erf van de pastoor zal
wel niet ver van zijn kerk hebben gelegen, dus lag het leen van Machteld zeer
waarschijnlijk tussen het huidige Riemen en de Berg.
Machteld is niet de enige die een rechtstreeks leen van de hertog heeft; er zijn er nog wel
een kleine twintig andere, maar - naast nog een tiental kleine, zoals Machteld - zijn daar
ook bij: Arnold, zoon van de hertog van Boergondie, Hendrik Roelofs, heer van Riemen,
Yda van Wilder, en joncvrouwe Katherine Wynricx, de enige van de grotere die vermoedelijk - echt in Heist woonde.
Ik veronderstel dat deze Machteld dezelfde is die we in het document van 1466 reeds
leerden kennen.
Deze Machteld hield dus een vol leen van 1.5 bunder. Vijf en zestig jaar vroeger, in 1409,
had haar vader een vol leen van "moins que I bonnier" gekocht van Jan van Riemen, toen
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nog Heer van Riemen. We moeten dus besluiten dat Arnout reeds van voor 1409 een
(klein?) vol leen bezat, ofwel dat hij of zijn dochter er tussen 1409 en 1474 nog een
verwierf; maar dan is er veel kans dat we daar melding van zouden hebben gevonden bij
de leenverheffingen.
B. Verscheidene andere familieleden hadden een achterleen van de heer van Riemen, op
dat ogenblik Hendrik Roelofs Roelofszoon van Leuven, die zelf 19 bunders (een kleine
vijfentwintig ha) in leen had, met hof en huizen, landen, weiden, groezen, bos en "caves"
zegt de Franse tekst, uitgravingen of natuurlijke terreininzinkingen. Bij dat leen hoorde
"ung mayeur et plusieurs hostes", een meier-rentmeester en verscheidene laten:
a. p. 16: JAN YDE van orssaghen had 9 roeden land in leen waarop hij per jaar 2
schellingen 3 denieren groten brabants moest betalen; en bovendien 5 dachmael, een grote
ha., "genaamd de strepe" belast met 2 rynsgulden ten voordele van de kerk van Heist, en
waarop hij aan de heer van Riemen 6 schellingen 9 denieren per jaar moest afdragen;
b. p.15 verso heeft ELISABETH Jan Ydens, een dochter? of de vrouw? van Jan Yde van
Orshagen (wat in andere teksten, bijv. ARA Rekk. 1157, het afschrift van het leenboek,
wordt bevestigd) 3 dachmael land in achterleen, gelegen tegen het Orshagenstraatje en
naast "heritaige (= erf) de gille van houtvenne", waarvoor ze per jaar 6 schellingen 9 den.
groten brabants moest opbrengen;
c. en tenslotte is er (p. 24) nog een JOHAN van orssaghen die "pour et en nom de
BARBELE van orssagen" een achterleen van 1 dachmael had van godefroyt vrancx en
johan van den bloke, gelegen tussen aan een kant Arnoul de poorter en aan de andere kant
Johan van orssagen zelf, waarvoor hij 1 viertel rogge betaalde; en als we dan zien waar
Arnoul de poorter's goed lag, dan zitten we weer tussen de Berg en het Orshagenstraatje.
Ook in de beschrijving van lenen van andere personen vinden we nog inlichtingen over de
eigendommen of lenen van onze familieleden:
- zo is het wel interessant te vernemen (p. 15) dat Jan Yden van orsagen een wijngaard
uitbaatte, en dat misschien in eigendom want onder de lenen of achterlenen is er
nergens sprake van; hij moet ergens aan de Berg gelegen hebben ; in oude
kerkrekeningen (bijv. RA Antw. KA 217 uit 1609 en KA 25 uit 1646) wordt nadien
nog vaak over "het wijngaardeken" gesproken, alsdan blijkbaar eigendom van de kerk,
maar ik weet niet zeker of dat over hetzelfde perceel gaat;
- een ander stuk land, met huis en hof, ligt "dessouls la montagne a heyst" en grenst aan
"le gardin (= jardin) de la forge que fu jadis a arnoul le portere" en aan de andere zijde
aan "la ruwelle la ou lon va vers orssaghen", waaruit we bevestiging halen over de
ligging van de achterlenen van Elisabeth Jan Ydens en van Johan en Barbele van
orssagen.
Al dat erf en al die lenen lagen dus blijkbaar allemaal kort bijeen, niet ver van de Berg en
tegen of in de buurt van het Orshagenstraatje.
Het valt wel op, zoals we in hoofdstukje 2. reeds vermeldden, dat we nergens in al die
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plaatsbeschrijvingen ook maar een keer het Hof van Riemen als referentiepunt vinden,
noch in 1375 noch in 1474. Geen enkel perceel schijnt te grenzen aan het Hof van Riemen.
Nog een woord over die "meier" van het Hof van Riemen. Er is weinig bewaard gebleven,
bij mijn weten, over de personen die die functie hebben uitgeoefend. Slechts vanaf 1587
zijn enkele rekeningen van zulke meiers bewaard. We leren eruit dat ze gewoonlijk
werden gekozen tussen de voornaamste leenmannen van het Hof en meestal voor het leven
waren aangesteld. Het lijkt mij, gezien hun prestige in die periode, waarschijnlijk dat de
"van Orshagen's" soms meier van het Hof van Riemen zijn geweest, maar enig tastbaar
bewijs daarvoor heb ik niet.
Misschien moet hier wel opgemerkt worden dat dit document alleen de lenen en
achterlenen vermeldt; eigendommen of andere gebruikte percelen worden hier niet
genoemd. Laten we uit dit document dus geen besluiten trekken over de grootte van de
uitbatingen van de erin wel of niet vermelde naamgenoten.

30. Er bestaat een "Compte des taxes sur les fiefs" (ARA Rekk 24648) uit 1475, dus reeds
uit het jaar na het leenboek zelf, "Rekeninghe Wouters van bonnecroy receveur van
Brabant int quartier van antwerpen vanden ontfangh van den 6den penningh van den
leengoederen 1475 ...en zunderlinghe (= in het bijzonder) vanden gheenen die niet en zyn
gecomprehendeert in den getale van den edelen desselfs zijns lants van brabant ...." en
verder worden dezelfde gegevens verstrekt voor "dlant van Mechelen".
Een andere onderverdeling betreft de "Anderen ontfanck vanden 6den penninck van
diverse leenen die inden eersten qualicke beghrepen en zyne".
Ik had verwacht hier iets over de familie te vinden; ze hield toen toch een leen van de
hertog; maar geen enkele naamgenoot wordt vermeld. De boekhouder waarschuwt
overigens dat zijn gegevens niet volledig zijn.
Maar wel vind ik: "... van Jouffrouwe amelbergha van Ryemen" van de familie van de
vroegere Heren van Riemen, die dus toch nog ergens een leen hield van de Hertogen van
Boergondie. Maar niets over onze leenmannen of -vrouwen.

31. In 1477 stierf Karel de Stoute in de bekende lugubere omstandigheden. Op 9.1.1478
deed zijn dochter Maria van Boergondie, die ondertussen was gehuwd met aartshertog
Maximiliaan van Oostenrijk, haar Blijde Intrede in Mechelen.

32. Naar luid van een schepenbrief van 18.8.1479 was Jan Yden van Orshagen op dat
ogenblik nog steeds schepene in Heist (SA Mech. COO nr 2419).

33. Volgens het oude boek van de "gekochte" poorters - men moest betalen om poorter
van Mechelen te worden - trok er weer een naamgenoot weg uit het landelijke Heist om in
de stad zijn geluk te zoeken, en wel op 29.4.1480 WILLEM van orssagen, "fruytenier",
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zoon van BERTEL, komende uit Heist; vermoedelijk is dat de Willem die later te
Mechelen werd belast op een huis op "de Nuwen Bruul", dat tevoren en minstens vanaf
1460 op naam van een "Vposele fransman" stond (ARA Rekk. 45587), waar we Willem
nog vinden rond 1515 (id. Rekk. 45594 en 45598) terwijl hij in 1517 (id. Rekk. 45600 p.2)
onder St-Rombouts werd belast.
34. EINDE LEENMANSCHAP ...
In de rekeningen van Gillis van Borzel over het Land van Mechelen en de Heerlijkheid
Heist (ARA Rekk. 11614 van 1490-91) staat op p. 16 verso: "De Jehan Bogaerd qui a
releve ung fief, par lui achete de Machteld van Orshaghen gisant audit heyst, contenant
ung bonnier et demy de terre, et est baillie a ferme pour trois vertailles de soille par an ..."
Einde van het leenmanschap van de Hertogen, waarover we zo fier waren; maar over de
achterlenen van Riemen wordt daar niet gesproken; die bleven allicht nog in handen van
Van Orshagen's.
35. Volgens het Mechelse boek van de gekochte poorters kwam daar op 11.10.1496
wonen JAN van orssagen, "becker" van Heist, zoon van Willem; die zelf zestien jaar
vroeger was ingeweken? of een andere? Of van de turfsteker uit 1460? Maar die bakker is
de laatste Van Orshagen die te Mechelen werd ingeschreven als inwijkeling.
Er is dus wel een vroege emigratie van Heistse naamgenoten naar Mechelen geweest; voor
zover we weten zijn er in 1404, 1461, 1468, 1480 en 1496 verhuisd; maar er kunnen er
reeds vroeger zijn geweest, en gezien de naam vroeger voorkomt te Mechelen is dat zelfs
waarschijnlijk. Rond 1500 schijnt die beweging stil te vallen; of werden inwijkelingen uit
Heist misschien niet meer in het boek der gekochte poorters ingeschreven? Een document
uit 23.3.1657, dat me in handen viel, bevestigt dat "geborene ingesetene van Heyst"
ambtshalve "vrye Borgers van Mechelen" waren.
In ieder geval zijn de kontakten tussen de twee groepen eerder schaars, voor zover men dat
kan opmaken uit de officiele documenten. Waar mogelijk verwijs ik er toch naar.
De Mechelse groep gaat een opmerkelijke bloei tegemoet, terwijl in Heist precies het
tegenovergestelde gebeurt; maar later keren de kansen opnieuw.

36. In 1494 werd Filips de Schone als heer van mechelen in die stad gehuldigd.
37. UITGETORFD MOER
In de rekeningen van Gillis van Borzel (ARA Rekk. 11612-13 over 1494-98 p. 37 en 38)
heeft men het weer over het turfsteken in de moeren van Heist en Hulsthout waaraan onze
familieleden Arnout en Jan in 1404-1420, en Willem en Wouter reeds meededen in 1460.
In de rekeningen vanaf 1494 wordt elk jaar bij die post vermeld dat de moeren ver
uitgeturfd zijn en dat sommige mensen geen turf meer komen steken en dus ten onrechte
nog worden aangeslagen voor die cijns. In 1497 blijkt men dat van hogerhand eindelijk te
hebben begrepen en we lezen daar dan verscheidene vrijstellingen o.a.: "A lui (= de
ontvanger zelf, die aan de creditzijde een ontvangst had ingeschreven die hij in feite niet
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had gehad) de 13 deniers gros de brabant quil a paye de quatre ans finiz au terme de noel
1497 a cause de demy quartier (= een half kwart bunder of ongeveer 1500 vierkant meter)
de moer que HANNEKEN Janssoone van orssaghen souloit (= placht) tenir dont il paya
ladite rente, que en lan et este (= zomer) 1494 il habandonna et laissa vague ... "

38. In 1500 (in een charter van het klooster van Roosendael dd. 2.5.1500), in 1506 (in SA
Mech. COO nr 5973 dd. 15 september 1506), in 1508 (volgens Lod Liekens) en in 1510
(nog eens in een charter van Roosendael) wordt een schepene JAN van Orshaghen van
Heist genoemd.
39. DE ABT VAN KORSENDONK
Puur bij toeval vond ik tussen oude documenten over het arrondissement Leuven een
verklaring over een perceel weide en heide dat de abdij van Corsendonck te Webbekom
bezat die een Henricus van Orshagen als prior in 1521 ondertekende (ARA Aveux et
denombrements nr 3441).

40. In het leenboek van Jouffrouwe Johanne Oudaerts, houdster van de Voogdije van
Heist, (ARA d'Ursel R 88) lees ik: "Den 8e april 1507 naer paesschen, present Jonker
gheert vander AA (en anderen) zoe es comen Stadhouder vander voogdye van heyst met
syn mannen, te weten bernaert vrancx, JAN van orssagen, Jan messens ende lauwereys .....
ende hebben overbrocht een proces . .." De "mannen" zijn leenmannen, dus mannen die
een leen hebben van de Voogdy; ze hebben alle stukken van het dossier ingezien en samen
een voorstel van beslissing geformuleerd.
In 1516 vernemen we overigens meer over dat leenmanschap: "Item Jan van orssaghen tot
behoef henricxs vanden broeck dochter houdt vanden voeght van heyst te leene een bunder
bempts ende eusels geheeten pachtbeemde." Deze Jan was dus gehuwd met een dochter
van Hendrik vanden Broeck en was door dat huwelijk leenman van de voogdy geworden.
Een "eussel", een oud woord dat we nog vaker zullen ontmoeten, is een perceel graasland.

41. In dezelfde tijd vinden we weer een JAN van orssaghen als schepene van Heist,
volgens drie schepenbrieven, een van 11.10.1519, een van 22.1.1526 en een van 4.12.1527
(SA Mech. COO nrs 7402, 1820 en 5913).

42. Uit het tweede van die stukken blijkt tevens dat ene Kaetlyne Lambrechts, natuurlijke
dochter van Janne Lambrechts, jaarlijks twee veertelen rogge heft op de erfelijke goederen
van Janne van Orssaegen; maar het is niet klaar over welke Jan het daarbij gaat, want er
zijn er op dat ogenblik verscheidene.
Bij het overlijden van deze Katelyne worden haar eigendommen aangeslagen en verkocht
ten voordele van de Heer: ze was immers een "natuurlijke" dochter.

45
43. GRONDWINNING
Vanaf 1513 en tot 1528 (ARA Rekk 11627 tot en met 11641) vond ik elk jaar dezelfde
tekst tussen de ontvangsten, steeds ongeveer op p. 12: "De JEHAN et MAGDALEINE
van orssaghen alias Janskinderen. Ont prins a rent quatre bonniers de puich ou environ,
chacun bonnier pour un vielz gros par an. Est echeu le premier payement diceulx quatre
bonniers de puych au terme de noel 1512; de ce ... ici pour lesdits quatre vielz gros qui
valent en monnoye .... la somme de 14 schellinckx." Een Jan en een Magdalena,
vermoedelijk broer en zuster, beide kinderen van een Jan van orssagen. Sedert 1511
hebben ze meer dan 5 ha uitgeturfd moer in huur (de moeren waren eigendom van de
Heer). Wellicht gaat het nog altijd om het Hanneken Janssoone die in 1494 opdook. Vijf
ha., dat lijkt al veel om dat nog vanuit de buurt van de Berg te bewerken.

44. In d'Ursel R 88 steekt een stuk van 3.7.1524 over de "oude ende de nieuwe tienden."
Er was een onderzoek bevolen naar waar de ene, waar de andere mochten worden
geheven. Ook een DYONIS van orssaegen werd ondervraagd over de toestand in Wercht
(= Werft) waar hij dus vermoedelijk woonde. Hij was toen "oudt meer dan tsestich jaeren"
dus geboren rond 1464. De eerste waarvan we zeker weten dat hij nog wel in Heist maar
niet meer op Orshagen woonde.

45. Op 13.8.1526 (ARA d'Ursel L 988) getuigt een JAN van orssaegen over
"wegenbeleyde": wie waar mag beschikken over de openbare wegenis.
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46. EN BELASTINGEN OP DE GEWONNEN GROND
Ondertussen hadden onze gewesten een belangrijk man als vorst gekregen, Keizer Karel.
Welke weerklank dat bij onze voorvaderen in Heist heeft gehad kan ik me niet voorstellen;
allicht werd daar in de lange donkere winteravonden rond het turfvuur in de open haard
soms over gesproken, vooral over zijn oorlogen.
Of over de nieuwe belasting die op bevel van Keizer Karel werd geheven op de gronden
die waren gewonnen uit de vroeger zo uitgebreide moeren en goren in Heist. Uit 1528
bestaat er daarover een interessant document getiteld "Moer de Heyst de lan 1528" (ARA
Rekk. nr 1321):
"Hiernaer volghen van partye te partye de naemen van allen die ghenen die de voorseyde
mour heye ende landt int ghetal als vooren uutgenomen hebben ende omme de somme op
elc van de selve partien ghenoteert. Eerst van den ghenen die deerste betalinghe doen
sullen up sent Stevens dach int voorseyde jaer 1528."
"JANs van orzaeghen JANssone aen tfaelbeken van sessentsestich royen lants Jan
Dries'erve aen deen zyde merten de sluyter (zo noemde men toen Marten Cleynmans) erve
aen dandere zyde, ten derden aen Janz keysers'erve ende ten vierde aen sheeren mourwech
tsjaers drie stuivers
daeromme hier 66 royen ende daervooren 3 stuivers."
Verderop, op p. 32 recto en verso lezen we iets zeer belangrijk: "JAN van orssaeghen
JANssone int Hof van viere stucken lands groot tsamen acht bunderen drie dachmael min
twee royen, dierste stuck es groot een dachmael min twee royen, Jan Rabs'erve aen deen
zyde, Loy Lambrechts'erve aen dander zyde, ten derden aen Peters Kennens'erve ende ten
vierden aen den mourwech; de tweede vive bunderen min acht royen, Daem Gheens'
kinderen erve aen deen zyde, Jan Mesens'erve aen dander zyde, ten derden aen derve van
Bastiaen de Groote ende ten vierden aen sheeren straete; de derde twee bunderen
vierentsestich royen erfs, Willem Mesen'erve aen deen zyde, Hendrick Dries'erve aen
dander zyde comende metten anderen twee zyden aen sheeren straete; de vierde sesse
dachmael vierentwintich royen erfs, Henderick vanden broucke kinderen erve aen deen
zyde, de Heylighe Gheest hoeve aen dander zyde, ten derden aen derve Jans vanden
broucke ende ten vierden aen sheeren straete tsaemen es veertich stuivers
daeromme hier

8 bunderen 3 dachmael 79 royen ende daervoren 40 stuivers."

Achteraan in het boek staat het verslag van de landmeter zelf, en ook dat is interessant. Hij
preciseert dat hij gemeten heeft "in de maeten van Mechelen" zijnde: 20 voet is een roede,
100 roeden maakt een dagmaal en vier dagmaal een bunder.
En daar staat ook nog tweemaal in de samenvatting: "Jan van orssagen Janssone aent
vaelbeken" "Jan van orssaeghen Janssone int hoff woenende te boescot."
Het voornaamste zit in de laatste twee woorden: "te boescot". Voor de tweede maal vinden
we hier in Heist een Van Orshagen die niet meer op Orshagen woont. Straks moeten we
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daar nader op ingaan. Voorlopig willen we de tekst zo goed mogelijk verstaan.
Tweemaal wordt in deze tekst een Jan van Orshagen Janssone vermeld; gaat het om
dezelfde persoon?
Ik heb met een steekproef nagegaan of nog andere mensen tweemaal worden genoemd; ik
heb de indruk dat zulks niet het geval is; anders zou het perceel waarover de eerste
vermelding spreekt wel samen met de vier andere zijn besproken. Er zouden dus twee Jan
Janssone's geleefd hebben. Onmogelijk is dat niet: Jan was een erg populaire naam, ook in
de familie. De ene zou dan "int Hoff te Boescot" hebben gewoond, de tweede bewerkte
ontgonnen grond "aent vaelbeken" of "aen tfaelbeken" en bij die plaatsaanduiding - die
toch echt zo in het cijnsboek staat - denk ik toch eerder aan "het valveken" dat we in
diezelfde tijd (o.a. Rekk 11642 van 1529, p. 11 verso) weervinden, en ook als "aen
tvalleveken" in d'Ursel L 955 uit 1530, steeds op naam van dezelfde Jan; en dat we veel
later, in ongeveer 1590 nog tegenkomen: dan heeft een Jan van Orshagen eigendom liggen
"aent valleveken eussel", in de buurt van de "lysen van orssaghen eussels" die een tijdje in
handen van de H.-Geesttafel zijn geweest , maar waarvan rond 1580 een in het bezit van
Huybrecht van orssaghen komt. Dat lijkt dan toch wel op een familierelatie van die Jan
met Huybrecht en met "Lyse" te wijzen.
Toch is het intrigerend dat de twee (indien het er twee waren) allebei grond hadden liggen
aan "sheeren mourwech". Misschien werd oud familiebezit verdeeld, en hadden ze een
gemeenschappelijke voorvader.
In ieder geval woonde een van hen "int hoff te Boescot". Ik kan me moeilijk voorstellen
dat hij op het Hof zelf zou wonen; wellicht is de hoeve (of een van de hoeven) van het Hof
ter Laak bedoeld.
Hij moet wel een grote boer zijn geweest: alleen de gronden die in de laatste tijd zijn
gewonnen op het Moer beslaan reeds 10 ha.

47. Direkt aansluitend bij dat grote document uit 1528, Rekk nr 1321, vinden we in de
rekeningen over de jaren 1529 en 1530, Rekk 11642 en 11643, telkens ongeveer op p. 10
en volgende, deze ontvangsten opgetekend: " Jehan van orssaghe Janssone aent falveken
pour 66 verges de ce puis 6 schellinck parisis" en op p. 17 verso "Jehan van orssaghen
Janssone aent falveken pour 44 journaux (= dagmaal) et 16 verges (= roeden) de ce puis en
une piece quil tient, pour ce 6 schellinck parisis". En verderop, op p. 15 verso " Jehan van
orssaghe Janssone int hoff wonende te boeschot pour huit bonniers trois journaux soixante
dix neuf verges de ce puis quil tient pour en payer chacun an 4 schellinck parisis". Vanaf
1531 komen zulke vermeldingen niet meer voor.

48. In 1530 werd een afschrift gemaakt (in ARA d'Ursel L 954) van het document uit 1528
maar het is geen letterlijk afschrift, er zijn kleine verschillen, en er zijn vermoedelijk ook
latere aanpassingen in aangebracht. Zo staat er op p. 144 verso voor de tweede Jan van
Orsagen niet meer bij dat hij Janssone is, en in plaats van "woonende int Hoff" staat er nu
"woonende te Heyst". Toch hecht ik daar niet veel belang aan. Boesschot was toen
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tenslotte ook Heist.
Op p. 104: "Jan dries ende adam ghiens kinderen woonende tot heyst van twee stucken
lants oft ijdel putte groot vier bunderen twee dachmael 75 royen". En later werd er
bijgeschreven, maar wanneer? "Modo (= gedeeltelijk) Jan van orsaegen Janssone, modo
helena geens." En nog later: "Nu de kinderen heer Jan van floersem."
Verderop, op p. 148 verso, las ik: "De kinderen van Adam gheens, van drie percheelen van
erfve oft ijdel putte groot tsaemen seven bunderen een dachmael negen royen met een
stuck landts van thien dachmael ende 61 royen comende van de kinderen van Bernaerdt
goossens die sij hier voortijts vercocht hebben den kinderen van Adam geens etc." En later
werd er aan toegevoegd: "Modo (= gedeeltelijk) Jan van orsaegen Janssone, modo helena
geens." En nog later: "Nu de kinderen heer Jan van floersem."
En op p. 149: "De kinderen Adam gheens ... van een ander stuck erffs geheeten den
paddepoel ..." en daar werd later bijgeschreven: "Modo Jan van orssaegen Janssone" en
"Nu helena geens."
En op p. 161: "Jan van orsaegen Alytssone van drie dachmael erfs min 28 royen 3 ..., Jan
geens erve aen deen zyde, henric vanden broucke kinderen aen dander syde, ten derden
Willem Rapsstraete comende metter vierden syden aen derfve Jan Tubbacx schoenmaecker." Later werd er aan toegevoegd: "Nu Jan vercalsteren, bij coope."

49. Er bestaan drie interessante maar niet gedateerde cijnsboeken van de H.-Geesttafel van
Heist. Cijnsboeken werden opgesteld als lijsten van de cijnsplichtigen met vermelding van
het verschuldigde bedrag. Gaandeweg werden verbeteringen aangebracht naargelang de
belaste percelen van eigenaar of van huurder veranderden; maar van tijd tot tijd moest men
toch weer eens volledig opnieuw beginnen.
Voortgaande op sommige namen en data van toevoegingen die er in voorkomen heb ik
gepoogd deze documenten in de tijd te situeren, maar volledig zeker over het resultaat ben
ik niet. Ik denk dat ze tussen 1530 en 1586 werden opgesteld, en dan zouden ze
gedeeltelijk het werk kunnen zijn van de Janne van orshagen die we in 1543 in het
verslagboek van het klooster van Terbank bij Leuven vermeld vinden als "klerk van de H.
Geest". Indien die Janne, die tot 1575 in dienst bleef, inderdaad die boeken schreef, dan
had hij wel eens aan mij mogen denken en zijn papieren dateren....
Wat vond ik in het eerste van die ongedateerde boeken, dat berust in RA Antw. als KA
589?
Ik vermoed dus dat het werd opgesteld rond 1530-1540. Het voornaamste
aanknopingspunt daarvoor is dat er enkele malen sprake is van Looy Lambrechts, welnu
die is rond 1525-1535 schout van Heist geweest.
Onder de haardgang Berg staat op p. 2 een inschrijving die oorspronkelijk niet over een
naamgenoot sprak, maar waar in 1579 (zo staat in de marge) werd bijgeschreven dat het
eigendom overging "modo (= gedeeltelijk) JAN van orshagen" en "modo Anneken
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goyvaerts". Dat moeten we even onthouden voor 1579.
De oorspronkelijke post luidde: "Item Jan de roeck over Jan Lambrechts van huyse ende
hove gelegen opte varent in deene zyde willem lambrechts erve in dander zyde heinrick
van houtvenne janssones bosch comende metten 2 siden aen sheeren straete 2 mattoenen
Item de selve van den selve
4 6 d pan"
Waaraan later werd toegevoegd: "1581 denselven van orshagen".
Weer iets voor later.
Voor de levering van H.-Geestcijns onder vorm van rogge vind ik onder "Berg", op p. 3:
"Item looy lambrechts (later werd bijgevoegd: Jan Michiels) over (= in opvolging van)
heer JAN YDEN van orssagen (onze oude bekende uit 1464 en 1474) van een stuck erfs
gheheten de hofstadt groot 1/2 buender gelegen in deen zyde d'erfgenamen van jan
lauwereys erve, in dander zyde Jan Lambrechts alias luekens erve, streckende metter derde
zyde aen den bosscheren wech: 1 moken rogge".
En verderop: "Item JAN van orssagen Janszone natuerlyck over alyt wouters van huyse
ende hove ghelegen metter eendere zyde aen Mr Jan robrechts erve, metter tweedere ende
derdere zyde aen heer deckers erve ende metter vierdere zyde aen sheeren straete 1
veertele rogge". En daarnaast werd later bijgevoegd dat die veertel in december 1574
"afgequeten" (= betaald) werd door Jannen van beemen, cleermakere.
Voor "chys onder Laer" staat er, maar slechts sedert 1589, bijgeschreven:
"Item HUYBRECHT van orssagen van een stuck erven off eusselen opt LAER gelegen
metter eendere zyden aen derfgenamen Jan geens thyns (?) 2. henrick van houtvenne erve
3. de kinderen franch. geens janssone en 4. ...... 2 rinsgulden als chyns".
En nog, voor "Rogghe in Hallaer" op p. 8:
"Item JAN ende KATHELINE van orssagen alias bertels ende lyske bellekens tkinderen
over heinrick bertels van eenen stuck lants groot 5 dachmael gheheten raymakers block
metter eender zyde aen heinrick smeets (later is bijgeschreven: Bernaert wynricx) erve,
metter andere zyde aen Jan wittocx erve, quomende metter derdere zyde aen heinrick
wynricx, 2 viertelen rogge."
Boven dit laatste item werd later bijgevoegd: " modo matheeus van den bossche alias raes,
obiit / peeter raes modo BARBARA van orshagen weduwe Willem Lambrechts ende
Govert Willekens met gilis boots nomine uxoris (= in naam van zijn vrouw) margrite van?
eepoels ende .... voet de Jonghe voor (2 of 3?) vierendeel ...... 87."
En eronder: "Deze rente waer van willem verelst de twee deelen affgegeven heeft zyn......
getransporteert up ...... goe ende weens (?) volgens den erfbrief daeraf zynde gemaeckt den
thiensten november 1616 met consente van heer joos kegels pastoor, schouteth schepenen
ende .... vercalster, jan lambrechts als H.-Geestmeesters tot heyst."
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Later vernemen we uit een los blad, dat ik in KA 305 heb gevonden, dat het bedoelde
perceel "achter de Nedermolen" lag.
En nog verder staat er, en ditmaal als een oorspronkelijke tekst, voor "rogge onder Laer"
op p. 11:
"Item derfgenamen van jan verlooy over gielis joos van eenen stuck erfs gelegen te
boesschot groot 1/2 buender aen tgoor gelegen, in d'een zyde JANs van orssaghen
Janssone natuerlyck ende peeters verbeke erve ende in dander syde aert aerts erve: 1
moken rogge."
En tenslotte onder "Boesschot" op p. 12: "Item jan van den broecke met sine bruers ende
susters machiels kinderen, van de heiligheest hoeven gelegen aen den Raem (= een beek)
in deen zyde heynrick van den broecke ende JANs van orsaghen erve, in dander zyde
heinrick dries kinderen ende lyske van dyckes erve, comende metten eynde aen jans van
den broecke diemen (=die men) heet broecxken erve 17 mattoenen."
Tot daar het eerste ongedateerde document. Wat kunnen we er uit afleiden, behalve de
informatie die er duidelijk instaat?
De "Hofstadt", waarop vroeger Jan Yden cijns moest betalen aan de H.-Geesttafel, is nu
overgegaan op Looy Lambrechts; ze lag aan "den Bosscheren weg" en dat herinnert aan de
"Streepe" op Bosschervelt waarop in 1375 Arnout cijns betaalde aan de graaf; maar ook
aan een leen van Jan Yden in 1474 "genaamd de strepe". Die "streepe" komt later nog voor
in de oude papieren: in een "Boec Cupers. Copye van sekeren ouden leenboec" (SA
Brussel nr 1629) - blijkbaar een afschrift van het leenboek van Heist voor zover dat
betrekking heeft op de lenen van het Hof van Riemen en uit de tijd dat Riemen nog onder
de de Cupere's ressorteerde - lees ik dat de Streepe van Jan Yde op 14.7.1594 naar Jan
Heyns, zoontje van de stadhouder van Riemen - in het Frans zei men "mayeur" - is gegaan;
maar naast die inlichting , die op p. 18 voorkomt, lees ik in hetzelfde boek dat op 5.3.1596
Ambrosius en Elisabeth, kinderen van Mr Janssone Robrechts "d'Orssaghen streepe"
hebben geerfd van hun vader, en ze is dan groot 3 dachmaal en half. En zelfs jonker Jac de
Cuyper, de zoon van Jacob de Cuyper, Raedt in Gelderland, schijnt een deel te bezitten.
Uit die lange uitleg meen ik te mogen afleiden dat "de Hofstadt", - die ooit door onze Jan
Yden van orshagen in leen is gehouden - een deel is van de "Streepe" van Arnout in 1375,
waarvan later andere delen aan andere leenmannen kwamen.
Terloops: een "Hofstadt" is een toponiem waarmede de specialisten het nog niet in het
reine zijn; men is geneigd te denken aan een hofstede, maar bijv. onze betreurde prof.
Draye wees die verklaring volstrekt van de hand en zei dat een "hofstad" gewoon een
perceelsnaam was. Ook hier?.....
Onder de haardgang "Berg" wordt een Jan Janssone Natuerlyck vermeld, die huis en hof
bezat tussen Mr Jan Robrechts, de sekretaris van het schepencollege, en een heer Deckers.
Wie was die buitenechtelijke zoon van welke Jan?? De twee vraagtekens zijn
verantwoord. Bovendien iemand die twee vooraanstaande buren heeft. Verderop wordt hij
nogmaals genoemd als aangrenzende aan een eigendom in Booischot aan het Goor, maar
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dat onder Laar belast wordt. Daar in die omgeving liepen - zo vermoed ik - de wijken
Berg, Laar, Booischot en Goor in elkaar, en vermits de grenzen van een wijk niet erg
nauwkeurig zijn wordt een perceel wel eens nu in de ene, dan in de andere wijk gesitueerd.
Een ander paar dat de nieuwsgierigheid opwekt is "jan ende katheline van orssagen alias
bertels" die een groot perceel land onder Laar gelegen hebben geerfd van heinrick bertels.
Overigens wordt in KA 594 uit 1586 ietwat duidelijker gesteld: "Item de kinderen van
heynrick bertels te wetene jan ende kathelyne ende Lyske bellekens tsaemen nae uytwysen
der scheydinghe ende deylinghe van jan goeykens goederen geschiet synde, 9 sch."
Tenslotte vernemen we dat het erf van ene Jan van orshagen grenst aan een hoeve van de
H.-Geesttafel onder Booischot aan de Raambeek gelegen, en ook aan een perceel van de
kinderen van Heinrick Dries, preciseringen die ons herinneren aan vermeldingen in het
Moer-cijnsboek uit 1528 waar een van de twee daarin genoemde Jan Janssone's ook een
perceel had liggen naast Heinrick Dries en een ander perceel naast de H.-Geesthoeve en
het erf van Jan van den Broecke. We hebben hier dus te doen met dezelfde Jan, die met de
grootste oppervlakte in 1528.
Terloops vestig ik ook de aandacht op de bijnaam van Jan van den Broecke "diemen heet
Broecxken"; en dat in zo een ernstig boek over belastingen! De opsteller, misschien onze
verre neef de "clerck van den heyligen geest", was nog een humorist.

50. In ARA Rekk 11646, de rekeningen uit 1531-1532 voor de Heer van Mechelen, toen
Keizer Karel, lees ik op p. 10: "De JEHAN van orssaghe le Jeune lequel a vendu a Jehan
vercalster une piece de ce puth contenant trois journaux moins 18 verges quart pour la
somme de 30 pont lovens 40 gros pour une fois ..."

51. In ARA Rekk zit een hele reeks rekeningen van de Heerlijkheid en het Land van
Mechelen, en in sommige staan ook de inkomsten van de Provincie, dus ook van Heist.
Dat is het geval voor de nummers 45612 tot en met 45623, over de jaren 1537, 1539,
1540, 1541, 1544, 1549, 1551, 1552, 1555, 1556, 1557 en 1558, en in dat jaar werd de
Heerlijkheid Heist verkocht aan Gaspar Schetz, waardoor er een einde komt aan de
inschrijvingen over Heist. Meestal vinden we er slechts korte vermeldingen in, maar door
vergelijking onder elkaar en met gegevens uit andere bronnen leren ze ons toch weer heel
wat over onze familie.

52. Zo vind ik in 1537 onder "Putchys", de belasting op uitgeturfde gronden: "JAN van
orssagen Janssone over drie jaren elck jaer 12 schellingen" terwijl daar in 1539 naast staat:
"de 2 ans", vermoedelijk dus: "betaald voor twee jaar". In de volgende boeken tot 1558
blijft dat staan maar zonder aanvullende bemerkingen.

53. Nog iets dat weerkomt, in 1537, 1539 en 1540: "Jan van orssagen janssone over alydt
wouters 11 schellingen". In 1540 staat er bij: "van 7 jaeren". Belangrijk is dat er in 1541
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staat: "Francen ghiens adamszoen over h(eer) jan van orssaegen".

54. In 1537 onder "Erffchys" lees ik dat "francen ghiens over Jan van orssaghen" belast
wordt voor een zeker bedrag "ende noch 1,5 moken ghersten" - net zoals in 1530 - en
ongeveer hetzelfde staat er in 1539, en 1541. In 1544 staat er een verwante tekst: "De
kinderen Jans van dycke over francen ghiens over jan van orssagen 15 schellingen" wat
terugkomt in 1552, 1555, 1557 en 1558. Frans Geens heeft dus rond 1535 een perceel
overgenomen (gekocht? geerfd? of wat ook) van ene Jan van Orshagen.

55. Iets dat later verder zal moeten worden uitgediept: vanaf 1537, en dus wellicht reeds
vroeger maar over de vorige jaren hebben we geen bronnen, wordt onder "Erffchys" belast
een "h(enri)c van orssagen" voor 1 sch. 3 den., en dat komt nog voor in alle volgende
boeken tot en met 1558, en wellicht zouden we het nadien nog gevonden hebben indien
dan Heist nog in die rekeningen vermeld was geworden. Alleen in 1551 schijnt de man
slechts 9 den. te hebben betaald. Herinner u dat we in 1530 vonden dat de man een Van
Orshagen "alias bertels" was.

56. Overigens worden steeds vlak na deze Henrick, zowel in 1530 als later, drie dames
vermeld: Marien van orssaghen, Margriet en Lysbeth, " haer susters". Maar in 1530 staan
ze op dezelfde voet naast mekaar, terwijl er in 1537 en volgende jaren staat: "Marien van
orssaghen OVER Margriete ende Lysbeth haer susters". Marie heeft dus tussen 1530 en
1537 deze percelen overgenomen van haar zusters. Gekocht? Geerfd? Waren Margriet en
Lysbeth overleden? Dat Hendrik en deze drie dames zo opvallend steeds vlak bij elkaar
worden genoemd doet mij veronderstellen dat ze vader en dochters zijn. Na 1550 vind ik
zelfs Marie niet meer.

57. In 1539, in Rekk 45612, las ik onder een speciaal hoofdstukje "Pontpenninghen et
keuren et peines", dus de inkomsten uit de taxe op de verkoop van eigendommen, op de
bekeuringen en op de straffen: "Jan van orsagen heeft vercocht here Jan van flousem de
twee delen van 4 bunder landt voir 62 rynsgulden. Raport van selven receu ..." Hierover
lees ik ook in 1541 (Rekk 11654 p. 13 en verder ook op p. 28): "Les vefve et hoirs (= de
weduwe en de erfgenamen) de feu Wouter vercalsteren pour onze bonniers cinquante cinq
verges de ce puys en plusieurs partyes et chacun an la somme de 46 schellinckx parisis ...
Iche a vendu Jehan van orssaghen avec sa femme Lysbeth vercalsteren, fille dudit Wouter
vercalsteren, a un nomme h. Jan van floersem les deux parts de quatre bonniers et 42
verges de ce puys, a eux echeux (= toegekomen) par le trepas dudit Wouter, pour la
somme de noeff cent et dix livres parisis pour une foois, et dont a paye pour le
pontpenning se rendt cy apres en ces comptes un chapitre appart avec les autres
pontpenninghen echeuz et advenuez durant le temps de ce compte."

58. Nog in 1539, maar uit een andere bron, namelijk Rekk 17786, de "Compte de la
recette des revenues des fiefs de la ville et franchise de Malines et seigneurie de heyst pour
un an finissant ... 1540" lezen we dan weer het volgende: "De JEHAN de orsaghe et Jehan
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Meesens bailz (= voogden) et maris de helena et catharina gheens qui ont vendu a pierre
winricx frere de Jehan un bonnier de terre appele zeeghers plain que leur frere gilles avait
releve et depuis par partage succede a ses deux soeurs, gisant sous la seigneurie de heyst.
De ce receu pour trois viertales de seille (= drie viertelen gerst) extimee par les hommes de
fiefz a 15 patars le viertale font 2 karolus 6. 9." Hier werd dus een leen verkocht door twee
zusters Gheens waarvan ene, Helena, gehuwd was met een Jan van Orsaghe.

59. Op 12.3.1540 treedt een JAN van orssagen op als schepene van Heist, en op die dag
getuigt hij ook in een betwisting tussen de Voogdij en de Heer van Heist over het innen
van pontpenningen, zie ARA d'Ursel L 988. Hij is dan "oudt tusschen de 56 en de 57 jaer"
dus geboren rond 1483; de "Jan" van de "Jehan et Magdeleine van orssaghen alias
Janskinderen" die we van 1513 tot 1528 vermeld vonden als
huurders van vier bunder moergrond?

60. En in 1541, op p. 23 van de rekening Rekk 11654, wordt nog een Jan aangeslagen op
een stuk dat hij - of zijn vader - reeds in 1528 in huur heeft van de Heer: "JEHAN van
orssaghen le Joesne (= jeune) Janssone te Boeschot pour huyt bonniers trois journaux 79
verges de ce puys ..." en men herhaalt daar nog eens wat we in 1531 reeds hoorden over
een kleine verkoop aan Jan vercalsteren.
61. DE ERFGENAMEN VAN ORSHAGEN VERKOPEN EEN HOEFKE
In een bundel documenten (RA Antw. OGA Mech. Stad nr 6) betreffende de bezittingen
van Pauwels de Cupere - die na de dood van zijn vader Jan Heer van Riemen was
geworden - steekt o.a. een inventaris van de goederen verworven tijdens zijn tweede
huwelijk in 1543 en tot op het ogenblik van de opstelling van de "Scheydinghe ende
deylinghe" met zijn kinderen uit zijn eerste "bed". En daarin lees ik: "Item noch gecocht
een hoefken geleghen tot heyst vande erffgenamen van Orssaghen den coope was by de
500 gulden sonder de huysinghen dier (= die er) op gemaekt syn is gebeurt in december
1543."
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62. DE CLERCK VAN DEN HEYLIGEN GEEST
In een treurig boek: "Dit es tboeck vanden steden dorpen ende vridicheden (= Vrijheden)
van Brabant die ter banck buyten loven (= Leuven) vander lazarien (= melaatsheid) ter
proeven hoeren (= horen, moeten komen) metter namen ende jaren alsoe zy gecomen zyn.
Beginnende anno 12 een en negentich" (ARA KA 14558) vond ik in 1543 een JAN van
oersagen "clerck van den heyligen geest" uit Heist als getuige. Oorspronkelijk werden
melaatsen - in Heist noemde men ze "lazarussen" - uit de gemeenschap gestoten; maar
daar werd wel eens misbruik van gemaakt om iemand, die in de weg liep voor een
machtigere, kwijt te geraken. Daarom mocht niemand meer worden uitgedreven indien hij
niet eerst positief was bevonden bij een onderzoek op Terbank bij Leuven, vermoedelijk
de oorsprong van de latere Universiteit. Het resultaat van al die opzoekingen werd daar
zorgvuldig opgetekend, samen met de identiteit van de patient, van het dorp van herkomst
en van de namen van twee getuigen uit dat dorp. In 1543 was er dus een Jan van Orshagen
klerk van de H.-Geesttafel in Heist.
63. EEN PASTOOR VAN HEYST
En in 1547 vond ik daar ook een "heer JAN van orsae" met het gebruikelijke teken voor
een afkorting, "prochiaen van heyst". Te Heist was dus toen een Jan van Orsaegen pastoor.
Hier verlaten we even de reeks cijnsboeken uit Rekk voor een gelijkaardig maar veel
uitvoeriger document, een soort kadaster van de eigendommen aan de hand waarvan twee
nieuwe cijnsen werden geheven: het "Boeck van de nieuwe imposten van de thiensten,
twintichsten, gehouden onder Heyst ende Ghestel, voer die van Mechelen, byde commissarissen heer Jan Schoefs, ridder, Jan van den Eynde ende Fraeys, opten iersten septembris
1544" (SA Mech. U Ressort 1).
64. VERGADEREN MAAKT DORSTIG
Maar voor we de inhoud van dat stuk zelf bespreken moet ik melden dat er vooraan een
los blad in steekt waarop iemand de uitgaven, die bij gelegenheid van een reeks
vergaderingen - vermoedelijk over die nieuwe belastingen - voor drank werden gedaan,
heeft opgetekend.
Onder de aanwezigen op die besprekingen noteer ik de schout en enkele schepenen, de
"prochianen" (= pastoors, en bij een volgende vergadering staat iets precieser "de
prochiaen van heyst" en die "van ghestel"), drie "mecheleers" etc. Soms wordt "Meester
Jan" vermeld, en het lijkt mij waarschijnlijk dat daarmee PASTOOR JAN van Orshagen
wordt bedoeld; een ander maal noemt men "Mr Jan" en "heer JAN van orshagen
LAMBERTs zoon"; daar die twee namen voor dezelfde bijeenkomst voorkomen en de
eerste naar de pastoor verwijst, denk ik dat de tweede duidt op schepene Jan van
Orshagen, die we in 1549, 1552 en 1553 vonden; die zou dan de zoon van een tot nu toe
onbekende Lambert van Orshagen zijn. Op die vergadering werd "in bier verdroncken 25
stuyvers".
Een tweede reeks vergaderingen had plaats bij "Pauwels cuyps" en ik vermoed dat
daarmee Paulus de Cupere, de toenmalige Heer van Riemen is bedoeld. Of zijn nieuw
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Hof. Daar werd "Tsmaendaegs tsavonts ... XXII potten wyns, de pot 4 stuyvers"
verdronken op kosten van de Heistse gemeente.

65. WEG UIT ORSHAGEN
Nu over de inhoud van het cijnsboek zelf.
Onder Booischot vind ik:
JAN van orshagen Janssone p 46 st en ... voor 2 gulden 19 st
En onder Hallaer:
JAN van orshaghen alias bertels pachter van den heyliggeest tot cluze voer 20 gulden ende
12 viertelen coren, van bosch 20 gulden ende van de kerke voor 4 gulden 6 petermans p 6
gulden 17 stuivers.
WOUTER van orshaghen metter moeder huert voer 3 guldens ende p 1 st 24 stuivers
Onder Bergerheert, het Centrum:
heer JAN van orshaghen pster p

7 stuivers

Tenslotte onder Werft:
DYONYS van orshaghen alias bertels 5 st ende huert voor 4 petermans - noch 2 guldens
ende 5 viertelen corens ende van bossche 3 st. ende noch h voer 2 guldens ..., noch jan van
houtvenne voor 4 guldens v. 22 st.
38 stuivers.
Wat leert ons dat cijnsboek uit 1544?
Wat betekenen die inschrijvingen precies? Wat bezaten die familieleden en wat huurden
ze? Want dat is eruit af te lezen.
Onder Booischot huurt een Jan van Orshagen JANSSONE. In Hallaar is een Jan van
Orshagen alias Bertels pachter van een hoeve van de H.-Geesttafel en bezit hij een bosch.
Nog in Hallaar huurt ook Wouter van Orshagen samen met zijn moeder. In Werft huurt
Dionys van Orshagen alias bertels allerlei o.a. een bosch. Meer kan ik er niet uit maken.
En in het Centrum, onder Berg, huurt een heer Jan van Orshagen, pster, dus: priester.
De Meester Jan van het losse blad was dus werkelijk de pastoor.
Maar het voornaamste is wel dat er, behalve de pastoor en dat is een speciaal geval, geen
enkele Van Orshagen nog in het Centrum blijkt te wonen...

66. Terug naar de rekeningen. In 1544, 1551, en verder tot en met 1558 spreekt men over
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een "JAN van orssagen Janssone over (= in opvolging van) Jan Dries ende adam ghiens
kinderen 22 sch." (ARA Rekk 45616 enz., onder "Putchys".)
En vanaf 1544 en tot in 1558 lees ik telkens een ontvangst van: "Jan van orssagen over de
kinderen adam ghiens 19 sch. 1 d. ob." Alleen in 1558 wordt daaraan toegevoegd: "ende
vanden zelven parcheel d'erffgenaemen heer jans van floersem ter causen van 10 dachwant
61 roeyen lants, de kinderen van bernaert goessens aen deen zyde, de zwerte susters aen
dander zyde, ten derden hendric de roeck ende ten vierden sheeren straete."

67. In ARA d'Ursel R 90 vond ik een brief van 12.3.1549 waar een JAN van orssagen
wordt vermeld als schepene van Heist. Nog die Lambertussone?
68. Op 6.9.1549 werd Filips II reeds bij voorbaat (Keizer Karel doet immers pas in 1555
afstand van de troon) te Mechelen ingehuldigd als Heer van Mechelen.
69. NOG BELASTINGEN VOOR DE KEIZER
Uit 1552 hebben we weer een cijnsboek "Registre vanden Ontfanck vanden Xden en den
XXen penninck" (SA Mech. U Ressort 2) dat sterk vergelijkbaar is met dat van acht jaar
vroeger. We lezen:
Onder Hallaer:
p.17 WOUTER van orssaghen zyn stede ende hoeve in pachte in gelde 26 grooten ende 26
grooten van henricus smet toebehoirende alleenlyck den 20en penninck 26 schellinck
grooten
Noch Wouter zijn eyghen 3 dachmael bosch gelegen onder Laere met te stede 2 dachmael
eussel ... getaxeert op 12 schellinck grooten.
Noch huert vanden H. Geest van Heyst tot 18 schellinck groten"
En onder Booischot:
p.37 JAN van orssaghen zyn huys ende hoff groot 1 dachmael tot 5 schellinck, noch 3,5
bunder lants zyn eyghen tot 3 veertel tbunder, noch bempt groot 1,5 bunder tot 8
schellinck, noch eussel 1,5 bunder tot 8 schellinck, noch zyn bosschen groot 4 bunder tot 3
schellinck tbunder, huert van adriaen lintermans eussel tot 3 schellinck som 4 pond 14 sch.
grooten brabantsch.
p.40 JAN van orssaghen zyn stede groot 1,5 dachmael 3 schell.
Wat merken we op?
A. De pastoor wordt niet meer genoemd. Dat klopt met de datum waarop zijn opvolger
aantreedt.
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B. Ook Jan, de H.-Geestpachter uit Hallaer, vinden we niet meer. Nochtans leeft hij nog;
we zullen hem nog ontmoeten. Wellicht huurt hij niet meer van de Tafel.
C. En evenmin horen we nog iets van Dionys, uit Werft. Nochtans leeft die ook nog, we
zullen er nog over lezen.
De kerk verhuurde haar hoeven meestal, meen ik, maar voor drie jaar. Ofwel hadden de
Van Orshagen's intussen een meer definitieve oplossing gevonden, ofwel zat het
verdwijnen van de pastoor er voor iets tussen dat de huur niet werd vernieuwd.
D. Ook de moeder van Wouter komt niet meer voor in de tekst. Maar Wouter zelf heeft nu
veel meer in gebruik: ook 3 dachmael bosch onder Laer, plus een "stede" van 2 dachmael
enz. Geerfd? Of heeft hij zijn paart uit de verkoop van de hoeve herbelegd?
E. Maar het meest komen we aan de weet over Booischot. Er wordt weer tweemaal een
Jan van Orshagen vermeld, net zoals in 1528. En weer moeten we ons de vraag stellen of
het over een en dezelfde man gaat of over twee naamgenoten. Omdat de eerste met "huys
ende hoff" wordt genoemd met daarbij nog een hele reeks andere goederen zou er wel een
heel speciale reden moeten bestaan om die tweede 1,5 dachmael, indien ze ook van die
eerste zou zijn, dan niet bij die hele opsomming te zetten; en zulke reden zie ik niet.
Daarom denk ik dat er op dat ogenblik inderdaad twee verschillende Jan'nen van Orshagen
grond hadden liggen in Booischot. En dan wordt het ook heel waarschijnlijk dat er in 1528
twee verschillende naamgenoten in hetzelfde geval waren, waar we toen nog wat aan
twijfelden (zie nr 46).

70. En wie van al die Jannen is het die in een brief van 12.3.1549 (d'Ursel R 90) als
schepene van Heist wordt vermeld, die LL in 1552 in die hoedanigheid ergens heeft
gevonden, en die in een akkoord tussen de schepenbanken van Mechelen en Heist van
6.3.1553 (d'Ursel R 88) als schepene optreedt, de laatsten uit een lange reeks? We zullen
moeten wachten tot 1760 voor er weer een benoemd wordt. Ik vermoed dat het vertrek uit
de hoeve Orshagen, die door de nabijheid van en haar betrekkingen met het Hof van
Riemen een zeker prestige mededeelde aan zijn bewoners, de oorzaak ervan is dat de Van
Orshagen's nadien niet meer zo gemakkelijk betrokken werden in het bestuur van het dorp.

71. Voor 1552, 1555 en 1557 (Rekk 45619-20-21) las ik onder "Erffchys" inschrijvingen
op naam van ene "Pieter vanden broucke over Jan van orssagen Janssone 9 denieren". Hier
nam een Pieter vanden Broeck dus een perceel over van een Jan van Orshagen.

72. En in de rekeningen voor 1555 onder "Putchys" belast men JAN van orssagen
Janssone over de kinderen adam ghiens 19 sch. 9 den.

73. Op 25.10.1555 deed Keizer Karel troonsafstand ten voordele van zijn zoon Filips.
Maar ondertussen waren de belastingen voor de Heistenaren steeds maar zwaarder gaan
drukken: in 1543 en 1544, en nu weer in 1559 werden nieuwe cijnsen ingevoerd.
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74. Maar het leven ging verder. Op 21 januari 1557 gaf een WOUTER van Orshagen aan
een Jan Gheens en diens echtgenote Magdalena Robrechts vier vierdelen rogge erfelijke
pacht op "het Lanceusele". Weer een verhandeling tussen een Van Orshagen en een
Gheens. En deze Wouter is dan zeer vermoedelijk dezelfde als in de cijnsboeken van 1544
en 1552.
De akt werd verleden voor de "Schepenen van de bank van Heyst" maar hij berust in het
archief van de H.-Geesttafel van Mechelen (SA Mechelen COO 6203). Te Heist bestond
inderdaad een Lanckeussel; maar wat had de H.-Geesttafel van Mechelen daarmee te
maken?

75. In L 954 uit het Familiearchief d'Ursel steekt ook een cijnsboek, zogenaamd uit 1530
(maar ik vermoed dat het een bijgewerkt afschrift uit 1558 is, zoals overigens in potlood
op de farde vermeld staat) waarin nog heel wat informatie voor ons.
Reeds op p. 1 verso staat: "JAN van Orssagen Janssone van huys ende hoff geleghen in
berch onder Laer, groot metten beempden ende bosschen tsamen omtrent 12 bunders, Jan
dries erfve aen d'een syde, comende metter twee anderen syden aen tsheeren straete 2
schellingen lovensch 13 obool 0 Ende van eenen euzele groot 1,5 moken gherst". Later
werd bijgeschreven: "Modo francen gheens." En eronder staat: "Jan vanden dycke
Wouterssone betaelt van den voerseyden 12 bunderen, van eenen halven bunder winnende
lants daerinne begrepen, Heer Christeyne erfve aen d'eene syde,Jan vanden broucke erfve
aen dander syde, ende then derden tsheeren straete 5 d. ob.
Op p. 6 vinden we de reeds bekende "Jan van orssagen aen tfalleveken" weer.
Op p. 15 verso een naamgenoot naast Jan en Lysbeth vanden broucke, en het klooster van
Sion.
Op p. 19 het erf van een naamgenoot in de buurt van de Brouckstraete en het erf van de
cappelrie van onser vrouwen op den berch.
Op p. 19 verso nog een naast een perceel van Henrick van Houtvenne.
Op p. 26 verso weer een Jan van orsaegen naast "Jan dries te Hallaer".
Op 31 verso weer een naast Helena Gheens, "over" Gielis Gheens, "opt Laer".
p.46 ligt een perceel van Jan van orssagen naast het klooster van Sion.
Op p. 51: "Henric Wynricx Bernaerdtssone over nys ende henrick van Orsaeghen in elve
percheelen van landt ... thien bunderen, huys ende hoff, gelegen tot hallaer aen de
boenmerckt." Iets om te onthouden!
Op p. 53 verso een perceel van ene Jan van orssaegen naast een Jan vanden broucke,
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ergens "aen de beke" en in de buurt van een perceel van het klooster van Sion.
Op p. 59 wordt Jan van orssagen Janssone Natuerlyck belast op een stuck naast Henrick
van Houtven en Henrick de Ridder.
En op p. 69 een Jan van orssagen in "berch over laer".
Op p. 70 vermeldt het cijnsboek "der mylen block" (= het perceel van de molen) van de
H.-Geesttafel van Lier, grenzend aan het erf van de kinderen van Henrick van orsagen. En
later werd er bijgeschreven: "Nu Jan van orsagen".
P.71: "Henrick van orssagen alias bertels van een stuck erffs groot ontrent 6 dachmael
geheeten crommelaeren block 6 sch. lovens". En vlak daaronder: "Marie van orssagen,
Margriete ende Lysbeth haer susters"...."
Op p. 72 vermeldt men een perceel van Digna Verbeeck gielisdochter "opte beecke" naast
een bos van Jan van orsaghen.
En op p. 73 weer eens "Jan van orssagen Janssone "over" Alijt Wouters 3 dachmael eusels
gelegen opt laer, geheeten den bruel, ... aent begijnenbosch".
Op p. 83 grenst Jan van orsagen's erf "aen dennekensstraetken", aan een eigendom dat
Reymer vander hoeven verkreeg van Staes en Cathelyne Wynricx; en een ander grenst aan
het "begynenbosch".
Tot daar het cijnsboek "uit 1530" of beter: uit 1558.
76. MOEILIJKHEDEN MET DE FISCUS
Een volgend document is een H.-Geestrekening van 1560-1562 (in RA Antw. KA 596).
Bij de ontvangsten lees ik :
p. 3 verso: "Item ontfangen den 4en meert van wouter geens opten item van KATELYNE
van orssaghen alias bertels ende lysken bellekens van de twee veertelen tsjaers daer hy
maer 1 derde deel van geeft voer vier hier het vergelden (=de tegenwaarde in geld) niet
voer vier veertelen wyl de veertel vergelt 22 stuyvers facit 4 gulden 8 stuyvers.
p. 9 verso: Item ontfangen den 20 july van DYONYS van orssagen alias bertels op zynen
item van de 6 muddekens rogge tsjaers voer vier jaeren deeste verschenen (= de eerste
verschuldigd) kersmisse 1557 de veertele vergelt tot 22 stuyvers ende noch 8 stuyvers voer
die behoefte te reeckenen tsamen 7 gulden. Ende heeft de voersyde dyonys belooft te
betalen den achterstelle alzoe wel van de ses muddekens als van syn twee deelen van twee
veertelen rogs tuschen dit en kersmisse oft ten paesschen anno 1568. Volle betaelt 1559
metter costen van de vuytwinninghe.
Item ontfangen den 29 october van dyonys van orssagen alias bertels op zynen item van de
sesse muddekens rogs siaers voer twee jaeren deeste gevallen kersmisse 1559 tsamen 3
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gulden 9 stuyvers."
Dionys lijkt moeite te hebben om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hij had vier jaar
achterstand. Hij moest zelfs 8 stuivers betalen omdat de klerk heeft moeten rekenen om te
weten hoeveel hij schuldig was; en men heeft hem vermoedelijk "gemaand" om te betalen
want er is een "uytwinninghe" geweest. En er dreigden nog kosten te zullen vallen op wat
nog openstond. Het waren moeilijke tijden...
Interessant is wel dat Denys blijkt de twee derden van Jan en Katelyne te hebben
overgenomen; het andere derde is overgegaan op Wouter Geens. Ik aanzie Dionys als een
tijdgenoot van Jan en Katelyne, niet een zoon van Jan, bijvoorbeeld. Maar hoe komt het
dan dat die cijns op hem overgaat? Zou hij het betrokken perceel misschien "van
bloedswege vernaderd" hebben? Dat was een oud recht op voorkoop ten voordele van een
familielid, dat kon ingeroepen worden wanneer een perceel uit de familie dreigde te
geraken.
p. 18: "Item ontfangen den 16 juny van WOUTER van orssaghen van den coope van den
houte int cluysenbosch voer syn helft 5 gulden
p. 25: "Item ontfangen den 3 april van hueringhe van wouter van orssaghen op
reckeninghe 2 gulden 12 stuyvers."
p. 29: "Item ontfangen den 7 juny van wouter van orssaghen ende ten volle betaelt het jaer
1559 3 gulden."
Hier vinden we dus de Wouter terug, die we in 1544 reeds in Hallaar "metter moeder"
aantroffen, en in 1552 alleen. Ook in 1557 sprak men over hem. In de drie ongedateerde
stukken komt hij niet voor. Nu, in 1560-1562, blijkt hij op een hoeve van de H.-Geesttafel
te wonen (waar?) en enige moeite te hebben met het betalen van zijn pacht.
p. 36 verso, waarschijnlijk op 7 februari, lezen we dan dat de secretaris "van den heyligen
geest" met de boeken naar Mechelen is geweest, samen met de pastoor.
p. 53: "Item gegeeven ter bancken tot Loven de Jouffrouwe die wouter van orssagens kynt
visiteerde." En op p. 55: "Item gegeeven van verteerde costen doen die meesters (= de
H.-Geestmeesters) waren tot Loven met wouter van orssagens kynt om te visiteren 4
stuyvers."
En daarmee begint dan een lang en droevig verhaal dat ik verderop zal vertellen; eerst
moeten we nog een reeks andere stukken bespreken om alle gegevens bijeen te hebben.

77. Aan dat alles voegt een tweede ongedateerd cijnsboek van de H.-Geesttafel nog een en
ander toe (RA Antw. KA 590).
In de inventaris van het RA Antw. staat dat het boek zou dateren van "circa 1500, met
aanvullingen tot 1673" en op het kaft zelf staat in potlood, kennelijk reeds sedert enkele
decennia: "15e siecle avec annotations jusque 1658." Maar in de titel van het boek zelf
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wordt gezegd dat het is "gemaakt onder Jan de Puyndere ende schout Eloy Lambrechts."
Welnu, Jan de Puyndere was pastoor te Heist tot 1524 (daarna te Hallaar tot rond 1550, en
toen blind) en Eloy Lambrechts was schout van 1524 tot 1537. Zou het document dan van
voor 1537 dateren? Ik geloof het niet, omdat een vroegere datering volkomen afwijkt van
de levensloop van de Van Orshagen's die erin worden genoemd. Wellicht is het een copie
van een ouder boek, dat opgesteld werd onder de genoemde personaliteiten maar later in
een aan de nieuwe toestand aangepaste vorm werd overgeschreven.
Uiteindelijk is het vooral de vermelding van de "Lysen van Orshagen- eussels" op p. 27
verso die me doet kiezen voor 1565. Zoals we daareven zagen gebeurde er in 1562 iets
met Lyske, Wouter van Orshagen's kind, dat uitlegt waarom die twee percelen onder het
beheer van de H.-Geesttafel kwamen en waarom haar broer Hubrecht er later een van kan
terugkopen.
En een laatste argument voor een datering rond 1565 is dat de aanvullingen pas in 1570
beginnen.
Een lange uitleg voor een datering die voor onze familie eigenlijk toch niet zo veel belang
heeft; veel van wat we nu zullen lezen wisten we al uit andere documenten.
Wat lezen we in KA 590?
Onder Berg vinden we niemand meer.
Wel onder Werft:
p. 15 verso: "DENYS van orssagen alias bertels over Jan vervoort Janszone van huysinghe
ende hovinghe gelegen tot werft aen de pleyn aen derve (= het erf) der erffgenaemen van
meester phlips haneton naast de heren chyns 6 mokens rogge." Later werd dat geschrapt en
in de plaats kwam: "de kinderen Willem Lambrechts en Hubert Wellekens."
De hier genoemde "meester phlips haneton" was licentiaat in de rechten, kanunnik van de
Collegiale St.-Romboutskerk in Mechelen en naar luid van een vonnis van de Grote Raad
dd 18.12.1538 zat hij toen in financiele moeilijkheden zodat hij zijn bezittingen in Heist in
pand moest geven; maar blijkbaar heeft hij ze toch aan zijn erfgenamen kunnen overlaten.
Of bedoelt men hier zijn vader, die ook "Meester" was en ook Philips heette? Hij was de
sekretaris van Keizer Karel.
In een speciaal hoofdstukje "Goederen toebehorende aan de H.-Geest" lees ik onder Laer:
p. 27 verso : "Item twee eusels aen een gheleghen gheheten LYSEN van orssaghen eussels
gheleghen beyde metter eender zyde aen jans van houtvennen kinderen erve ende metter
andere zyde oeck beyde aen jans van orssaghen aent valleveken eeusel.
Later (maar wanneer?) werd daaraan toegevoegd: "het een eussel heeft Huybrecht van
orssagen genomen daervan jaerlycx 2 hellincx gulden ende het ander hebben de
erfgenamen Jan Geens alias tyns oock jaerlycx daervan genomen 2 gulden hellincx." Er
staat nog iets bij dat ik niet kan lezen maar ik versta dat de twee eussels waren
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"uitgewonnen" (= in beslag genomen) door de H.-Geesttafel en dat ze werden
"geredimeert ende gelost" op belofte van de cijns te betalen.
p. 29: "Item een stuck erfs groot een half bunder ghelegen metter eendere zyde aen Jan van
orssaghen Janssone natuerlyck erve" waar later werd bijgevoegd: "ende aen de
bruelstraete". Er is later nog iets bijgeschreven over de aangelanden en over "te bosschot"
maar ik kan het niet ontcijferen.
Dat tweede ongedateerde document over de H.-Geestcijns levert dan toch iets op.
a. Denys, die we reeds in 1544 in Werft ontmoetten, woont nu niet meer op een hoeve van
de kerk maar in een huis met hof "aen de pleyn", dus centraal in Werft, een eigendom dat
hij verwierf van Jan Vervoort. Later gaat dat eigendom over aan "de kinderen Willem
Lambrechts", die de man van ene BARBARA van Orshagen blijkt te zijn.
b. In Laar liggen de "lysen van orssaghen eussels", naast het erf van wijlen Jan van
Houtvenne en van Jan van orssaghen, en een van die twee eussels komt later aan Hubrecht
van Orshagen, het ander aan de erfgenamen van Jan Geens. In 1539 vonden we een Jan
van Orshagen die met een Helena Gheens was gehuwd; zijn zij eigenaar geweest van die
eussels, waarvan er nu een naar Van Orshagen en een naar Geens gaat? Maar ondertussen
zijn die percelen door de H.-Geesttafel beheerd geweest... We komen te weten wat daar
achter steekt.
c. En Jan Janssone Natuerlyck bezat een erf in de buurt van de Bruulstraat in Laar;
hetzelfde dat we in een vorig document reeds vonden aan de "grenzen" van Berg, Laar en
Booischot.
Er volgen nog twee documenten, beide over de jaren 1566-1568.
78. OM GODS WILLEN ...
In het eerste (KA 597), dat sterk gehavend is, lees ik:
"Item ontfangen ten selfden dage van Dyonys van orshagen alias bertels op zynen item van
.... muddekens rogx tsiaers van twee jaeren ....... verschenen kersmisse 1565 die veertel tot
30 stuyvers ... 4 .."
"Item ontfangen van Wouter van orssagen op den 19 mey voer hueringhe en betaelt
kersmisse 3 gulden." "Item vuyt de boec gedaen den selven ... opten selven item om gods
willen ende ... jaer verschenen 1566 ..."

79. En nog in een ander document (RA Antw. KA 598) van circa 1568:
"Item ontfangen den 2den januari van dyonys van orssagen alias bertels op zynen item van
2 veertel rogx tsiaers daer aene hy maer 4 palsters en geeft voer dry jaeren dye veertel
vergelt tot 30 st. ende noch een jaer om gods willen vuyt den boeck gedaen dleste
verschenen kersmisse 1567 daer boven ontfangen 6 gulden".
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"Item ontfangen den selven dage (= 28 februari) van Peeter Geens opten item van Jan ende
Cathelyn van orssagen alias bertels van twee veertelen rogge ... ende aen Peeter mare twee
palster betalen moet ... voer acht Jaeren en noch een palster datte achteren was van den
jaere 1559 ende betaelt kersmesse 1567."
"Item ontfangen den 16 jan. van dyonys van orssagen alias bertels op zynen item van den 6
muddekens rogge tsjaers voer een jaer verschenen kersmisse 1567 30 stuyvers."
"Item ontfangen den 14 meye van margriete backer weduwe wouter van orssagen van
huringhe ende betaelt sy mede kersmesse 1566 alst blyckt by den voorseyden dach."
Enkele bedenkingen bij die twee laatste documenten:
a. Dyonys leefde nog in 1568 en werd nog belast op hetzelfde goed in Werft als in KA 590
ongedateerd, maar vermoedelijk van rond 1565. Maar hij had financiele moeilijkheden
zoals zovele anderen, er werd hem zelfs een jaar cijns kwijtgescholden.
b. Jan en Katelyn waren reeds in 1560 voor hun verplichtingen afgelost door Dyonys.
c. Wouter van Orshagen is overleden tussen 1562 en 1566; hij blijkt gehuwd te zijn
geweest met Margriete Backer, die elders, in 1568, Margriet Machiels wordt genoemd
alhoewel ze toch niet hertrouwd was; een van beide namen is wellicht een bijnaam.

80. Hier moet ik even het verhaal van onze familie onderbreken om enkele gebeurtenissen
uit de algemene geschiedenis in herinnering te brengen omdat ze ook het leven van de Van
Orshagen's zullen beinvloeden.
81. Rond 1520 hadden Luther en zijn volgelingen zich van de Roomse kerk gedistancieerd
en aldus een beweging in het leven geroepen die, doordat de wereldlijke Heren er zich
mee bemoeiden, gedurende lange tijd heel West-Europa in vuur en vlam zou zetten en vele
onschuldige slachtoffers zou maken. Voorlopig kon Keizer Karel de betwistingen binnen
zekere perken houden. Maar toen hij in 1555 de macht overdroeg aan zijn zoon Philips
kregen wij hier bij ons de Beeldenstorm, en daarna het onverbiddelijke optreden van Alva,
de onthoofding van de graven van Egmont en Hoorn te Brussel, de opstand in de
Nederlanden en het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
Wat hiervan in Heist de weerslag was is moeilijk te achterhalen. Ik heb in de geschriften
slechts een enkele vermelding van een overtreding van de fameuze plakkaten gevonden,
namelijk wanneer op 19.3.1692, dus honderdvijftig jaar na Alva, bij iemand een bijbel in
de volkstaal en een exemplaar van de "Byencorf" van Marnix van St.-Aldegonde werd
gevonden (in RA Antw. Not 1794). Maar de verzwaring van de belastingen, door Alva, viel
desastreus uit voor de toch al niet zo schitterende levensomstandigheden van de
Heistenaren, We zagen reeds hoeveel moeite onze familieleden hadden om aan hun
verplichtingen te voldoen.
Later zullen ze meer van de eigenlijke krijgshandelingen te lijden krijgen; maar dat vertel
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ik dan wel op de gepaste tijd. Zeer zeker zal er aan het haardvuur met angst geluisterd
zijn naar allerlei gruwelijke verhalen over de duivelse ketters en de bloedige represailles
van Alva, over de wreedheden van de soldatenbenden en de dreigende rampen.
82. Uit de rekeningen van de H.-Geestmeesters van 1578 (in KA 604) neem ik over:
"Item gegeven den 23 novembris 1578 Adam Schoenmaeckers van tgene hy verleyt (=
verlet, de tijd die hij besteed) heeft aen CATHLYNEN van orssagen metten dochter te
begraven 20 stuivers."
Maar het is me nooit duidelijk geworden over welke Katelyne het hierbij gaat. Was het
degene die zo vaak samen met Jan werd vermeld? Ik dacht dat die al vroeger was
gestorven omdat ze al lang niet meer voorkomt in de rekeningen; bovendien was die al op
een leeftijd waarbij het uitgesloten moet worden dat zij nog een zo jong kind zou hebben
dat het bij de begrafenis niet bij naam zou worden genoemd.
Ik denk dat hier een andere Katelyne bedoeld is, iemand die we nergens anders vermeld
vinden.

83. In OGA 594 steekt een extract uit de cijnsboek waarop o.a. vermeld wordt: "De
kinderen wouter van orssagen voer (15)78 twee jaer tsjaers 2 gulden hellincx", een bedrag
dat we reeds in verband met een bepaald perceel tegenkwamen.

84. In 1585, op 20 februari, werd de St.-Lambertuskerk, op de Berg, door Staatse (=
Hollandse) troepen in brand gestoken. Tot lang nadien vind ik in de kerkrekeningen nog
elk jaar een jaargetijde voor de mensen die in die brand het leven hebben verloren; zo
bijvoorbeeld lees ik nog op 18 juni 1628 (KA 53): "Ten selven daeghe gegeven aan
voornoemde floris verbruggen (= de toenmalige koster) voor het jaergetyde van de gene
die inde kercke verbrant syn....8 stuivers". En ook in de volgende jaren komt dat weer.
Werd de kerk dan tijdens een dienst in brand gestoken? Of hadden er mensen hun
toevlucht in gezocht?
In de kerktoren werden alle oude documenten van de gemeente bewaard: keuren,
schepenbrieven, cijnsboeken, kerkarchieven enz. Zeer veel ging in de vlammen op. Zonder
die brand zou mijn verhaal tot hiertoe heel wat uitgebreider zijn geweest en veel minder
vraagtekens en vaagheid hebben bevat! Ik veronderstel dat enkele cijnsboeken van de
H.-Geesttafel van de laatste decennia nog in het H.-Geesthuis werden bewaard want
daarvan zijn er blijkbaar toch gespaard gebleven.
85. FAULTEN IN DE KERKELIJKE REKENINGEN
Vermoedelijk heeft Huybrecht van Orshagen die brand als kerkmeester beleefd. Want op
een los blaadje, gevonden in KA 301 (RA Antw.) uit 1585-1586 vernemen we dat
Huybrecht rond die tijd kerkmeester van St.- Lambertuskerk is geweest; de titel op het
blaadje luidt: "Liste oft specificatie van faulten der kercke aengaende , overgeschreven by
Cornelis Raps ende Huybrecht van orsaghen reckenaars der voorschreven fabrique anno

65
1587." En een van die ontdekte fouten betreft een familielid van Huybrecht:
"derffgenamen Jans van orssagen van deeussel opden raem vier gulden tsjaers verschenen
28 jaren."
Het strekt Huybrecht tot eer dat hij voor zijn familie geen uitzondering maakte. Verderop
vertel ik nog meer over die zaak die een lange staart kreeg. Het gaat ook over geen
kleinigheid: vier gulden per jaar achterstel gedurende 28 jaar!
Terloops: die andere kerkmeester, die vermeld wordt, Cornelis Raps, was vermoedelijk
een schoonbroer van onze Huybrecht.

86. Op 16 augustus 1585 viel Antwerpen terug in handen van de Spaanse troepen. De
eenheid van de Nederlanden, met zoveel geduld door de Boergondiers gerealiseerd, was
voor lange eeuwen verloren. Voor het Zuiden begon een droevige tijd van onderworpenheid, uitbuiting, armoede en gebrek, epidemien en oorlogsgeweld. In de Kempen was
de periode 1579-1585 een zeer bewogen tijd: er was hier een gaan en keren van Spaanse
en Staatse troepen die het geen van beiden erg nauw namen met eigendomsrecht of
naastenliefde. In 1587 werd de pastorie van Heist vermeld als "onbewoond of
onbewoonbaar". En de prijzen van brandstof en voedsel lagen zeer hoog.
In ARA d'Ursel R 90 lees ik over 1586: "... eensdeels regard nemende op des tyts miserie
ende benautheyt daer de gemeynte presentelijck mede geenveloppeert is, ende voorts opde
confluentie van de inhabitanten van alle contryen in grooten nombre boven alle andere
dorpen vergarende ...". Van overal in het ronde kwamen er dus mensen naar Heist omdat
ze daar veiliger dachten te zijn.

87. Er bestaat een boek "Cynsen ende Renten voor de kercke van St Lambertus tot heyst
volgens de costume van het verbrant Register van den jaere 1574" (KA 29). Ik versta dat
het origineel uit 1574 in de brand van de kerk in 1585 beschadigd is geworden en nadien
wedersamengesteld.
Ik lees daarin het volgende:
p.3 "Item alnoch den penninghen 16en op de goederen wylen henrick Lintermans op twee
stucken lants, deen genaempt de brecht en dander de vorst tsamen groot ontrent 3 dachmaelen, by Testamente van wylen heer JANNE van orssaghen 6 gulden."
Later werd die inschrijving doorstreept en werd er bijgeschreven: "Sequitatum per
Cornelis Schellincx die de panden hadde, vuytgewonnen" ... wat dat ook moge betekenen.
Ik vermoed dat het betekent dat Cornelis Schellincx, wellicht als rentmeester van de Heer,
het nodige heeft gedaan om beslag te leggen op die percelen.

88. In een niet-gedateerd boek van kerkcijnsen (KA 217) vind ik een gelijkaardige
vermelding; de tekst begint letterlijk zoals in KA 29 maar eindigt iets duidelijker: "...
gelaten by testamente van wylen heer Janne van orshaghen."
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89. Opnieuw in het boek KA 29 volgt dan p.7 "Erfgenamen JANs van orsagen van eenen
eusele achter den Raem (de reeds vermelde beek) daer de groote houten hebben afgehouden gelegen 4 guldens."
Dat perceel kennen we reeds, zelfs reeds van in 1528, en daardoor weten we dan ook dat
de hier als overleden vermelde Jan van Orshagen de "grote" boer van 1528 is. Overleden,
maar wanneer??
Die "grote houten" waarvan sprake zijn vermoedelijk grote bomen die voor de
wederopbouw van de kerk moesten dienen.
Over dat perceel "achter den Raem" zal nog heel veel te zeggen vallen!

90. Het derde, weer ongedateerde boek met cijnsen voor de H.-Geesttafel (KA 594)
herinnert sterk aan het eerste. Zo sterk zelfs dat ik denk dat het pas veel later, rond 1610
(want in de originele tekst staan "quytingen" die gedaan werden tot in 1609) aan de hand
van dat eerste ongedateerde cijnsboek van rond 1530-1540 werd opgesteld en aangepast
aan de situatie rond 1585, met de "quytingen" tot 1609. Wellicht bleef het in 1585
geldende cijnsboek in de brand van de kerk.
Onder "Berch" staat praktisch hetzelfde als in (vermoedelijk) 1530-1540 over dat stuk dat
ooit in leen werd gehouden door Jan Yden van orssaghen; alleen dat de cijns in 1598
volgens een latere toevoeging werd gekweten door Cornelis Heyns; iets tevoren, van 1587
tot 1594, was een Jan Heyns meier van het Hof van Riemen.
Ook de inschrijving over "Jan Janssone Natuerlyck" is identiek.
Onder "Boesschot" vernemen we alleen dat Jan grond heeft liggen naast Gillis van Calster.
Ook reeds volgens het document van circa 1530-1540 had een Jan van Orshagen daar
grond liggen.
En onder "Rogge onder Laer" duikt "de hofstadt" weer op; ze wordt nu in leen gehouden
door de erfgenamen van Jan van Houtvenne die ze had overgenomen van Gillis
Lambrechts gillissone, terwijl ze op het oudere stuk nog van Looy Lambrechts was. En nu
grenst dat stuk aan het erf van Jan van orshagen waar het voorheen aan Jan Lambrechts'erf
grensde. Heeft deze Jan van Orshagen geerfd van Jan Lambrechts?
Onder "Rogge onder Bergerhaerde", lees ik:
"Gillis vanden broecke adamssone van een stuck lants groot ontrent dry dachmael
regenotende (= grenzende aan) primo et secundo syn selfs ende tertio huybrecht van
orshagen ende quarto de (laer-)strate."
Hierin wordt Huybrecht nu van bij de opstelling van het document als gebruiker van een
perceel in de buurt van de (Laar-) straat en onder Berg vermeld.
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91. In 1587 vind ik dan in de kerkrekeningen (KA 609) onder Herlaer (= Hallaar):
"Jacob Voet de Jonge ende BARBARA van orssagen van hetgeen hy rent van sins opten
item van peeter raes over Jan en Cathelyn van orssagen 2 veertelen."
En in 1588 (KA 610) op p.2:
"Item ontfangen van Jacob Voet de Jonge met Gilis boets nomine uxoris ende Nys
lambrechts Willemssone voor dander vierendeel opten item van peeter raes over Jan ende
Cathalyn van orssaghen van twee veertelen rogx waeraene d'erffgenaemen van peeter raes
geven vier palsters ende d'erffgenaemen peeter geens twee palsters..."

92. Nu weer uit de kerkrekeningen van 1588-1590 (KA 33): p.1 "Ontfangen van
Hubrachten van orssagen tgene in zyne Reckeninghe als afgaende kerckmeester ten achter
bleef, als meer ontfang dan vuytgegeven, met noch drye andere guldens met gelach
gegeven tsamen 9 guldens." En in verband met die afrekening vinden we verderop, onder
de uitgaven, inderdaad die 3 gulden "gelach" weer.
p.3 "Ontfang van duytvart van JANNE van orssagen den 16 aprilis 16 stuyvers Ende noch
van opden authar geoffert bevonden 3 stuyvers."
En daarmee weten we wanneer Jan, de "clerck vanden heyligen geest", de eeuwigheid is
ingetreden.
Dan op p. 7 nog iets interessants: "Item ontfangen 21 januari 1589 door handen Peeter
peeters alias de roeck inden naem van Anneken goyvaerts op haer twee Items over Jan de
roeck den eenen van twee mattoenen, ende den anderen van 4 sch. 6... payments ende
hiermede betaelt de twee mattoenen kersmisse 1577 ende de 4 sch. 6... payments
kersmisse 1581..."
Hierbij herinneren we ons hoe in KA 689, dat ik als rond 1530- 1540 opgesteld beschouw,
een post stond over "huyse ende hove gelegen opte varent", die van Jan Lambrechts aan
Jan de Roeck was gekomen en waarop twee mattoenen cijns aan de H.-Geesttafel moest
worden betaald; en hoe daar in 1579 was bijgeschreven dat het perceel overging "modo
Jan van orshagen modo Anneken goyvaerts."
In 1589 betaalt datzelfde Anneken nu de volledige cijns; nochtans is het "huys ende hof
opte varent" - ergens aan de Bergbeek onder Laar - aan Jan van Orshagen gebleven, want
rond 1600 vererft het over Barbara van Orshagen, weduwe Willem Lambrechts, op
Huibrecht van Orshagen (KA 40 p. 4 verso), de zoon van Wouter.

93. En om te sluiten nog even een sfeerbeeld uit die beroerde tijd. In ARA d'Ursel R 89, op
datum van 29.12.1598 las ik over Oisterwyck ende Hulshout:
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"... syn suppliants rentmeester ende stadthoudere van den Leenen genaempt Cornelis
Schellincx, zyne Residentie houdende tot heyst voirscreven, aldaer ter plaetsen (=
Oosterwijk en Hulshout) volgende de gewoenlycke maniere van doene, tsedert eenige
jaeren herwaerts (= aldaar) nyet en heeft derren te chynse sitten (= niet heeft durven
zetelen om de cijns te ontvangen) noch de leenhoven houden (= zitting houden van de
leenbanken: de leenmannen zetelden samen om een van hen te berechten wanneer die van
iets werd beticht) overmits de groote onveylicheyt ende peryckelen vanden vyanden ende
vrybeuters, die aldaer over langhe (= reeds sedert lang) ende noch tegenwourdelyck, zoe
int innecomen vanden Lande als wederomme nae huys treckende meestendeels suere
passagie zyn nemende ..."
Tot hier dan de gegevens over onze familie sedert ongeveer 1350 tot rond bijna 1600.
Deze flarden informatie gaan we nu trachten te combineren. Daarbij zal ik soms beroep
moeten doen op gegevens van latere datum dan de hier vermelde, wanneer dat voor mijn
kommentaar noodzakelijk is. De lezer beschikt daar dus nog niet over; maar het was
onvermijdelijk. De grote massa is hem echter al wel bekend, en ik hoop dat hij de nu
volgende bespreking kritisch zal volgen en mij attent maken op fouten of verbanden die
mij ontsnapten.

Bespreking
In deze massa gegevens ontwaren we toch zekere lijnen. Enkele personen roepen als het
ware om onze aandacht, al was het maar door de ongewone, opvallende namen waaronder
ze in de teksten verschijnen: Jan van orshagen Janssone Natuerlyck, Jan en Kathelyne (en
ook Denys en Henrick) van Orshagen alias bertels, de Clerck van den Heyligen Gheest
enz.
Maar voor ik vertel over die familieleden met hun eigenaardige namen moet eerst een
ander zeer belangrijk onderwerp behandeld worden.
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AFSCHEID VAN ORSHAGEN
In het cijnsboek van 1544 (mijn nr 68) blijkt geen enkele Van Orshagen nog in de wijk
Berch, het centrum, te wonen behalve de pastoor Jan van Orshagen - en dat is, zoals snel
zal blijken, een apart geval. We vinden naamgenoten in Booischot, in Hallaar en in Werft,
maar uit het centrum van het dorp, waar ze minstens tweehonderd jaar en wellicht veel
langer gerespecteerde en vooraanstaande leden van de gemeenschap zijn geweest, zijn ze
verdwenen. Ze hebben de oude zetel van de stam, Orshagen, waaraan ze tot zelfs hun
naam te danken hebben, verlaten.
Wanneer is dat gebeurd? Met spijt moet
terugvinden.

ik bekennen dat ik dat niet heb kunnen

De laatste bevestiging van wonen op Orshagen dateert uit 1474.
In 1524 woonde een Dyonys, "oudt meer dan tsestich jaeren" al in Werft, maar sedert
wanneer?
In 1528 woonde een Jan Janssone in Booischot en dat misschien al enkele jaren.
In 1544 woonde een Jan in Hallaar, evenals een Wouter; weer: sedert wanneer?
Tussen 1474 en 1544 zijn ze allemaal naar de periferie uitgezwermd.
Reeds in 1480 en 1496 weken er naamgenoten uit naar Mechelen. Dat was ook tevoren
reeds gebeurd, maar nu valt het min of meer samen met het feit dat Machteld in 1493-94
haar vol leen verkocht. Bovendien geraakten de toenmalige Heren van Riemen, de Roeloffs'en, - waarvan de Van Orshagen's toch sterk afhankelijk waren voor hun gronden - in
grote financiele moeilijkheden. Om heel die samenloop van omstandigheden betekende
die uitwijking naar Mechelen misschien toch meer dan vroegere gelijkaardige emigratie.
Eigenlijk viel mij slechts EEN tastbaar feit in handen.
Er was, precies in die periode, op Orshagen iets voorgevallen. Rond 1530 had de familie
Roeloffs, eerst een-derde, daarna de overige twee-derden van het Hof van Riemen
verkocht aan Jehan de Cupere, uit Mechelen. In 1536, na de dood van Jan de Cupere, werd
hij opgevolgd door zijn zoon Paulus.
En rond die tijd werd er aan het Orshagenstraatje een mooie nieuwe hoeve gebouwd, wel
niet in 1537 zoals de ankers in de gevel van het nu als "Hof van Riemen" bekend staande
kompleks willen doen geloven, maar enkele jaren later zoals dadelijk zal blijken. Die
ankers staan daar slechts sedert 1937 ...
Ik zal dan hier moeten hard maken wat ik reeds in het hoofdstukje over de plaatsnaam
beweerde: dat het huidige Hof van Riemen staat op de plaats waar eens de hoeve van de
familie Van Orshagen heeft gestaan.
In een bundel documenten betreffende de bezittingen van Pauwels de Cupere, bewaard in
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RA Ant., OGA Mech. Stad nr 6 steekt o.a. een inventaris van de goederen verworven
tijdens zijn tweede huwelijk in 1543 en tot op het ogenblik van de opstelling van de
"Scheydinghe ende deylinghe" met zijn kinderen uit zijn eerste "bed". En daarin lees ik:
"Item noch gecocht een hoefken geleghen tot heyst vande erffgenamen van Orssaghen den
coope was by de 500 gulden sonder de huysinghen dier (= die er) op gemaekt sijn is
gebeurt in december 1543."
In december 1543 heeft Paulus de Cupere, toen Heer van Riemen, te Heist een "hoefke"
gekocht van de erfgenamen Van Orshagen voor de prijs van om en om de 500 gulden;
maar in de koop zijn de "huysinghen dier op gemaekt sijn" niet begrepen.
Slaat dat laatste zinsdeel op de hoevegebouwen waarin de Van Orshagen's hadden
gewoond? Weinig waarschijnlijk; het was in die tijd gebruikelijk dat bij verhuis de (toen
nog lemen woningen) werden afgebroken en het materiaal meegenomen om elders te
worden heropgebouwd: het gebint zat slechts met houten pinnen aaneenverbonden en kon
dus snel gedemonteerd en terug gemonteerd worden. Ik lees dat zinsdeel over "huysinghen
dier op gemaekt syn" dan ook als: "zonder de gebouwen die er NU op staan, en die er NA
DE AANKOOP op werden gebouwd".
Andere documenten uit dat zelfde dossier preciseren die eerste vermelding.
In de inventaris die na Pauwels dood in 1555 werd opgesteld vernemen we dat hij op dat
ogenblik te Heist TWEE hoeven bezat. De eerste, "de Groote Hoeve", was 63 bunder
groot, daarin begrepen de 19 bunder 1 dagmaal die het leen "Hof van Riemen" uitmaakten;
die "Grote Hoeve" had hij van zijn vader geerfd, in uitvoering van diens testament (SA
Mech. Test. nr 5 p. 34 e.v. uit 1536); de andere hoeve die zijn vader bezat onder Heist, "ter
Schueren" op het Lancvelt, ging naar de dochter Margriet die gehuwd was met Claes
Lapostele. De "Cleyne Hoeve" daarentegen komt NIET van vader Jan; ze is er gekomen
tussen vaders dood en de dood van Pauwels; het is "een woonhuys met schuere, stallinghe
ende een steenen duyfhuys, met zekere landt groesen ende bomgaet ende esser
aengevuecht tot desen zekere landt vande groote hoeve tot ontrent min of meer drij
bunderen gilt tsamen veertich Carolus gulden". Dat bedrag betreft dus de opbrengst. Er is
geen misverstand mogelijk: die Kleine Hoeve is er bijgekomen na de opstelling van het
testament van 1536.
In die beschrijving van de Kleine Hoeve herken ik duidelijk het huidige Hof van Riemen.
Vooral het "steenen duyfhuys" valt op. Het staat boven de poort. Het bezit van een
duiventil was het voorrecht van de heren.
Verderop in het zelfde document staat nog: "Een stuck landts geleghen tot heyst gecocht
van Eloy Lambrechts dwelck geappliceert is aen tvoerschreven woonhuys." Waarmede we
dan zelfs ongeveer de 6 ha oppervlakte van het huidige Hof weervinden. Merk op dat Eloy
Lambrechts volgens de vroegere vermeldingen van eigendommen van de Van Orshagen's
een buur van hen was.
En dat die "Cleyne Hoeve" wel werkelijk in de plaats van (of toch op de grond) van de
oude hoeve van de Van Orshagen's is gekomen wordt nog duidelijker als verderop in nog
steeds datzelfde bundel, in een andere opsomming van de bezittingen van Pauwels de
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Cupere, nog eens wordt herhaald:
"Item een hoeve tot heyst geheeten die cleyne hoeve gecocht 500 rinsgulden." Waarbij dan
weer de prijs belangrijk is als herkenningspunt; alleen blijken het hier rijnsgulden te zijn
waar bij de aankoop van de hoeve Van Orshagen eenvoudig van 500 gulden werd
gesproken.
Samenvattend: in 1543 kocht Pauwels de Cupere de oude Orshagen-hoeve, een klein
allodium (zoals we reeds wisten, maar ook nu wordt het nooit vermeld bij de lenen
van De Cupere) voor 500 rijnsgulden, een mooie prijs voor slechts een paar ha land;
en hij liet ze vervangen door het gebouw dat wij nu kennen als "het Hof van
Riemen"; en dat gebeurde tussen 1543 en 1555. Het eigenlijke, oude Hof van Riemen
moet elders hebben gestaan, INDIEN het toen nog materieel bestond, waaraan ik
twijfel. Maar dat doet hier niets ter zake.

Waarom verkochten de "erffgenaemen van Orssagen" - het klinkt alsof de huisvader nog
niet zo erg lang geleden gestorven was en de erfenis nog niet verdeeld - hun hoeve? Ging
dat goedschiks of onder dwang? Daarover is nergens iets te vinden. Ik zie alleen dat,
volgens het leenboek dat in 1559 voor Gaspar Schetz, de nieuwe Heer van Heyst, werd
opgesteld, alleen een gedeelte van de "Orshagen-streepe" nog enkele tijd aan een Van
Orshagen was gebleven; de andere achterlenen werden aan anderen verleend. Was dat een
drukkingsmiddel geweest om de aldus "uitgeklede" boer te dwingen zijn eigendom af te
staan aan de heer van Riemen? In een roman die LL ooit als feuilleton in een Heists
weekblad liet verschijnen - en waarvan me, spijtig, tot nu toe slechts ongeveer de helft in
handen kwam - wordt het zo voorgesteld maar "onze" Jan van Orshagen wordt er
overigens eerder in een slecht daglicht voorgesteld. De verkoop van de hoeve zou dan de
laatste faze zijn in een langdurige strijd tussen de De Cupere's en de Van Orshagen's om
het bezit van de hoeve Orshagen. Die evolutie, die dan uiteindelijk in het voordeel van de
Heer van Riemen uitviel, werd wellicht in de hand gewerkt door de politiek van de
hertogen van Boergondie ertoe strekkende alle achterlenen te annulleren. Het groot
prestige, dat de Van Orshagen's gedurende eeuwen te Heist genoten, moet op meer
gesteund zijn geweest dan alleen maar een "hoefke" met een paar ha land.
In ieder geval zien we dat enkele tijd later - maar ik weet niet vanaf wanneer juist - de
heren van Riemen hun titel uitbreidden met "Orshagen"; ze waren blijkbaar ook "heer van
Orshagen" geworden, een titel die zelfs door koning Karel in een dekreet van 1669 wordt
gebruikt (SA Brussel nr 1628). Ze hadden inderdaad ongeveer de gehele wijk Orshagen in
eigendom of in leen. Daarom zou de betekenis van de uitbreiding van hun titel ook zuiver
geografisch kunnen zijn.
Een ogenblik heb ik nog gedacht dat een oud gebruik, waarnaar de eigendommen van
natuurlijke kinderen na hun dood door de heer mochten worden opgeeist, het vertrek van
de onzen uit Orshagen had kunnen veroorzaken. Dat gebruik was te Heist nog in voege
zoals ik in mijn nr 42 heb aangetoond, en het werd in 1559 nog officieel bevestigd in de
"open brieven" verleend aan Gaspar Schetz als nieuwe Heer van Heist. En de naam "Jan
YDEN van orshagen" kan worden verklaard als "Jan, de zoon van Ida van Orshagen".
Maar in de rekeningen voor de Heer van Heist over de periode, waarin het beslag dan zou
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moeten gebeurd zijn, vind ik daarvan geen enkel spoor. Bovendien: de erfgenamen Van
Orshagen mochten - zo blijkt uit de tekst over de aankoop van de hoeve door Paulus de
Cupere - toch zelf hun bezit verkopen.
Dus: noch over de tijd van het vertrek van Orshagen noch over de reden ervan heb ik
uitsluitsel gevonden.

En wie was de laatste bewoner? Ook dat blijft onbekend. Wel vermoed ik dat het de
schepene Jan van Orshagen was die we rond 1525 - 1530 verscheidene malen vermeld
vonden. Men mag aannemen dat de bewoner van Orshagen het meeste kans had om als
schepene te worden gekozen. Maar zekerheid daarover heb ik niet.
En er zijn vage aanwijzingen dat de Wouter van Orshagen, die in 1544 in Hallaar bleek te
wonen volgens het cijnsboek uit dat jaar, een afstammeling was van een Jan die zuidelijk
van Orshagen grond bewerkte; een zoon van Wouter, Huybrecht, lijkt van die Jan dat
perceel te erven volgens mijn nr 27 uit de voorgaande lijst van gevonden teksten. Daarop
zou ook kunnen wijzen dat Wouter nooit een "alias bertels" wordt genoemd zoals alle
andere naamgenoten uit Hallaar en Werft rond die tijd. En zijn vader is blijkbaar al voor
1544 overleden want in het cijnsboek van dat jaar woont Wouter "metter moeder", dus
zonder de vader; welnu, in 1543 had Paulus de Cupere, Heer van Riemen, de hoeve
Orshagen gekocht "van de erfgenamen van Orshagen".
Maar wanneer we de lotgevallen van Wouter, en vooral van zijn kinderen, dadelijk zullen
beschrijven en daarna kennis zullen nemen van de lotgevallen van de "alias bertels"-en zal
wel duidelijk worden waarom ik geneigd ben ook Wouter en zijn afstammelingen als
naaste familie van die groep te beschouwen.
De lezer wordt gewaarschuwd: het wordt geen opwekkend verhaal.

WOUTER EN ZIJN ONGELUKKIGE KINDEREN
Zowel in 1544 als in 1552 troffen we te Hallaar een Jan en een Wouter van Orshagen aan.
In 1544 werd Wouter nog samen met zijn moeder belast voor wat de cijnsplicht tegenover
de heer van Mechelen betreft. Hij woonde toen blijkbaar samen met haar in een huurhof,
dus niet al te rijkelijk. Hij huwde met Margriet Backer of Machiels. Er kwamen minstens
vier kinderen: een Elisabeth, een Lucia, een Catharina en Huybrecht, de enige bekende
zoon.
Op 17.11.1595 (SA Mech. Not. nr 1717) maakte KATELYNE een testament waarbij ze
geheel haar bezit liet aan haar dochtertje HESTERKE, een natuurlijk kind "daer vader aff
is Meester Bernaert vander zypen" en in 1587 staat die ergens vermeld als "procureur
postulerende voor de Weth van Liere". Blijkbaar een rijke flierefluiter die een naief meisje
van den buiten heeft verleid en dan met de gevolgen heeft laten zitten.
En op 12.4.1603, bij dezelfde notaris, vinden we een klacht van LUCIA van Orssagen,
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dochter van Wouter, die te Mechelen woont en gehuwd is met Franchois Lambrechts en
die op dat ogenblik een proces voert tegen haar moeder over een verplichting die deze
destijds heeft aangegaan tegenover een zekere Adriaen wiens familienaam ik niet kan
lezen. Wouter zelf was al overleden voor al die trieste gebeurtenissen met zijn dochters.
Midden 1562 werd "wouter van orssagens kynt", LYSKE, naar Leuven gebracht en er
onderzocht door een "jouffrouw" (mijn nr 76). Een paar mensen uit Heist deden de lange
reis op een kar mede, en er werd voor 4 stuivers verteerd. In het boek van Ter Bank bij
Leuven staat inderdaad de uitslag van het onderzoek: Lyske werd melaats bevonden:
"Anno 1562 opten 21 dach junius is hier ghevisiteert Lysken van orssaghen een kient van
9 jaer dieselve besmet bevonden met lasarien maer nit verwesen omme der jonckheyt..."
Ze staat in het tweede deel van het boek bij de "Kynderen die niet out genocht en syn om
te verwysen," die dus nog niet uit de gemeenschap mochten worden verbannen.
Toch gebeurde dat met Lyske, we vernemen niet waarom. Ik stel me voor hoe treurig het
afscheid voor het kleine meisje en voor de ouders moet zijn geweest. Je moet maar zelf
kinderen of kleinkinderen van die leeftijd hebben om je in de situatie te kunnen inleven.
Melaatsen verbleven in die tijd in Heist op de Lazarije, die op Bruggeneinde was
opgericht, een heel eind buiten het dorp in een vochtige omgeving, aan de overkant van de
Nete. Ze woonden daar in hutten die werden gebouwd op kosten van de H.-Geesttafel, de
kerkelijke armenzorg. Die instelling organizeerde blijkbaar heel het verdere leven van
zulke mensen. Melaatsen moesten gekleed gaan in een grauwe mantel en een grote hoed,
ze hadden een "kleppe" om hun komst aan te kondigen, en een schotel om geld en andere
aalmoezen aan te nemen zonder de gevers aan te raken.
Ik heb de indruk dat melaatsen gekleed, gevoed en gehuisvest werden op kosten van de
H.-Geesttafel maar dat die instelling de opbrengst van hun bezittingen, zo die er waren,
inde en dan boek hield van inkomsten en uitgaven. Zo meen ik toch uit de rekeningen van
"de Heilige Geest" te kunnen afleiden. Voor Lyske van orssagen gebeurde dat, zo versta
ik, met de "Lysen van orssagen eussels" (zie mijn nr 77).
Jonge kinderen zoals Lyske werden aan oudere melaatsen toevertrouwd en die werden dan
daarvoor vergoed.
Ik heb ongeveer alle uitgaven, die voor Lyske in de loop van de veertig jaren tussen 1562
en 1602, bij haar dood, werden gedaan, een 15 of 20 posten per jaar in de jaarrekeningen,
sommige belangrijk, andere slechts gering. Het is onmogelijk alles in dit verhaal te
vermelden, ik geef enkel het voornaamste en het meest typische.
Op 4 juli 1562, zo snel reeds na de uitspraak op Ter Bank, werd voor Lyske door "de
Heilige Geest" een bed gekocht, een uitgave van 3 gulden 11 stuivers. En op 26 juli kreeg
ze een paar schoenen.
In 1566-1567 werd ze toevertrouwd aan Lysen Mylemans, die ook in de Lazarije verbleef.
Verder werd voor haar nog uitgegeven: 3 stuivers en 3 oorden voor 12 ellen (min een
vierendeel) linnen laken, waarmede voor 2 stuivers twee hemden werden genaaid, en 13
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stuivers voor twee "slaepelaeckens"; en ze kreeg "coussen" en een rok, tesamen voor 3
stuivers.
Ondertussen vernemen we dat de H.-Geestmeesters Wouter, de vader van Lyske, iets
lieten verdienen: hij werd betaald om "twee voeren (= twee wagenvrachten) leem te
voeren totte (= om de) schouwen te maecken aent heyligeesthuys". Vermoedelijk zat hij er
niet goed voor: de man was al zo getroffen door de gebeurtenissen rond zijn dochtertje en
hij moet zelf ook reeds ernstig ziek zijn geweest zoals kort nadien zal blijken (KA 597 en
598).
Op 14 mei 1567 vernemen we inderdaad onrechtstreeks dat hij gestorven is: zijn weduwe
Margriete backer kwam bij de H.-Geestmeesters de huur over 1566 betalen, waaruit blijkt
dat het gezin in een hoeve van de H.-Geesttafel woonde (KA 598, en mijn nr 79).
Als voogd over de kinderen van Wouter trad voortaan een Lambrecht van Lancom,
schoenmaker, op.
Ik vermoed dat de zoon, Huybrecht, nog thuis was, of toch zijn moeder nog hielp, want
Margriete backer haalde 172 viertelen koren op uit de cijns voor de H.-Geesttafel. Ze
verdiende er 8 gulden 12 stuivers mee maar die gingen dadelijk terug naar die instelling
want op 3 april 1568 betaalde ze er twee jaar huur mee waaruit we leren dat ze een jaar
achterstond. Bij die gelegenheid blijkt ze Margriete Machiels te heten. Ik heb een ogenblik
gedacht dat ze hertrouwd was maar later, bij haar overlijden, wordt ze toch nog steeds "de
weduwe van Wouter van orssagen" genoemd.
Rond dezelfde tijd kreeg "Meester Wouter van Lyer" 30 stuivers omdat hij Lysken kwam
verzorgen toen ze gevallen was. En ze kreeg wanten, holleblokken, een paar "schuys" (=
schoenen) en een voorschoot (= een schort).
Vanaf 1571 ging Lyske vermoedelijk al alleen op stap, want regelmatig betaalde "de
heyligheest" aan verscheidene winkeliers voor "melck, zuedt melck," boter, appelen,
wittebrood en andere eetwaren die Lyske bij hen had gehaald.
Datzelfde jaar had haar voogd vruchteloos gepoogd voor haar een vrijstelling of
vermindering van cijnsplicht te bekomen: in april 1572 en januari 1573 betaalde hij slechts
"na processe". Of had hij niet tijdig betaald?
Ik kreeg sterk de indruk dat het intussen op de hoeve van haar moeder niet erg
voorspoedig verliep: in 1576 betaalde de weduwe geen huur meer; ik veronderstel dat ze
de hoeve had moeten verlaten.
Er waren op dat ogenblik nog steeds minderjarige kinderen in het gezin; maar in die tijd
werd men, zo meen ik, slechts meerderjarig op vijfentwintig jaar. In ieder geval betaalde
de voogd nog steeds het cijnsgeld in hun plaats, zo bijvoorbeeld voor 1578 "2 gulden
hellincx" per jaar (KA 594). We hebben gezien dat er op de twee "Lysen van
orssagen-eussels" 4 gulden hellincx cijns lag; er werd dus nu maar de helft betaald en ik
vermoed dat de H.-Geestmeesters uiteindelijk toch een toegeving hadden gedaan. Ofwel
had Huybrecht toen reeds dat ene eussel terug vrijgekocht.
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In de rekeningen waarin we al die gegevens vonden lezen we hoe ook veel andere mensen
in Heist het zeer hard hadden. Bovendien heerste daar de pest, en de "pestmeester", een
gemeentebediende, had zijn handen vol om de slachtoffers te begraven.
In 1584 kwam er een grote verandering in het leven van Lyske: "ontrent alderheyligen"
werd ze overgebracht naar een soort Lazarye in Lier. Rond die tijd was haar broer
Huybrecht kerkmeester geworden in de hoofdkerk; heeft dat er toe bijgedragen om voor
Lyske een betere oplossing te zoeken?
In Lier werd de jonge vrouw - ze was ondertussen toch reeds ongeveer 31 jaar - weer aan
een melaatse vrouw toevertrouwd; die kreeg daarvoor in 1586 een vergoeding van 8
gulden. Lyske kreeg soms kleine bedragen in geld, of een viertel koren. Of "1 meuken
boeckweyte uyt de thienden tot Bernom (= Bernum, een gehucht van Heist)", of "een stuck
bosch-colen".
Toch leek Lyske het in Lier niet helemaal naar haar zin te hebben; in 1590 lees ik: "Item
verteert tot Lyer doen de Meesters aldaer gegaen waren om Lysken de Lazarus te bestellen
(= op haar plaats te brengen) die alhier (= naar Heist) gecomen was geleden ontrent
alderheyligen, midts noch eens ende insgelycks daer ick aldaer geweest manen ende
reckenen met ienighe persoonen 20 stuivers."
En op 8 maart 1590, "doen zy de Meesters ontboden hadde om voer haer een maet (= een
huisgenoot) te besorgen ende een ander huys te hueren", bracht men haar iemand anders,
wellicht eveneens een melaatse, "die zy Lysken alhier tot heyst gehouden (= gehaald)
hadde."
Rond die tijd merk ik bij het overlopen van de rekeningen dat de overgrote meerderheid
van de uitgaven naar Lyske ging!
Het blijkt nu ook dat Huybrecht zijn ongelukkige zuster soms ging bezoeken; bij een van
die gelegenheden kreeg hij een kleine som geld voor haar mee.
Vanaf 1592 valt het op hoeveel brandhout Lyske aankocht: bijvoorbeeld bij een enkele
leverancier voor 6 gulden in een jaar. En in een van de rekeningen heet ze plots heel
voornaam: "Elisabeth van orssagen". Enkele tijd later heet ze eens: "Lyske van orssagen
alias Loys", iets waar ik nog op terugkom.
Ze haalde vermoedelijk haar koopwaar zelf, bij Peter van Tongerlo in het "Southuys", of
bij Henricus N., "vettewarier": boter, "scase" (= kaas), lynwaet; en nog eens 300 mutsaers;
en meer.
Voor haar huishuur werd 4 gulden betaald; in 1599 was dat opgelopen tot 6 gulden. En
"om een lyffken te maecken" kreeg ze 20 stuivers.
In 1594 (KA 616) kreeg Jan de Meyer "tot Lyer" 2 gulden 16 stuivers voor hout "zoo halff
hout als peuters gehaelt ende gekruyet" naar Lyske, "mitsgaeders 50 mutsaers".
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Over 1598-99 wordt in KA 620 gesproken als "inden couden winter ende langdurenden
sneeuw."
Ik zie nu ook dat ze al enkele jaren meer en meer bier kreeg, gewoonlijk een teken dat de
gezondheid achteruitgaat: bier werd geacht versterkend te zijn.
In 1602 (RA Antw. KA 621) blijkt ze inderdaad "sieck te bedde liggende" en een "vrouwe
die denselven Lysken bewaeren soude" ontving daarvoor 5 stuivers.
En kort daarna werd "al (= alles) voldaen byden selven Lysken haer dootbedde". Het was
een lange winter geweest waarin veel zieke en arme lieden het kwaad hadden gehad.
Huybrecht ontving 12 gulden "deselve penninghen van synen selven susteren gecomen".
Lyske is uit haar lijden verlost.

Nog eenmaal horen we iets over haar, wanneer in 1604 nog iemand in Lier betaald werd, 5
gulden en 2 stuivers, voor hout dat Lyske bij hem gekocht had "in haren leven".
We hebben haar droevig lot min of meer kunnen volgen gedurende veertig jaar, en zelfs
nu, vier eeuwen later, komt uit mijn medelijden nog de vraag op: "Waarom toch al dat
onverdiende lijden in de wereld?"

Hoe verging het intussen haar broer Huybrecht?
Aanvankelijk niet zo slecht, lijkt het. Hij was, zoals reeds verteld, in 1584-1586
kerkmeester van de hoofdkerk St.-Lambertus geweest. Hij was, maar ik weet niet
wanneer, gehuwd met Catharina Raps, eveneens uit een oud Heists geslacht, - in 1471 was
een Mathijs Raps schout van Heist. Het gezin kreeg minstens twee kinderen, een zoon nog
voor het invoeren van de parochieregisters, dus voor 1590, en een tweede, Adriaen, die op
28 juli 1594 werd gedoopt; bij die gelegenheid heette de vader in het doopregister "van
orsaven"; en Cornelius Heyns, op dat ogenblik meier, rentmeester, van het Hof van
Riemen, was peter.
Rond 1589 had hij (KA 590) in Laer een "eussel" (= perceel grasland) verworven naast
een eigendom van Jan van orssaghen "aent valleveken eeussel". En die Jan was dan
vermoedelijk een afstammeling van de Jan die we daar in 1528 en (vermoedelijk)
1530-1540 in die buurt vonden, die met de kleinste oppervlakte van de twee Jannen die
daar vermeld stonden. Ter herinnering: het andere eussel, dat de "weerga" van het door
Huybrecht "geloste" vormt, is naar Jan Geens gegaan. Het gaat hier dus over "de Lysen
van orssagen eussels" waarover sprake in KA 590 p. 27.
Het is wel een beetje navrant dat Huybrecht op 13.3.1589 als kerkmeester bij de
rentmeester van het Hof van Riemen de twee chijnsgulden moest gaan "ontfaen die de
kercke van Heyst is heffende op 5 dachmael Landts geheeten de strepe", het perceel dat
zolang, vanaf 1375 minstens, te leen werd gehouden door zijn voorvaderen (SA Brussel
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Perg. nr 1629 p. 22).
Begin 1590 werden hem 4 gulden betaald door de H.-Geesttafel "opt houwen van Jan loys
kinderen dewelcke de meesters (= de H.- Geestmeesters) belooft hebben halff te betaelen."
Dat herinnert er me aan dat Lyske van orssagen, de melaatse zuster van Huybrecht, in
1599 in de rekeningen van de H.-Geesttafel ooit "alias loys" werd genoemd; bestond er
misschien enige familierelatie tussen Jan Loys en de kinderen van Wouter van orssagen,
Huybrecht en Lyske?
Op 8.6.1597 was Huybrecht peter bij de doop van Maria, dochter van Henricus Vincx en
Anna Aerts.
En rond 1600 erfde hij "huys ende hoff opte varent" van Barbara van orshagen, die zelf
van "Jan van Orshagen " had geerfd (KA 40 p. 4 verso, van 1609) En nu zou het zeer
verhelderend zijn indien we wisten welke Jan hier wordt bedoeld, maar dat heb ik niet
kunnen vinden. Allicht bestond er een familierelatie tussen die Jan en Barbara.
Alle eigendom van zijn eigen familie evenals van de tak "alias bertels" lijkt wel bij hem
terecht te komen.
Die erfenissen schijnen hem wel op het gepaste moment toe te vallen, want in 1591
betaalde hij in eens drie jaar cijnsgeld, dat hij ten achter stond. Maar hij geraakte er niet
terug mee op dreef. Ik las dat rond die tijd aan Janne Michiels, een soort gemeentebode, 1
stuiver werd betaald "van een weth (= een aanmaning, wellicht om die achterstallige cijns
te betalen) gedaen te hebben aen huybrecht van orssagen."
In 1605 betaalde iemand anders belasting over een perceel dat voorheen aan Huybrecht
toebehoorde; had hij moeten verkopen?
In ieder geval volstond dat niet; in 1609 (KA 217) lezen we: "Hubracht van orssagen eerst
van ouden achterstel van den peter tsjaers, die jan veels cum suis is geldende, ende op
synen item van den hoet ende 45 12 payments circa 4,5 gulden." Wat het ook moge
betekenen, het betekent in ieder geval dat hij weer ten achter was geraakt met zijn
betalingen.
En nog datzelfde jaar (KA 40, p. 4 verso): "Item ontfangen van huybrecht van orssaghen
van achterstel van chyns gaende vuyt huys ende hoff gestaen op de varendt ende is betaelt
totten jare 1608. Nu toecomende Cornelissen bruers. 3 gulden 10 stuivers."
Het venijn zit in de staart: Huybrecht had ook het huis met hof op de Varend moeten
verkopen.
In 1612 liet de H.-Geesttafel hem iets verdienen: "van een veirtele calx (= kalk) tot
mechelen gehaelt, met de vrachte samen 8 stuivers." (KA 43 p. 9).
Het langst, misschien zelfs tot in 1613, bleef hij cijns betalen, 2 gulden aan de kerk, op een
perceel op het Laer, het vroegere Lysen van orshagen-eussel, ooit van zijn ongelukkige
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zuster.
Maar precies daarover lijkt het te gaan in een "cahier des cens ... sur les biens qui payent le
20e denier" van de schout van Heist (in d'Ursel R 91) sprekende over 1613; daar las ik op
p. 5: "Madeleen Alen, over Jacob bluys by coope ende van huybrecht Van Orsaegen, heeft
vercheynst den 29en july 1613 dry daechmael vrunten liggende deselve met eender syen
(= zijde) sheerenstraete, de tweede derffgenaemen Mr Jan Robbrechts, de derde peeter
vervoort (later veranderd in "frans de ceuster") de vierde jacob verhulst, ende dat voer
eenen erffelycken cheys van twee gulden."
Die cijns van twee gulden klinkt bekend; ook die ligging in de buurt van het eigendom van
Meester Jan Robbrechts.
Toch deed Huybrecht moeite om zijn verval af te weren; in 1613 en 1614 vind ik hem in
de rekeningen van de toenmalige Heer van Heist (d'Ursel L 971) samen met Gommer
Geens, voor 1613, als pachter van "de thienden van Itegem" voor 15 veertelen rogge, en
voor 1614 samen met Adriaen Verschueren van de tienden van "den Berch" voor 48 1/4
veertelen rogge - waarop ze dat jaar echter slechts 28 1/2 veertelen konden afgeven - en
met Jacob Verhulst van de tienden "van den hertganck van hallaer voer 89 veertelen rogs"
waarop ze slechts 57 3/4 veertelen konden leveren in dat jaar. Huybrecht wordt in deze
rekeningen steevast "huyben" genoemd.
En nog jaren later blijft Huybrecht in de schuld staan voor de aangegane verplichtingen;
bv. in 1621-22 heeft Hubrecht zijn veertelen nog steeds niet geleverd (ARA d'Ursel R 90).
De inning van de tienden werd bij opbod verpacht; de pachters gingen de verplichting aan
een door hen geboden hoeveelheid (rogge in dit geval) te leveren aan de Heer; haalden ze
meer op, dan mochten ze dat overschot behouden; viel de oogst van dat jaar tegen, dan
moesten ze uit eigen zak het ontbrekende aanvullen. En Huybrecht lijkt zich misrekend te
hebben.
Maar de grote slagen kwamen pas daarna.
In 1617 werd de oudste van de twee (bekende) zonen begraven, ongeveer dertig jaar oud;
vermoedelijk ook een zwakke gezondheid. En kort daarna blijkt het gezin helemaal aan de
grond te zitten: in 1621 kreeg de vrouw van Huybrecht 4 stuivers toegestopt "in haren
noot", en werd hem "een veertel coren" gegeven, naast allerlei andere hulp. In 1622 noteer
ik onder andere dat Jan vels voor hem "een hemrock" maakte op kosten van de armenzorg.
In 1624 kreeg hij "hondert mutsaers" en daarna nog eens vijftig; zijn vrouw kreeg "een
paer cousen", en nog eens brandhout "ten behoeve van Huybrecht van orssagen" "in syne
sieckte", en hooi voor "het peerdt", en "sesse mythen torve (= hopen turf) ten behoeve
Huybrecht van orsaghen", en "russchen (= graszoden) om te branden." Het huisgezin
moest blijkbaar leven van wat hen werd gegeven - en ik heb de indruk dat de Heistse
overheid een speciale inspanning deed om de nood van een vroeger zo geachte familie
enigszins te verzachten. Zonder veel succes, overigens.
In 1626 wordt uitdrukkelijk gesproken over "syne langduerighe siecte" en "in diversche
reysen (= malen)" is hem 15 gulden 17 stuivers gegeven.
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En in 1630 spreekt men zelfs over "de sieckte van de vrou en de man". Ze konden nu niet
meer voor zichzelf zorgen en ze werden opgenomen bij Paulus de Roeck, die "aen Laer
scranse" blijkt te wonen; diens vrouw ontving daarvoor 27 stuivers "voer 18 daegen het
daechs 2 stuyvers" - een rekening die naar mijn gevoel niet klopt...
Zoon Adriaen, geboren in 1594, blijkt nu ook op de sukkel te zijn: in dat jaar 1630
betaalde de H.-Geesttafel het lappen van zijn schoenen.
Weer eens ging een aanzienlijk deel van de uitgaven voor armenzorg naar het gezin van
Huybrecht. Ik kan onmogelijk alle posten en postjes vermelden, maar als voorbeeld geef ik
toch eens alle inschrijvingen in het jaar 1631:
drie hemden, 6 stuivers, 19 stuivers, 17 stuivers, 2 gulden onderhoudsgeld voor verblijf bij
Pauwel de Roeck, boekwijt voor 19 stuivers, 9 stuivers, een hemd voor Huybrecht en een
schort voor zijn vrouw, samen voor 36 stuivers, 6 stuivers, 7 stuivers, 24 stuivers, 4
stuivers, een "bourgoens laecken" van 4 stuivers, 6 stuivers, boekwijt voor 20 stuivers, 4
stuivers, 6 stuivers, 24 stuivers, 11 stuivers, 9 stuivers, 18 stuivers, 21 stuivers "in de
sieckte van syne vrouwe", 24 stuivers, 15 stuivers voor vijf dagen verblijf bij Jan Cordres,
12 stuivers voor Adriaen, 8 stuivers id., 6 stuivers id., 15 stuivers "om een meuken (= een
mand) boeckweyte te coopen", 19 gulden 19 stuivers voor boter en melk voor Huybrecht,
en "voor berdt tot die dootkiste"..., 15 stuivers voor boekwijt voor Adriaen, een
"bourgoens laecken" voor Huybrecht, en "cousenen", 15 stuivers voor Adriaen, voor
boekwijt, 20 gulden voor "twee duyst (= duizend) en halff, zoo halff houdt als poirters",
boter, "kaese ende melck" voor 10 gulden 10 stuivers, hetzelfde voor Adriaen voor 6
gulden 7 stuivers; en "den lesten december 1631 henricke camps gegeven van huyshuere
daer Huybrecht van orssagen inne gewoont heeft sjaers sesse gulden". De vroegere
kerkmeester kon zelfs zijn huishuur niet meer betalen.
Zulke opsomming geeft toch wel een beeld, meen ik, van de diepe nood waarin die verre
familieleden door ziekte waren geraakt.
In die lijst is ook ergens sprake van een "dootkiste"; inderdaad blijkt de vrouw van
Huybrecht overleden te zijn; er werd ook 12 stuivers betaald aan Peeter Cordres "voor het
graff te doen maecken voor die huysvrouwe huybrecht van orssagen."; en voor de
"dootkist" werd 6 stuivers betaald; een "uytvaert-"mis kon er niet af. In de kerkrekeningen
(KA 53) werd wel een bedrag van 30 stuivers ingeschreven voor de " uytvaert van Cathlyn
raps" maar dat gaat kennelijk over een naamgenote die reeds op 1.5.1628 gestorven was.
Zoon Adriaen, die nu toch ongeveer 35 jaar oud was, kon blijkbaar ook niet meer voor
zichzelf zorgen; hij kreeg "eenen hoet" en Huybrecht "een sargie". Nu paste Jacob
Verhulst op Huybrecht, en de H.-Geesttafel betaalde allerlei zaken die tijdens de ziekte
van de vrouw waren gekocht bij Lambrecht de Cleyne en Aart van Hessel.
Van hier af geef ik weer enkel de bijzonderste giften.
Huybrecht woonde nu weer een tijdje bij Ferdinand Maes.
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Op 13.3.1632 werd "betaelt aan Janne Boschmans tot Werft voor 14 potten goet bier
tsynen huyse gekocht ten behoeve van huybrechten van orshagen den meesters bekent, de
somme van 21 stuivers." Bier: de voorbode van het einde.
"Item den 13en Meye 1632 Zoo hebben Peeter Vermeulen ende Everard Vercammen
H.Geestmeesters aengegaen een seecker accoordt teghens Peeter Cordres, alsdat Adriaen
van orssaghen een jaar by hem soude woonen, innegaande ten date voorschreven ende
denselven besorgen soo van vier, wasschen ende vringhen, midts by die Meesters den
voorschreven Peeter cordres daervorens geven een halffve viertele korens, een halfve
veirtele boeckweyte ende sesse guldens in ghelde...."
En wat later: "By (= door) de Meesters verteert in twee diversche reysen soo in het
bestoieyden (= uitbesteden) van huybrecht van orssagen alsmede denselven met eene kerre
naer Werft wech te doen voeren tsaemen 15 stuivers." Ik denk nochtans dat hier bij
vergissing over Huybrecht wordt gesproken wanneer eigenlijk Adriaen werd bedoeld,
want Huybrecht is tot aan zijn dood bij Ferdinand Maes blijven wonen. Indien toch
Huybrecht is bedoeld, dan was die reis op een dokkerende boerenkar, ondernomen om ik
weet niet welke reden, voor de oude zieke man dan toch te zwaar, want kort nadien volgde
het einde van zijn lijden: op 17 juni 1632 werd hij begraven na meer dan twaalf jaar diepe
armoede en leed.
En de bezittingen van twee takken van de familie, die blijkbaar door het uitsterven van alle
mannelijke leden bij hem waren terechtgekomen, zijn in de ondergang meegesleurd.
Adriaen kreeg 5 stuivers, vermoedelijk toen men hem kwam melden dat zijn vader was
overleden en hij nu helemaal alleen, zelf ernstig ziek, op de wereld achterbleef: "... doen
sijn vader huybrecht van orssagen saliger overleden was..."
Maar zelfs de dood van Huybrecht bracht nog kosten mee: "Item betaelt in het waecken
van den Lycke des voorseyden Huybrechten van orssagen soo aen licht (= kaarsen), boter,
melck als andersints tsaemen 12 stuivers." Blijkbaar werd voor eten en drinken van de
wakers gezorgd. "Gegeven aan ferdinand maes van wylen huybrechten van orssagen te
lycken ende het graff te maken."
En Bernaert Geens kreeg 2 gulden 8 stuivers voor het vervaardigen van de "dootkiste".
Tenslotte moest ook nog een belofte, die aan de vrouw van Ferdinand Maes was gedaan
om haar ertoe over te halen Huybrecht in huis te halen, worden vervuld: "Alsnoch ten
voorschreven date betaelt aen Ferdinand Maes voor een Lyffkens laecken voor syne
huysvrouwe, aen haer gelooft in het bestaeyden in coste aen hem huybrechten van
orssagen."
Zo kwam Huybrecht aan zijn einde. Ook onze gewezen kerkmeester moest het zonder
uitvaartmis stellen.

Maar voor Adriaan gaat het droevige bestaan nog verder.
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In een H.-Geestrekening van 1635 (RA Antw. KA 654) lees ik: "Item betaelt aen Mr
Bertholomeus N. chirurgyn tot Booischot (= B. Prims) voor Crauw salve by hem gedaen
ten behoeve van Adriaen van Orssaegen, de somme van XII st."
In 1639 woonde hij bij Mayken Smets, weduwe van wijlen Jan Heyns, aan wie 72 gulden
per jaar werd betaald "voir onderhouden, ate (= voeding) ende drancke, cuysschen ende
reynigen." Zou dat de Jan Heyns kunnen zijn wiens vader ooit meier van het Hof van
Riemen was en peter van Adriaen, en die de "Strepe", oud bezit van de familie Van
Orshagen, overnam, zoals we lezen in SA Brussel Pergameni nr 1629? Die zelfs ooit peter
was bij de doop van een kind van Jan van Orshagen in Booischot?
Eindelijk, en het zal wel een verlossing zijn geweest, stierf ook Adriaan, op 17 december
1641.
Na drie generaties lijkt de gehele afstamming van Wouter van Orshagen uitgestorven; er
blijven alleszins geen
naamdragers van over in de documenten.

VAN ORSHAGEN ALIAS BERTELS
Een van die eigenaardige benamingen die onze aandacht wekten is dat "van orssaegen
alias bertels". De familienamen zijn in Heist in de 16e eeuw nog steeds niet stabiel. Ik heb
dat wel niet echt onderzocht maar toch de stellige indruk opgedaan dat sommige namen
zelfs toen nog volkomen konden veranderen, en dan denk ik niet eens aan de spelling - die
was volledig "ad libitum" zoals we bij onze eigen naam voortdurend vaststellen - maar
zelfs het essentiele deel van een familienaam kon nog vervangen worden door iets geheel
anders: een beroepsnaam - smeets, de ceuster - ... of een lichaamsgebrek - voet - of wat
ook.
Er komen in die oude teksten ook veel "alias"-namen voor: Lambrechts alias luekes,
Rigout alias Davidts, Vanden bosch alias raes enz. En "Vandenbosch alias raes" wordt dan
in de volgende generatie eenvoudig "raes" zoals ik in mijn nr 49 kon vaststellen. Het is me
niet heel duidelijk hoe deze namen ontstaan zijn, ik vond er ook geen literatuur over, maar
mijn indruk is dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn, bijv. een tweede huwelijk
van de moeder, waarna de kinderen uit het eerste huwelijk naast hun echte familienaam
ook de naam van hun stiefvader toegevoegd krijgen, of een vrouw die de naam van haar
man als "alias" krijgt.

Hoe komen we dan aan dat "van orshagen alias bertels"? Of zien we eerst maar waar
die naamvorm voorkomt.
In een ongedateerd cijnsboek voor de H.-Geesttafel (mijn nr 49 dat ik in 1530-1540
situeer) staat: "Jan ende Kathelyne van orssaegen alias bertels ende Lyske bellekens
tkinderen" die "over heynrick bertels" (= in opvolging van Hendrik Bertels, hetzij door
erfenis, hetzij door koop, of eenvoudig als de volgende uitbaters) belast worden op
Raymakers blok, onder Hallaar.
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In het cijnsboek "voor die van Mechelen" uit 1544 (mijn nr 65) staan er twee:
1. een Jan van orshaghen alias bertels die in Hallaar woonde en er belast werd als "pachter
van den heyliggeest tot cluze voer 20 gulden ende 12 viertelen coren, van bosch 20 gulden
ende van de kerke voor 4 gulden 6 petermans p 6 gulden 17 stuyvers"
en 2. Dyonys van orssaegen alias bertels, die te Werft belast wordt op "5 st ende huert voor
4 petermans - noch 2 guldens ende 5 viertelen corens ende van bossche 3 st. ende noch h
voer 2 guldens ... noch jan van houtvenne voor 4 guldens v. 22 st. 38 stuyvers."
In 1558 (nr 75) wordt een Henrick van orssaegen alias bertels belast op een perceel
genaamd Crommelaere block.
In 1562 betaalt Wouter Geens "op den item" (= in opvolging van) Kathelyne van
orssaegen alias bertels (mijn nr 76).
En Denys van orssaegen alias bertels betaalt (zij het met enige moeite) 2/3 van de cijns
(het andere 1/3 betaalt ene Wouter Geens).
In een tweede ongedateerd cijnsboek voor de H.-Geesttafel (nr 77 uit ongeveer 1565 naar
ik vermoed) betaalt Denys van orssaegen alias bertels over ....., en Peeter Geens betaalt op
de item van Jan en Kathelyne van orssaegen alias bertels.

Tot daar de voorbeelden. Maar voor een diepgaander onderzoek moeten we er rekening
mede houden dat dezelfde personen in andere teksten gewoon als "van orshagen" worden
vermeld, zonder toevoeging van het alias-partikel, of zelfs nog anders.
Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan is een tekst uit 1586, KA 594: "Item de kinderen van
heynrick bertels te wetene jan ende kathelyne ende Lyske bellekens tsaemen na uytwysen
der scheydinghe ende deylinghe van jan goeykens goederen 9 sch."
Dat is blijkbaar een latere herformulering van wat ik citeerde uit mijn nr 49.

Hoe kunnen we die teksten begrijpen?
Alleszins zit er al een aanzet in om het "alias bertels" uit de oudste tekst te verstaan: Jan en
Katelyne zijn Van Orshagen's, maar ze zijn ook de "kinderen van Heynrick Bertels".
Is die man hun stiefvader geweest, zodat de kinderen Van Orshagen later soms onder zijn
naam werden vermeld? Ik heb dat een tijdje gedacht. Tot ik me er beter van bewust werd
hoe onstabiel de familienamen in die periode weer geworden waren. Toen herinnerde ik
me dat we in 1545 een schepene Jan van Orshagen LAMBERTSsone hadden gevonden.
Welnu: Lambert = Bert = Bertel. Indien onze Hendrik Bertels nu eens een broer van die
schepene was, dan was hij ook een Lambertssone, dus een Bertels, een "Hendrik van
Bertel". En dan zou het "van Orshagen alias bertels" voor zijn kinderen niet zo vergezocht
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zijn. Ze werden benoemd met de twee namen die voor hun vader gebruikelijk waren.
Misschien zei men in de wandeling voor de schepene ook wel "Bertelssone", of "Bertels",
maar in de uitoefening van zijn ambt werd het plechtiger "Lambertssone".
Maar wat komt in die beide teksten Lyske Bellekens dan doen?
Ik denk dat we de - met vele voorbeelden te illustreren - stuntelige redactie van de
rekeningen in aanmerking moeten nemen en dat we die twee teksten moeten lezen alsof
Lyske Bellekens de vrouw van Hendrik Bertels is, de moeder van Jan en Katelyne en de
andere "alias bertels"-kinderen. Bijvoorbeeld die tekst uit 1586 (KA 594) zou ik lezen:
"Item de kinderen van Hendrik Bertels en Lyske Bellekens, te weten Jan en Katelyne..."
De precisering "te wetene Jan ende Katelyne" - die noodwendig was, de oudste
formulering begint zelfs met hun naam, want tenslotte gaat het om HUN cijnsplicht - werd
er door de redacteur van die tekst ietwat ongelukkig tussengewrongen.
Een andere aanvaardbare lezing vond ik niet.

Er blijven nog wel een paar vragen mogelijk.
Wat komt die Jan Goeykens daarbij doen? Zijn erfenis is verdeeld bij een "scheydinghe
ende deylinghe" en dat wijst er, zo meen ik, op dat er bij hem kinderen uit twee huwelijken
waren. Wie was er meer dan eens gehuwd geweest: Jan Goeykens of zijn vrouw? En hoe
komen Jan en Katelyne van Orshagen als rechthebbenden in die erfenis? Ik zie het niet.
Nochtans zou dat wellicht helpen om een paar andere duistere dingen op te helderen,
bijvoorbeeld waarom onder de kinderen van Hendrik Bertels alleen Jan en Katelyne
worden genoemd in verband met die erfenis - alhoewel: er kunnen verscheidene paarten
gevormd geweest zijn, "staken" zoals men toen zei, en misschien waren de andere staken
niet belastingsplichtig aan de H.-Geesttafel. Meer kan ik er niet over zeggen.
Jan en Katelyne blijven wel in onverdeeldheid; bleven ze beide ongehuwd, misschien
samenwonend?
En Lyske Bellekens? Wie was die vrouw waarvan ik vermoed dat ze de vrouw van
Hendrik Bertels was? In de regel heb ik niet gezocht naar inlichtingen over de vrouwen
van onze naamgenoten, maar het toeval - dat mij vaker heeft geholpen - heeft meegebracht
dat ik over Lyske Bellekens iets kan vertellen dat op de verdere lotgevallen van de groep
"alias bertels", en wellicht ook van de vorige groep, de afstammelingen van Wouter, een
zeer verhelderend licht zou kunnen werpen, - althans zo zie ik het toch, als ik denk aan het
vervolg van mijn verhaal.
Toen ik in ARA Brussel het boek van Terbank onderzocht op eventuele naamgenoten die
door melaatsheid zouden zijn getroffen had ik, zuiver uit nieuwsgierigheid, de namen van
enkele Heistenaren, die daar waren onderzocht, genoteerd. Pas veel later herinnerde ik mij
dat daar in 1522 een " Lyske belekens" uit Heist melaats was bevonden. Ik heb geen enkel
bewijs dat het daarbij gaat over "Lyske bellekens", de vrouw die een of twee decennia later
in verband met Jan en Katelyne van Orshagen wordt genoemd, maar ik vraag u uw mening
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pas te vormen nadat u het verhaal van de alias bertels-groep tot het einde zult hebben
gelezen.
En precies voor het vervolg van dat verhaal moeten we nagaan of er geen andere teksten
zijn over Van Orshagen's van die groep maar waar niet bij gezegd wordt dat ze "alias
bertels" zijn.
In 1524 vonden we het getuigenis van een Dyonys van orssaegen uit Werft; de man is
alsdan meer dan zestig jaar oud, dus geboren voor 1464. Anderzijds hebben we goedgedateerde teksten over Dyonys van orshagen "alias bertels" uit 1566-67. Daarom meen ik te
mogen besluiten dat de Dyonis uit de tekst van 1524 geen "alias bertels" is maar iemand
uit een vorige generatie, misschien zelfs de broer van Heinrick Bertels.
En hetzelfde meen ik te mogen zeggen over Jan van orssaegen die in 1526 een getuigenis
aflegt en dan ook "oudt meer dan tsestich jaeren" is.
Maar wanneer ik zie dat in 1558 (mijn nr 75) ene Henric Wynricx Bernaerdtssone belast
wordt op 10 bunder land, waaronder "huys ende hoff te Hallaer aen de Boonmerckt" en dat
"over Nys ende Henrick van orshagen" dan denk ik wel dat die Dyonys en Hendrik "alias
bertels"-en zijn. Waarom?
In 1611 betaalt ene Bernaert Wynricx nog steeds cijns aan de kerk van Hallaar over een
perceel "de Puthof". Dat is natuurlijk allang niet meer de Bernaert vader van Henric
Wynricx uit 1558; maar er is dus duidelijk een familierelatie - gekonkretizeerd in een
erfenis - van "Nys ende Henrick van orssagen" naar Henrick Wynricx uit 1558 en Bernaert
Wynricx uit 1611.
En ik meen te mogen zeggen dat die familierelatie erin bestond dat de oude Bernaert
Wynricx gehuwd was met Marie van Orshagen, een dochter van Hendrik van Orshagen
alias Bertels.
Daarvoor moet ik even herinneren aan nr 55 uit mijn lijst van notities: sedert 1537, en
wellicht van vroeger wordt een H(enri)c van orshagen belast, en dat tot in 1558. Maar nog
in 1558 lezen we ook: "Henrick van orssaegen alias bertels van een stuck erffs groot
ontrent 6 dachmael geheeten crommelaeren block gelegen met twee zijden aen henrick
vande veecken erve, ten derden aende erve van henrick wynricx, comende metter vierden
zijden aen sheeren straete." En telkens, zowel in de rekeningen als in het cijnsboek zelf,
staan jaar na jaar vlak na Hendrik van Orshagen drie dames vermeld: Marie, Margriete en
Lysbeth van Orshagen . Drie zusters, preciseert de tekst telkens; maar in het cijnsboek
staan ze evenwaardig naast mekaar, in de rekeningen - die wat precieser kunnen zijn
omdat voor de betaling van de cijns een minstens jaarlijks persoonlijk kontakt nodig is staat: "Marie OVER Margriete ende Lysbeth, haer susteren", en dat van 1537 tot 1550.
Marie treedt in de plaats van haar zusters, wellicht overleden.
Wegens die bestendige opeenvolging in het cijnsboek en de rekeningen veronderstel ik
een nauwe relatie tussen Hendrik en de drie zusters, ik denk zelfs dat het zijn drie dochters
zijn, en dat het deze Marie is die met Bernaert Wynricx huwde en aldus de vererving van
het grote eigendom van Hendrik (meer dan twaalf ha was toen toch al heel wat) naar de
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afstammelingen Wynricx teweegbracht.
Wie waren die Wynricx'en? Gekende, rijke molenaars op de molen van Hallaar, de
Nedermolen. En die molen stond ... in de Molenstraat die - nog altijd overigens - uitkomt
op de Boonmarkt, waartegen het overgeerfde perceel lag. Maar ik heb nog meer
aanduidingen voor de gegrondheid van mijn veronderstelling dat Marie van Orshagen,
dochter van Hendrik van Orshagen alias Bertels huwde met molenaar Wynrickx. Daarvoor
vat ik het onderzoek nu eens vanuit een ander punt aan.

HET VERHAAL VAN MAEYKEN VAN ORSSAEGEN
In 1586 vernemen we plots dat een zekere Maeyken (= Marieke) van orssagen "malaetsch"
was. Henrick boets had haar naar Mechelen gebracht waar een befaamde "lazarye"
bestond; bij die gelegenheid had hij 12 stuyvers uitgegeven: "Item verteert doen henrick
boets tot Mechelen bestaet (= besteed) hadde opt onderhouden Maeycken van orssagen
malaetsche tsamen 12 st." En de vrouw die had aangenomen voor haar te zorgen kreeg een
kleine beloning: "Item gegeven eenen godtspenning aende gene die maeyke van orssagen
malaetsche tot Mechelen aenghenomen heeft 13 stuivers."
Maar daarmede was de zaak niet van de baan: reeds datzelfde jaar kwam de melaatse
vrouw "die Maeyke .... bewaerde" naar Heist "om betalinghe te hebben." Anderzijds lezen
we in dezelfde rekening (KA 607) ook dat Maeyke "onderhouden is geworden door
Meester Adriaen de Neve" maar dat betekent dat die "Meester" of advokaat zowat de
boekhouding van haar inkomsten en uitgaven deed.
Tot in 1588 (KA 610 en 611) horen we niets meer van Maeyken van orssagen, maar dan
vind ik plots een inschrijving over ene Maricken Wynricx waarboven werd bijgeschreven
"alias van orshagen"!
Dat zijn de verrassingen waarvoor men bij het zoeken in die oude documenten soms wordt
geplaatst. Ik heb dan alles vanaf 1560 opnieuw moeten nakijken om te zien of die
Maeyken Wynricx - waaraan ik natuurlijk geen aandacht had besteed - niet reeds vroeger
was vermeld, maar dat bleek niet het geval te zijn: alleen tussen 1586 en 1589 werd
herhaaldelijk gesproken over Marie Wynricx.
Zo bijvoorbeeld in 1587 (KA 609) een lange en belangrijke uitleg: "tghene lest...? Cornelis
boecx als h. geestmeester ontfangen heeft in naem van Maycken Wynricx ende dit van
Cornelis kesseleers. Beloopende althans 32 gulden.
Item noch ontfangen van Jan van houtven vyff veertelen een meucken coren die hy Jan op
desselven maeykens goederen gewonnen heeft een meucken gegeven hebben aen
maeycken bitsirs (?) die tselve coren gedorschen heeft, ende tselve coren vercocht ende
gesonden aen de malaetsche vrouwe tot Mechelen die deselve Wynricx onderhoudende is,
deselve huer hier vercocht tot dry gulden tien stuivers door dyen zy gedurende desen
excessievelyck duren tyt haer maeycken aengenomen ende loffelyck onderhouden heeft
het jaer van 87 voor 35 gulden eens beloopende ende met haer reckenende hetselve coren
met de vruchten 20 gulden 10 stuivers."
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En daarna volgt een verwarde tekst met schrappingen en verbeteringen waaruit tenslotte
ongeveer overblijft: "De 17 gulden staen voor bewys maer moeten moet voor uytgenomen
op .... gereckent worden de vruchten te weten de 3 gulden. Aen die haer Wynricx is
onderhoudende ende (illis?) 12 gulden. Item noch aen die selve gegeven tot saecke als
voor 6 gulden. ........ De melaetsche die Maeyken Wynricx onderhoud (ende haer belooft
by hr bodts als h. geestmeester) 1 veertel boekwyt."
En nog steeds in 1587: "Item gegeven aen Johannes heyns van twee daghen gedorschen
gehadt te hebben het coren gewonnen opt landt toebehoorende maricken wynricx 12
stuivers."
En nog: "Item verteert doen men maeycken wynricx alias smolders tot Mechelen voer dit
jaer ende het ingaende Ste Jansmisse was ander (wess?) besteden haer maricken tvoirleden
jaer onderhouden hadde 12 stuivers".
Maar deze laatste post werd volledig geschrapt en vervangen door: "Item verteert tot
Mechelen int besteden van maeycken wynricx Anno Domini 1587 10 stuivers."
Vermoedelijk werd Maeycke bij een andere vrouw ondergebracht; maar we vernemen ook
dat zij nog onder een derde naam bekend stond: " alias smolders." Daarover hebben we het
verderop nog wel.
In 1588 (KA 610) staat dan op p. 2 onder "Ontfanck van vergolden Coren" (= in geld
betaalde korencijns): "Item ontfangen van jan van houtvenne van wegen marie van
orssagen tgene haer vanden selven Janne van tgewin van haren lande is competerende
ende dit over tjaer 88 13 veertelen".
En onder de hoofding "Ontfanck van huringhen" op p. 11: "Item ontfanghen van Gillis
boits van verdierpenninghen gecomen van huringhe van marieken van orssagen huysinghe
ende landen by h. geestmeesters gedaen hoc anno 89 2 gulden 10 st." En ongeveer
hetzelde komt het volgende jaar nog eens voor.
Onder hoofding "Uytgeeff van rogge": "Item gegeven meester adriaen de neve op
reckeninge van tgene hem vanden H.Geest van wege mariken van orssagen van haeren
alimentatie geadministreert te hebben, is comende, in ..... zyne reckeninghe de veertel 32
stuivers."
"Item gegeven den anneken coils "don(at?)a ut p...nti"(?) malaetsche tot Mechelen die
marieken wynricx is onderhoudende ende dit op reckeninge van den jaere vervallen Ste
Jansmisse anno domini acht ende tachentich tsjaers vijftich gulden 18 g."
"Item gegeven ten huyse jan borckels int verhueren van marie wynricx mede met haren
toebehoorten tsamen 11 stuivers."
In 1589 vinden we in KA 611, op een van de laatste bladzijden onderaan:
"Item gegeven aen Meycken cools op reckeninghe van onderhouden te hebben Marieken
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wynrickx malaetsche (en daarbovengeschreven: alias van orshagen) 10 gulden."
En nog later: "Item gegeven den 9e decembris aen Meycken coils malaetsche opt houwen
van maeyken wynricx oock malaetsche 10 gulden 2 st."
En op de laatste bladzijde wordt nog "gereckent" met Annen Cools "die Mariken van
orshagen is onderhoudende ende oversulcx genootsaekt aldaer te luogheren 27 stuivers."
De H.-Geestmeester was te Mechelen moeten blijven overnachten. En Adriaen de neve
had voor de boekhouding gezorgd en ontving 2 gulden + 4 gulden.
In 1590-1591 (KA 612) betaalde Gillis Boots huur op een huis van Maeycken op "de
boonmert": 20 stuivers + 2 gulden 2 stuivers + nog eens 2 gulden 12 stuivers.
En in 1591 staat er iets over 1 stuiver "gegeven ... aen eenen bode om haer Barbara int
stadt te halen als buyten woonende." Wat ik pas begon te begrijpen toen er even verder
sprake is van Barbara Coels "malaetsche tot Mechelen"die Mariken van orssagen
onderhield en daarvoor 23 gulden 14 stuivers ontving, waarmede ze "ten volle betaald" is.
Wat dat "ten volle betaelt" precies betekent wordt duidelijk uit de volgende tekst uit KA
613, van hetzelfde jaar:
"Item ontfangen van Gilis boots op reckeninge van een jaar huringe by hem gebruyct van
de wooninghe ende landen competerende (= toebehorende) d'erffgenaemen maeiken van
orssagen 2 gulden." De erfgenamen ...
Marieke van Orshagen is uit haar lijden verlost.
De tekst is duidelijk genoeg. Toch vind ik in 1612 in KA 314, een kerkrekening van
Hallaar, nog een ontvangst van 36 stuivers ingeschreven "van duytvaert van maeyken
wynricx." Ik vermoed dat het om iemand anders gaat; of: had de paster zolang moeten
wachten naar zijn vergoeding?
De afhandeling van de zaken van Maeyke van Orshagen loopt nog enkele tijd uit: "Item
ontfangen van peeter baten en hiermede zyn huringe van wege maieke van orssagen
betaelt tot 3 meert 1591: 5 gulden." "Item gegeven aen adriaen wynricx ende jan de
kempeneer elck 3 dach wannen van het graen gehouwen by jan van houtvenne op de
goederen mariken van orssagen malaetsche welcke sy nu eestmael (= nu pas) aen de
H-Geestmeesters te kennen gegeven hebben, ende (heygeblecken?) by Jannen Lamittens
alsdoen H-Geestmeester compt 10 st."
Onder de "verteerde costen": "Item int overcomen (= afrekenen) met cornelis kersselaers
doen van wegen mariken van orssagen noch ten achteren was ende ....? 18 st. 1 oord."
Acht jaar later moest men er nog steeds op terugkomen. Zo in 1598 (KA 618) lezen we,
speciaal genoteerd op de laatste bladzijde van de H.-Geestrekening:
"Afgereckent desen 18sten july 1598 met gilis boots van een jaer huyse ende lanthuere op
den boonmet toebehoorende alnoch Marycken van orssagen byde h.-geestmeesters aen
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hem gilissen voorseyt verhuert tsjaers voor achtien guldens, ende hier op heeft hy verdiert,
gegeven en voldaen zyne huer naer blyckt .... heeft hy verdiert boven tgene hy verbonden
was te doene - 40 busselen schootstroo de bussele gereckent tot 2 stuivers, compt tsamen 4
gulden, noch by denselven gedaen - 10 busselen latte maecken twee gulden .... ende om 26
stuivers nagelen, ende by hem met dicke placken timmeren verdint 4 gulden ..... ende heeft
hy noch gegeven aen lysken cools .... boeckweyde sulcx dat by recken ende afreckeninghe
ten volle betaelt te hebben."
Bij die ingewikkelde afrekening was 20 stuivers verteerd, wellicht toch een pint teveel
want wanneer later Gilis Boots zijn cijnsplicht kwam vervullen moest men op de zaak
terugkomen: ".... maer alsoo hy gielis boots int betaelen van syne huere vanden huyse op
de boonmert toecomende den erffgenaemen marycken van orssagen by de voorgaende
h.-geestmeesters hem verhuert, hem verabuseert hadden en vergeten te reckenen tgene hy
eens gegeven hadden blyckende in de reckeningen van Rombout vrancx beloopende
tsamen vyff gulden 14 stuivers compt hier maer ontfangen 5 stuivers."

Laten we even trachten in die gegevens wat meer klaarheid te brengen.
Een eerste belangrijke vraag: wie was Marieke van orssagen alias wynricx? Of
omgekeerd, want er steekt geen lijn in haar benamingen.
Duidelijk is het uit die gegevens niet af te leiden maar enkele namen verwijzen naar oude
bekenden: Henrick boets bracht haar naar Mechelen, Gilis boets, of boots - wat hetzelfde
is - huurt haar huis en land; en het is precies ook deze gilis boots die samen met Dionys
Lambrechts Willemssone, en dus een zoon van Barbara van Orshagen, "de twee deelen
van twee veertelen rogge" moest leveren, die we lang geleden, rond 1530, wisten betalen
door de bekende "Jan ende Katelyne van orssagen alias bertels " in Laar, en later door
Barbara van Orshagen.
En dan dat "Wynricx alias van orssagen"?
Op zeker ogenblik vonden we overigens nog een derde naam voor haar: "wynricx ofte
smolders", maar precies dat detail brengt ons op een spoor: rond die tijd leefde er te Heist
een "Hans wynricx alias de molder"; de familie Wynricx was, zoals gezegd, een bekende
molenaarsfamilie uit die tijd.
Zo lees ik in KA 313 van 1611 dat Bernaert wynricx aan de kerk van Hallaar cijns betaalt:
"Beernaert wynricx over hendrick bertels van een stuck lants geheeten de puthof de twee
derden deel van twee oude grooten (ende de kercke vint het derdedeel aen haer selven van
een vosselken daer aen gelegen)".
Zeer opvallend daarin is dat Beernaert wynricx het bedoelde perceel had van Hendrick
Bertels, de vader van "Jan ende Katelyne van orssagen alias bertels." Het lijkt voor de
hand te liggen dat Beernaert Wynricx het perceel had geerfd van zijn moeder Maeyken
van orssagen, die dan zelf een dochter moet zijn geweest van Henrick van orssagen alias
bertels.
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Overigens betaalde Beernaert Wynricx in 1611 ook cijns aan de kerk van Hallaar "over
beernaert hoelemans van den huyse gelegen opde boonmert tsjaers 12 gulden" (KA 313)
en dat herinnert weer aan eigendommen van Maeyken. Er bestaat hedentendage nog altijd
een Boonmarkt in Hallaar, waar ze ook reeds in 1467 (en wellicht vroeger) bestond; en we
weten dat daar vlakbij een molen stond. In OGA 73 bis van 1611 is zelfs sprake van "de
nedermolen gestaen te herlaer onder heyst gecocht ende vercregen van de erffgenaemen
wylen merten wynricx cum suis."
Voor mij staat het vast: Marieke was een dochter van Hendrik van Orshagen en gehuwd
met de molenaar Bernaert Wynricx uit Hallaar. Van haar vader en langs de zijde van haar
mans familie had ze tamelijk wat geerfd; en daarom moet het ons dan ook niet
verwonderen dat ze, in tegenstelling met Lyske, de dochter van Wouter, blijkbaar tamelijk
ruim verder kon blijven leven op het inkomen uit haar eigendommen, die door de
H.-Geesttafel beheerd werden (later zelfs aangeslagen, als ik de losse nota, die ik vond in
KA 305 en die handelt over het bos achter de Nedermolen te Hallaar, goed versta).
Maar het is wel eigenaardig dat ik in de verslagen over de onderzoeken naar melaatsheid
te Leuven op Terbank geen spoor van Maeycken vond, noch als Van Orshagen noch als
Wynricx.

NOG ANDERE VERWANTEN
Er zitten nog meer gegevens over de "alias-groep" verborgen in mijn notas.
In 1558 is ergens sprake van "der mylen block", die van de Heilig-Geesttafel van Lier was,
en grensde aan bezit van de "kinderen Heinric van orssaegen". Rekening houdende met de
neiging tot ontronding van de klinkers in het Heistse dialekt moeten we dat toponiem
lezen als "der meulen blok", dus: "het blok van de molen". En zo vinden we weer, onder
de buren van dat perceel, het eigendom van onze familie in Hallaar aan de Boonmarkt.
Maar als daar dan later - maar wanneer? - wordt bijgeschreven "nu Jan van orssaegen"
weten we niet of die Jan dezelfde Jan bedoelt die vaak samen met Katelyne wordt
genoemd, dus een "alias bertels", of een latere naamgenoot, bijvoorbeeld een zoon van die
Jan.
Uit wat we zo te weten komen, bijvoorbeeld de uitgestrektheid van de belaste percelen,
moeten we wel besluiten dat de "alias bertels"-en rijke mensen waren.
Om nog verder te geraken moet ik teruggrijpen naar iets waarvan we de oorspronkelijke
tekst reeds bespraken (nr 49) maar waar later interessante dingen aan werden toegevoegd.
In 1530-1540 of ongeveer stond onder "Rogge in Laer" een post: "Item Jan ende Katheline
van orssagen alias bertels ende Lyske bellekens tkinderen over heinrick bertels van een
stuck lants groot 5 dachmael gheheten raymakers block metter eender zyde aen heynrick
smeets (later werd dat vervangen door: Bernaert wynricx) erve, metter andere zyde aen jan
wittocx erve, quomende metter derdere zyde aen heynrick wynricx, 2 viertelen rogge." En
in 1587 werd er nog bijgeschreven: "modo matheeus van den bossche alias raes, obiit (=
overleden), modo barbara vanorshagen weduwe willem lambrechts ende Govert willekens
met gillis boots nomine uxoris (= namens zijn vrouw) magrite van eepoels ende (Jacob?)
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Voet de Jonghe voor 2 (of 3?) vierendeel."
Dat "raymakers block" is dus uit het bezit van Jan en Katelyne van orssaegen alias bertels
overgegaan naar 1. Matheus van den bossche alias raes, die ondertussen reeds stierf en zijn
paart overliet aan (vermoedelijk zijn zoon) Peter Raes - en hier hebben we dan duidelijk
een geval waarbij de alias-naam de vaste naam van de volgende generatie werd - 2.
Barbara van orshagen, Govert Willekens en Gillis Boots, maar die slechts uit naam van
zijn vrouw Margriet van Eepoel, en tenslotte nog een Voet junior. En dan is het wel nuttig
te weten dat "Voet" soms staat voor "Lambrechts", zoals de man van Barbara zelf heette
zodat die junior wel een zoon van Barbara zou kunnen zijn.
Ik kan die tekst slechts zeer onvolledig verklaren, maar alleszins is duidelijk dat Barbara
van Orshagen erfde van Jan en Katelyn alias Bertels, en dus vermoedelijk de dochter was
van die Jan en een kleindochter van Hendrik Bertels.
Terloops: de man van Barbara, Willem Lambrechts, was smid en werd daarom "Zwert
Wulleke (= Willeke, met ronding van de -i- onder invloed van de voorgaande w-)
genoemd. Maar behalve het grappige daarin moet dat ons ook opmerkzaam maken op de
naam van een aangrenzende eigenaar van Raymakers Block: Hendrik Smeets (= "van de
smid" dus misschien nog een "Lambrechts") en ook de naam van een der andere
erfgenamen, namelijk Govert Willekens (= "van Willeke", dus misschien een andere zoon
van Barbara
en Willem Lambrechts). En tenslotte Gillis Boots, de man die Mayken van Orshagen, de
melaatse vrouw, naar Mechelen vervoerde. We zitten midden in oude bekenden, en de
familieverbanden zijn onloochenbaar alhoewel niet volledig opgeklaard.
In 1586 wordt de cijns "op den item van Peeter raes over Jan ende Katelyne van
orssaegen" betaald door Barbara van Orshagen en Jacob Voet de Jonge; ik veronderstel
dan ook dat Barbara en haar zoon Jacob het deel van het perceel dat naar Peter Raes was
gegaan nu zelf terug in gebruik hadden genomen. Het jaar daarop verschijnt daar
overigens nog een andere zoon bij: "Nys Lambrechts Willemssone", en die heet weer
Dyonys zoals zijn oom de alias bertels uit Werft.

Een ander duister punt betreft een "item" uit het cijnsboek van de H.-Geesttafel uit
ongeveer 1530-1540 (nr 49). De tekst zegt: "Item Jan de Roeck over Jan Lambrechts van
huyse ende hove gelegen opte varent in deen zyde willem lambrechts erve in dander zyde
heynrick van houtvenne Janssones bosch comende metter twee siden aen sheeren straete, 2
mattoenen."
In 1579 werd daaraan toegevoegd: "modo jan van orshagen, modo anneken goyvaerts". In
1581: "denselven van orshagen". En in 1600 blijkt dan dat de cijns eerst is overgegaan van
Jan op Barbara en dan op ene Huybrecht van orshagen waar we al kennis mee hebben
gemaakt, de ongelukkige broer van het nog veel beklagenswaardiger Lyske.

Begrijpt de lezer nu waarom ik geneigd ben Wouter en zijn afstammelingen
niettegenstaande een paar in een andere richting wijzende gegevens toch bij de groep
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"alias bertels" onder te brengen, en ze daardoor eigenlijk als afstammelingen van de
eerste bekende melaatse in de familie: Lyske Bellekens, de vrouw van Henrick
Bertels, te beschouwen? En waarom ik soms denk daar de echte, bijzonderste reden
voor het verlaten van de hoeve Orshagen te moeten zoeken? Ik weet wel dat
melaatsheid geen erfelijke ziekte is; maar was dat toen reeds het geval? In ieder
geval was ze besmettelijk, vooral voor mensen uit eenzelfde gezin. En was de ziekte
waaraan onze familieleden ten onder gingen echt melaatsheid? Of was het een
andere, even verschrikkelijke ziekte, die niet alleen besmettelijk maar zelfs erfelijk
was?

En dan zijn er nog enkele personen die moeilijk precies te situeren zijn, maar die
wegens hun woonplaats en de ligging van hun eigendommen bij de Hallaarse groep
schijnen te behoren.
Zo duikt in 1567 voor het eerst een JEROEN van orsaeghen op (KA 599) die 2 gulden 17
stuivers loon ontving "van 23 dagen dorsschen in den thienden te bernem aen 10 (?)
stuivers daechs." En daarbij herinner ik me dat in die tijd de weduwe van Wouter van
Orshagen de tienden te Bernum inde; zou Jeroen dan misschien een broer van Huybrecht
en Lyske zijn geweest?
In 1594 (of van wanneer is het los blad dat ik vond in KA 305, waarin allerlei vragen van
een onbekende, vermoedelijk een advokaat, door sekretaris Jan Robrechts worden
beantwoord?) bezat Jeroen "ontrent anderhalff dachmael in een " bos te Hallaar achter de
Nedermolen" bij "wijlen Lambrecht Wyns erve"; de helft van dat bos, in zijn geheel
ongeveer 10 dagmaal groot, behoorde dan aan de kerk van Heist, de andere helft aan de
H.-Geesttafel, behalve dat stuk dat door de sekretaris aan Jeroen van orssagen was
verkocht.
Dat is dan vermoedelijk het stuk dat we in het Groot Meetboec van 1644 in het bezit van
zijn erfgenamen vinden, zoals dadelijk wordt gezegd.
Uit hetzelfde los blad met vragen en antwoorden vernemen we nog dat bedoeld bos ooit
heeft toebehoort aan "Dionysen van orssaghen en Jan van orssaghen alias bertels "alsoot
(= zoals het) daer int geheel gelegen is, ex una henrick smets erve, ex altera, aen de kercke
van harlar bosch ende sheyligeest van lier erve, ex tertia Peeter wynricx erve, comende ex
quarta aen sheeren straete." (Terloops: vergelijk de buren met die uit KA 589 van
1530-1540, nr 49.)
Waarom was dat bos aan de kerk en aan de H.-Geesttafel gekomen? En wanneer?
Vermoedelijk weer wanneer iemand van de familie in ziekte en nood op steun beroep
moest doen, misschien voor Maeyke.
In 1613 kocht Jeroen hout uit een bos van de Kerk en in 1616 nog eens uit een kerk-bos in
het Speckt in Werft (KA 219) en nog eens in 1623 (KA 50) en in 1628 (KA 53 p. 2 verso).
Dan kocht hij schaarhout voor 5 gulden 8 stuivers. Opvallend is dat we van de man zoveel
houtaankopen vonden; was hij misschien een houthandelaar?
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In 1612 was deze Jeroen peter bij de geboorte van Maria, een dochter van Jan van
Orshagen en Cornelia van Thienen uit Booischot, de oudste Van Orshagen waarvan we
met volledige zekerheid weten dat hij de voorvader is van alle Van Orshagen's en Van
Orshoven's die nu leven. Jeroen lijkt dus wel verwant met de Booischotse tak. Maar in
1629 was hij ook getuige bij het huwelijk van Adriana van Orshagen met Rumoldus
Vrancx en die Adriana is "Jeroensdochter" (ARA d'Ursel L 965). De vader kon toch niet
getuige zijn voor zijn dochter?! Het was wel de gewoonte als peter of getuige een broer te
nemen.
Waren er dan misschien twee Jeroen'en? Het is haast zeker vermits er ene begraven werd
op 26.1.1632, en er op 12.1.1642 nog ene optreedt als getuige. Maar diens begrafenis vond
ik dan weer niet. Dan is de ene de zoon van de andere, en tevens ook de broer van
Adriana, bij wier huwelijk hij getuige was.
Ze waren alleszins erg gegeerd als getuige en als peter zoals blijkt uit volgend lijstje: we
vinden een Jeroen van Orshagen als peter: op 11.2.1597 bij de doop van Hieronymus
(Jeroen in de volksmond) de zoon van Egidius van Roosbroeck en Joanna Rigouts, en in
februari 1599 bij de doop van Hieronymus, zoon van Anthonis van den Broeck en
Catharina Geens. En hij was ook getuige, op 9.12.1612, bij het huwelijk van Anna
Timmermans en Petrus Maris, die we later terugvinden als voogd over de kinderen van de
"stamvader" Jan van Orshagen uit Booischot.
Het is onmogelijk om uiteen te halen welke van de twee in elk van die gevallen optrad;
maar alles samengenomen ziet het er toch uit of zij tamelijk nabij verwant waren met de
Booischotse maar ook met de Hallaarse tak.
In 1605 lezen we over een van die twee in KA 310 (kerkcijnsen en renten van Hallaar): "...
ontfangen van Jeroen van orssagen twee jaren verloopen tsjaers upte ste lest vervallen
anno ...... (werd niet ingevuld) cost (evenmin ingevuld) en comt dertich stuyvers 30 st."
Volgens het "Groot Meetboec van Heyst" (OGA 106), opgesteld in 1644, bezaten de
erfgenamen van Jeroen (welke van de twee?) een bos (weer een bos!) groot 174 roeden
312 voet, gelegen "tusschen de straete van ouwen schodt naar Alaer Quaede Loy
beerselstrate en Laerstraete" met als buren "oost Jan Geens (weer een naam die we reeds
meermalen aantroffen) en Schellincx erfgenamen, zuyt Jacob Joossens ... dries Witticx
noort hugo jennens" dat later overging aan Jan Balemans en ene Tubicx, ieder voor de
helft. Over dat stuk sprak ik reeds even.

Dat perceel land van Jeroen, dat volgens het Groot Meetboec overging naar een Balemans
en een TUBBICX, zal dan wel iets te maken hebben met een ietwat geheimzinnig
gebeuren dat ik slechts in enkele schuifjes heb leren kennen. In 1616 (KA 44) lees ik voor
het eerst in de kerkrekeningen iets over een jaargetijde voor ene Elisabeth Tubacx: "Item
alnoch aen den zelven Pastoor betaelt voor vier Jaergetyden voor de ziele van Elisabeth
Tubacx voor vier jaeren te weten anno 1613, 1614, 1615 en 1616 voor elck jaer 16
stuivers facit 3 gulden 4 st." En in 1617: "Gegeven voor het jaergetyde van Elisabeth
tubacx van het veldeken opt Laer achter hanskens verstraeten schipper den Pastoor 16
stuivers ende de coster 8 st. maect tsamen 24 stuivers."

93
En voortaan gedurende vele jaren, minstens tot in 1641, wordt elk jaar een jaargetijde
gelezen voor deze Lysbeth.
Blijkbaar was dus in 1613 of even daarvoor de opbrengst van een "veldeken opt Laer"
afgestaan voor een jaargetijde, telkens rond 18 juni.
In ieder geval ontroerend dat er zo lang na haar dood nog mensen terugdenken aan het
meisje, of de vrouw.
Maar in 1633 (KA 58) staat er dan plots: "Item aen Floris Verbrugghen Coster van twee
jaergetyden deene van LYSBETE Tubacx OFT VAN ORSHAGHEN en het ander...."
Waarom "Tubacx oft van orshaghen"??
En hoe komt het dat iemand zich plots, in 1633 en dus twintig jaar na het stichten van het
jaargetijde, herinnert dat Lysbeth een "oft van orshaghen" was?
Of is er verband met een inschrijving in KA 57 uit 1632: "Ontfangen van kerckerechten
Jans van orssaghen tubacx."? Heeft ich iemand bij die inschrijving van de begrafeniskosten van misschien een broer van Lysbeth, alleszins toch ook een soort "oft van
orssaghen", - juister: een "van orssaghen (oft) tubacx" - herinnerd dat die Lysbeth in haar
leven ook zo genoemd werd?

Maar ook de reeds vermelde Adriana van Orshagen Jeroensdochter werd in PR Dopen op
30.03.1634 vermeld als "tubacx alias van Orshaghen". Er was dus een Lysbeth, een Jan en
een Adriana "tubacx alias van Orshaghen" waarvan alleszins Adriana een echte Van
Orshagen is, en dan vermoedelijk ook de twee anderen. Was hun moeder misschien een
Tubacx?
De echtgenoot van de reeds genoemde ADRIANA Jeroensdochter, Rumoldus Vrancx,
behoorde tot een voorname Heistse familie; een naamgenoot, vermoedelijk oom van de
bruidegom, was getuige bij het huwelijk, op 6.5.1629, en bij die gelegenheid aangeduid
met "Sr" (senior, de oudere) achter zijn naam; een naamgenoot bezat in 1574 in Hallaar
een "villa", een term die ik tot nu toe nooit elders vond in de oude papieren (KA 29 p. 10).
Even voor 1598 was een Rombout Vrancx (vader of zoon?) H.-Geestmeester geweest, en
in 1623 (ARA d'Ursel R 90) was er een schepene te Heist.
In 1605 (KA 310) had Rombout aan de kerk van Hallaar reeds gegeven "een kroon (= een
belangrijk bedrag) tot reparatie van de ghelaezen kerkramen" en daarachter staat "2 k g ".
En in 1608 betaalde hij 7 gulden "van verloopen sysen" (KA 311), een belasting die hij
ook in 1611 nog betaalde volgens KA 313.
Het jonge paar vestigde zich vermoedelijk in 't Speck in Werft waar ze het kerke-eussel in
huur namen (KA 29); het zal dan ook niet helemaal toevallig zijn dat Jeroen (vader of
broeder) ooit het hout van dat kerke-eussel kocht; in ieder geval nog een (zij het vage)
aanduiding voor verwantschap tussen Adriana en Jeroen.
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In of kort na 1640 moet Rombout gestorven zijn; er werd aan de pastoor (KA 60) 3 gulden
betaald voor twee uitvaarten. Het is me niet duidelijk wie de tweede overledene was, maar
het moeten wel "elf-uren-lijken" zijn geweest want een gewone uitvaart kostte toen slechts
16 stuivers; maar anderzijds kwam de uitvaart van sekretaris Meester Jan Robbrechts hem
op 12 gulden!
Ook Adriana was zeer gegeerd als meter, en de eerste gevallen verwijzen weer naar een
verwantschap met de familie Tubacx: op 5.2.1618 was ze meter bij Henricus Tubacx en
Catharina Wijns; en op 11.2.1644 bij Petrus van Wounsel en Petronilla Tubacx. Op 28.
7.1646 bij Jeronimus vanden Broeck en Barbara Hoelemans, op 27.1.1647 bij Cornelius
Francx en Elisabeth van de Wouwer, op 8. 5.1647 bij Anthonius van Houtven en
Magdalena van Poeyel, op 4. 10.1648 bij Michael Pluys en Anna Valckenborghs; en op
26.2.1642 bij de geboorte van Anna, een dochter van onze stamvader Jan van Orshagen uit
Booischot, trad de zoon van Adriana op als lap-peter "nomine Nicolai Bruynseels".
De families Van Orshagen en Tubacx hadden dus blijkbaar in die tijd nauwe relaties,
zowel in Booischot als in Hallaar; in het tweede hoofdstuk, over de tijd na 1600, zal zelfs
blijken dat de Booischotse tak rond 1650 erfde van de familie Tubacx.
In 1641 betaalde "Adriaenken van orshaghen weduwe Rombout Vrancx" (KA 66) nog
steeds de 24 gulden huur voor het kerke-eussel, tot in 1645. Daarna houden die betalingen
op. Op 28.7.1646 hertrouwde ze inderdaad met Michael de Ceuster, met dispensatie van
de bisschop van Antwerpen, "habita dispensatione a episcopo nostro Antverpiense super 3
bannis", de drie roepen. Getuigen waren Joannes Verbrugghen en Petrus de Ceuster. Maar
in 1653 vind ik reeds haar uitvaart (KA 70) . Op 23.7.1645 was ze nog meter geweest bij
de doop van Adriaen, de zoon van Hieronymus van den Broeck en B. Hellemans.
Na haar dood vernemen we nog iets over haar uit ARA d'Ursel L 965 p. 33: Adriana van
orssagen Jeroensdochter "hout te leen van den heere van heyst 1/2 bunder land te Werft".
Het leen wordt "op heden 21.2.1656 na de doot van Adriana van Orssagen" verheven door
ene Jan Vrancx, vermoedelijk dus haar zoon. Het perceel werd toen bebouwd door Jeroen
van den Broeck Anthoinszoon, die er "besetman" van was; Jeroen van Orshagen, maar
dewelke? was ooit peter geweest van die Jeroen van den Broeck.

Ook tussen de Van Orshagens alias tubacx en de Van Orshagens van Booischot waren er
goede relaties: we zagen dat reeds bij de vermelde dopen; maar ook de echtgenote van
stamvader Jan uit Booischot, Catharina van Thienen, ging ooit meter spelen bij de familie
in Werft.

We hebben aldus meebeleefd hoe ziekte en nood de rangen van de Van Orshagen's
geducht uitdunden. Enkel in Booischot schijnt iemand die moeilijke tijden beter door te
komen; over hem vond ik tenminste niet zulke tragische verhalen in de oude documenten.
Er woonde daar inderdaad rond 1600 een JAN VAN ORSHAGEN JANSSONE, die we
reeds een paar maal vermeld vonden. Over hem zullen we in het tweede deel nog veel
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meer horen; hij werd de stamvader van alle Van Orshagen's en Van Orshoven's die we nu
nog vinden.

Maar dat verhaal houd ik graag tot het allerlaatste van deze eerste periode omdat het de
overgang naar hoofdstuk twee zal vormen.

Rondom hem leefden er echter, rond de invoering van de parochieregisters in Heist, nog
enkele naamgenoten die we bij geen enkele tak met zekerheid konden onderbrengen.
Toch hebben we voor sommigen onder hen enig vermoeden.
Bij de doop van het zesde kind Jan van onze Booischotse Jan en Cornelia van Thienen, in
1618, was ene PAULUS van orshaegen peter. Dus wellicht nog een broer van vader Jan,
maar meer heb ik over hem nergens kunnen vinden, dus ook geen verdere
afstammelingen.
Er leefde ook nog een MAGDALENA van oirshaeghen; ze was op 28.8. 1599 geboren
van een JOANNES van oirshaeghen en Lucia Peeters, en die Lucia was op 10.6.1610
meter bij de doop van Catharina, een dochter van onze Booischotse Jan. Dan zal die
Joannes misschien een neef van "onze" Jan geweest zijn, want een broer was hij, gezien de
naam, zeker niet.
Magdalena trouwde op 20.1.1641 met Servatius Janssens in Westmeerbeek; maar er moet
met die trouwceremonie iets verkeerd zijn gelopen, denk ik, want op 18.5.1660 huwde er
opnieuw een Magdalena van oirshaeghen met een Servatius iannens; het zou wel een groot
toeval zijn indien dat niet dezelfde personen waren.
Ook vond ik nog een CAROLUS die op 25.6.1624 getuige was bij het huwelijk van Jan
van Tongel en Anna Stoffels. Hij werd op 15.11.1632 begraven; voor de uitvaart van
"Chaerel" - zo staat hij in het parochieregister begrafenissen vermeld - werd 20 stuivers
"kerkrechten" uitgekeerd aan de pastoor. "Ende voor het waschlicht(= de kaarsen) tot de
voorschreven vuytvaert van kerckerechten daertoe gedaen ontfangen 25 stuuvers." (uit KA
50 p.2)
Zijn bezittingen gaan later over een Jan van Orshagen naar een Peter van Orshagen
waarover we in het tweede hoofdstuk nog veel zullen vertellen; maar dat wijst er dan wel
op dat deze Carolus wellicht ook tot de Booischotse tak behoorde.
Onze Booischotse Jan (of die andere Jan die met Lucia Peeters gehuwd was) was op
6.8.1624 getuige bij het huwelijk van een PETRUS van Orssagen met Magdalena
Deynkens; en de Magdalena waarover we in vorige alinea spraken was meter bij de
geboorte van het eerste kindje van dat paar. Misschien nog een gerecupereerde broer van
"onze" Jan.
Bovendien is er nog een LAURENS van orsaghen getuige, op 16.1.1642, bij het huwelijk
van Jan, het zesde kind van de Booischotse Jan. Zou dat nog een broer van die laatste Jan
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kunnen zijn? Voor een neef van de bruidegom lijkt hij al te oud vermits hij moet geboren
zijn voor de invoering van de parochieregisters in Heist want daarin komt zijn doop niet
voor.
In ieder geval vinden we hem nog eens terug in 1669 (KA 686) waar hem door een
H.-Geestmeester 6 stuivers werd toegestoken, op 17 maart. Hij blijkt dan ook op kosten
van de Tafel uitbesteed te zijn bij Anthoon Verstappen, die "over een Jaer montcoste" voor
Laureys 36 gulden ontving "verschenen 17.3.1672." Hij was blijkbaar oud en ziek.
Wanneer is hij overleden? Het parochieregister meldt het niet.
Over hem vermelden de rekeningen van de H.-Geesttafel in 1669 dat aan C. Prims,
chirurgijn, een en ander werd betaald voor zorgen verstrekt aan Lauwerijs van Orshagen.
Dus weer iemand die "van den arme" werd verzorgd? Hier de tekst van de kwijting:
"Inden corten heb ik Laureys van Orssagen sein water besien ende voor hem eenen dranck
gemaeckt tsaemen 11 stuyvers. Gemaeckt 8 pillen 6 st. Item voor denselven noch eenen
dranck gemaeckt cost 10 st. Item op den 8en april aen denselven 19 poeders van de
watersucht gegeven, kost 10 st. Item soo heb ick den selven gevisiteert tot Oosterwyck als
by hem den coerentasch (= korenhoop) gevallen hadde en hem substantie gegeven om syn
been mede te bestrycken tsamen 9 st. Facit 2 gl. 6 st. C Prims"
Dat hij in Oosterwijk woonde pleit ook nog pro verwantschap met de Booischotse tak.
Spijtig dat de andere rekeningen van de Tafel over de voorgaande en de volgende jaren de
uitgaven anoniem houden, zoniet wisten we nog veel meer.

Tot hiertoe sprak ik over Van Orshagen's waarvan ik nog enigszins kan raden dat ze met
de ene of de andere tak nauwer verwant zijn. Maar rond 1600 leefden er nog enkele andere
waarvan zo weinig bekend is dat ik noch de verwantschapsgraad met "onze" Booischotse
Jan, noch die onder elkander kan vermoeden.
Wie was, bijvoorbeeld de HANS van orsagen, die op 18.12.1612 2 scellingen 18 denieren
boete heeft moeten betalen "om met enen steen geworpen te hebben ende en (= een,
iemand) gequetst - 2.16, den aenbrenger 18." Twee derden van de boete was voor de Heer,
een derde voor de "aanbrenger"... (ARA d'Ursel L 971 8e kaft C Rekeningen, p. 41 verso).
Rond die tijd leefde er ook nog een CATHARINA van Ouschoven die op 23.6.1616
huwde met Jan Verlo. Dat is dan de eerste maal dat de naamvorm op -hoven wordt
gebruikt, voor zover ik weet. En nog een JAN van Orshagen, gehuwd met Catharina
Hagelbrechts, of Hegelbrechts, waarbij op 5.9.1626 een CATHARINA werd geboren,
peter en meter Adrianus van Rooy en Catharina Verduyst, en op 19.3.1633 een ANNA,
peter Arnoldus Vrancx (een naam die ons aan iets herinnert, namelijk aan Adriana van
Orshagen en haar man Rombout Vrancx uit Hallaar) en die Anna werd op 4.4.1692
begraven.
En een HENRICUS van orssagen, van wie in 1623 (KA 50 p. 2) een zoon werd begraven,
en die zelf werd begraven op 8.6.1632. Maar de naam Henricus herinnert aan de groep
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"alias bertels".
En nog een PETRUS, gehuwd met Anna van den Broecke, die op 17.4.1629 een Petrus
lieten dopen, peter Goris Tilemans, meter Maria Vervoort. Over die zoon Petrus vernemen
we alleen dat hij op 26.9.1691 grond had liggen naast Adriaenken van Goubergen, de
weduwe van Antoon Verstappen; de andere aangrenzenden waren: Geeraard Squadens en
"heer ende meester peeter vaes nomine uxoris (= in naam van zijn vrouw)" en dielis
vercalster (Not. nr 1794). Ik meen dat die Peter Vaes in die tijd Heer van het Hof ter Laken
te Booischot is geweest; dan zou deze Petrus van Orshagen toch iemand uit de groep
"Booischot" zijn geweest?

Laten we nu eens kijken naar die andere mannen met opvallende titels, en vooreerst naar
die met het hoogste ambt:
DE "CLERCK van den HEYLIGEN GEEST"
In het boek van Terbank, over de op melaatsheid onderzochte personen, staat in 1543 een
getuige vermeld die ons interesseert: een JAN van oersage; hij was "clerck van den H.
Geest" of om het wat bescheidener te houden: klerk van de H.-Geesttafel van Heist.

Waarin bestond het werk van zulke klerk van de H.-Geesttafel? Uit de documenten van
Heist, die ik doorzocht, blijkt dat hij de cijnsboeken opstelde, en dat hij die moest
aanpassen bij erfenis of verkoop; dat hij de cijnsen moest innen, zo in geld als in natura,
o.a. de zogenaamde "tienden van Bernum"; dat hij het geinde graan moest laten dorsen en
opslaan op de zolders van het H.-Geesthuis en op de gegeven tijd verdelen aan de bakkers
om brood te bakken voor de armen, of rechtstreeks aan de noodlijdenden uitdelen. Dat
H.-Geesthuis moest ook in orde worden gehouden en belangrijk daarbij was dat het goed
kon afgesloten worden en dat het er niet binnen regende. Er moesten hoeven en landerijen
van de H.-Geesttafel, of die onder beheer ervan stonden, worden verhuurd met de
voorgeschreven aanbestedingsprocedure. Er waren daaronder inderdaad eigendommen van
armen of zieken die leefden van de giften van de Tafel; voor die gevallen werd een
individuele rekening bijgehouden met de inkomsten van de goederen enerzijds, en met de
uitgaven anderzijds. De melaatsen werden naar Bruggeneinde, naar de Lazarije, verbannen
en daar ondergebracht in een gebouw of soms slechts in plaggen hutten; voor jonge
kinderen werd een pleegmoeder, eveneens melaatse, gezocht en betaald. Voor de
"H.Geestkinderen", de arme wezen, werd een pleeggezin gezocht en vergoed. En ergens
las ik ook over haringen die elk jaar aan de armen moesten worden uitgedeeld in
uitvoering van een testament van ene Lysbeth van Riemen. Er was dus werk genoeg voor
de klerk, maar ik meen te verstaan dat de twee H.-Geestmeesters, waarvan er elk jaar een
werd vervangen, ook heel wat op zich namen. Over de wedde van de klerk heb ik in de tijd
van "onze" Jan nooit iets gelezen, maar zijn opvolger had een wedde (in KA 620 van
1599: "Gegeven aenden clercq deses een jaer gagie vervallen te Bamisse anno negen ende
negentich 8 gulden") en kreeg bovendien elk jaar een paar schoenen en 2 veertelen graan
(op dezelfde plaats: "eerst gegeven aenden clercq deses ende hier mede betaelt Bamisse
acht ende negentich 2 veertelen"); voor dat graan had hij dan wel een jaar moeten wachten
...
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Tenslotte las ik ergens (ARA d'Ursel R 91 van 5.3.1708) dat de "clerck van den heyligen
geest" tevens dienst deed als koster; maar ik weet niet of dat al zo was in de tijd van
"onze" clerck.

Over die Jan van Orshagen weten we eigenlijk erg weinig; ik vernam alleen het volgende ;
op 7.2.1560 (misschien was het '61 of '62 want dat is niet zeer duidelijk aangegeven) reed
hij met zijn pastoor en de twee H.-Geestmeesters naar Mechelen "als sy die boecken ende
rekeningen.... mede hadden gedragen tot Mechelen ende te selven .... daghen oversaghen
aengaende zeecker chysen ende andere dinghen die den heyligen geest aenghinghen." En
bij die gelegenheid verteerden ze met hun vieren voor eten en drinken 2 gulden 10 stuivers
en 12 oorden (KA 596 p.36 verso).
In 1578 (KA 605) rekenden de toenmalige H.-Geestmeesters "finalyck" met hem af - hij
had dus toen zijn ambt neergelegd - en daarbij werd nog een pint gedronken: uitgave 15
stuivers.
En tenslotte op 16.4.1588 (of 1589) werd voor zijn "uytvart" 16 stuivers betaald. "Ende
nog opden authar geoffert bevonden 3 stuyvers" (KA 33 p. 7).
Ik zou al de rekeningen, die door Jan de klerk werden geschreven, nog eens allemaal
moeten herzien: toen ik ze las, wist ik nog niet wie ze had opgesteld. Wellicht zou ik er nu
nog meer in lezen.
We vernamen dus eigenlijk weinig over deze man.
Ik berekende dat hij ongeveer rond 1510 moet geboren zijn, en ongeveer 75 jaar oud was
toen hij stierf; ook Denys "alias bertels" moet ongeveer rond 1510 geboren zijn.

Wie was de "clerck" eigenlijk? Was hij misschien de Jan van Orshagen die enkele kleinere
percelen grond had liggen op het Laar, grond die later eerst aan Barbara van Orshagen en
daarna aan de ongelukkige Huybrecht kwam? Was hij dan familie van die Barbara? Was
hij misschien dezelfde als de schepene die we vermeld vinden rond 1550, de laatste in de
reeks? Of was hij de Jan van Orshagen alias bertels, broer van Katelyne, die we in de
cijnsboeken van 1544 en 1552 te Hallaar vinden? Waar hij op een hoeve van de
H.-Geesttafel woonde, wat misschien deel uitmaakte van de voordelen van een "clerck van
den heyligen geest".
Het blijft gissen naar de identiteit van deze ambtenaar, die in zijn functie vermoedelijk
veel te doen heeft gehad met arme, ongelukkige en zieke mensen, en zeker in hun harten is
blijven leven na zijn dood; maar in de boeken staat het niet geschreven.

Laten we nog eens kijken naar iemand anders met een nieuwsgierigmakende naam,
JAN JANSSONE NATUERLYCK
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Hij was dus een natuurlijke zoon van ene Jan van Orshagen. Voor het eerst ontmoeten we
zijn (verlengde) naam in ongeveer 1530-1540, mijn nr 49. Daar wordt onder de haardgang
Berg (= Heist-Centrum) een H.-Geestcijns geheven onder vorm van rogge: "Item Jan van
orssagen natuerlyck over alyt wouters, van huyse ende hove ghelegen metter eendere zyde
aen Mr Jan robrechts erve, metter tweedere ende derdere zyde aen heer deckers erve ende
metter vierdere zyde aen sheeren straete: 1 veertel rogge."
Daarna staat hij in een tekst van 1558, in het cijnsboek dat in mijn lijst het nr 75 draagt; hij
wordt daar belast op een perceel naast Hendrik van Houtven en Hendrik de Ridder. En
nogmaals in dat cijnsboek, onder "rogge in Laer", ligt een perceel van Jan Janssone
Natuerlyck ergens dicht aan het Goor en aan het erf van Peter Verbeke.
Tenslotte vinden we hem in een ander ongedateerd cijnsboek van de H.-Geesttafel van
ongeveer 1565, mijn nr 77, met een perceel in de buurt van de Bruelstraete.
Zijn eigendommen, waaronder een "huyse ende hove", liggen dus duidelijk ergens aan de
"grenzen" (voor zover wijken grenzen hebben) van Berg, Laar en Booischot, dicht aan het
oude Moer.
Slechts bij die vier gelegenheden vond ik die eigenaardige verlengde naamvorm. Zeer
waarschijnlijk noemt men elders de man eenvoudig "Jan van orshagen" of "Jan van
orshagen Janssone". Maar ... hoe weten we of een van die eenvoudigere namen, die we
inderdaad vaak vinden, op Jan Natuerlyck duidt?
In het citaat uit 1530-1540 zegt men dat hij "huyse ende hove" verkreeg "over alyt
wouters". Hij kan het natuurlijk van die dame hebben gekocht, of het gehuurd nadat zij het
had laten liggen; maar het zou ook kunnen dat hij het van haar had geerfd. Zij kan
bijvoorbeeld zijn moeder zijn geweest.
En inderdaad: in 1530 p.161 van mijn nr 48 spreekt men over een Jan van orshagen
"Alytssone"; men belast daar "3 dachmael erfs min 28 royen" liggende naast Jan Geens, de
kinderen van Hendrik vanden Broeck, de Willem Rapsstraete en Jan Tubbacx; en met de
Rapsstraat, die nog bestaat (Willem Raapstraat!) zitten we weer in dezelfde hoek van
Oud-Heyst.
In 1558, nu in mijn nr 75, p. 73) belast men een Jan van Orshagen Janssone "over Alyt
wouters" voor 3 dachmael eussels gelegen op het Laer, geheten "den bruel aen
tbegynenbosch". Blijkbaar hetzelfde perceel als het vorige.
En in mijn nr 53, uit 1537-39-40, belast men "Jan van orssagen Janssone over alydt
wouters"; maar vanaf 1541 wordt dat: "Francen ghiens adamszoen over h(eer) jan van
orssagen janszoen."
Over welke h(eer) Jan gaat het daar? Er leven er te Heist rond 1541 maar twee die in
aanmerking komen om met die titel te worden aangeduid: een schepene en de pastoor. De
Jan Janssone uit Booischot had geen recht op een betiteling als "heer". Want de schepene,
die we in 1540 vonden (mijn nr 59) en die waarschijnlijk nog dezelfde is die ik in 1544
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vond (mijn nr 64) was een "Lambertssone".
Zou het mogelijk zijn dat de Heistenaren hun PASTOOR zelfs in officiele papieren
aanduidden met die toch enigszins ongewone benaming? De meeste mensen zouden toch
niet gediend zijn met die publiciteit rond hun afkomst.
Bij gebrek aan andere kandidaten besloot ik dat spoor toch maar eens te volgen.
Het begon niet eenvoudig. In de lijst van pastoors van Heist in het boek van De Ridder,
Goetschalckx en Fl. Prims vind ik hem niet; er staat daarin wel een Jan van Orshagen
vermeld als "curatus" (= onderpastoor?) van de kerk van Itegem-St.-Guibertus, kort na
1500; rond 1530 was hij daar verdwenen. Nochtans hadden we in 1547 in het boek van de
melaatsen-keuring van Leuven-Terbank als getuige een Jan van orshaegen "prochiaen van
heyst" gevonden (nr 63), en in het losse blad dat we in het cijnsboek van 1544 vonden (op
mijn nr 64) vonden we ook een Meester Jan, terwijl het cijnsboek zelf (nr 65) onder Berg
een "priester" Jan van orssaegen vermeldt. We hadden overigens in 1466, maar in een veel
latere toevoeging, een verwijzing naar het testament van een Mr Jan van orsagen
gevonden, maar die titel hoefde niet noodzakelijk een pastoor aan te duiden.
Kan dat de Johannes van Orssagen filius Johannis uit het bisdom Kamerijk zijn die
volgens Schillings (zie bibliografie) op 12. 1.1469 studies "in artis" begon aan de
Universiteit? Die zou dan, gezien dat begin van zijn studies en de datum waarop hij nog
optrad in Terbank, wel heel oud moeten zijn geworden. Bovendien weet ik niet precies
van waar die student kwam, uit Heist of Mechelen, of nog van elders; het bisdom
Kamerijk was wel heel uitgestrekt.

Ik heb, zoals in een goede detectiveroman, tot de laatste dagen van mijn opzoekingen
moeten wachten om volledige klaarheid te krijgen. Inderdaad vond ik toen pas (in SA
Mech. Test. nr 12 p. 13 verso) het testament van ROMMOUT van orssagen ende
Kathelyne goessens, wiens vader JAN van orssagen op dat ogenblik, 26 november 1554,
nog leefde en wiens broeder "heere JANNE van orsaegen prister Rommouts broeder",
evenals zijn andere broer SEBASTIAEN en zijn zus ANNE elk bedacht werden met 2
gulden. En een paar uur later vond ik in Test. nr 14 p. p. 106 verso en 107 het testament
van "Jan van orssagen, prister, natuerlycke zoone van wylen Jan van orssagen ende alyt
wouters" dd. "ultima decembris 1567".
Pastoor Jan was dus inderdaad een buitenechtelijke zoon van een Jan van orssagen en een
alyt (= aleida) wouters, een vrouw die vermoedelijk van Heist was of er alleszins huis en
hof bezat. We kennen zijn broers en zijn zus maar we weten niet of die ook "natuerlycke"
kinderen waren; ik vermoed van niet, maar of ze dezelfde moeder hadden als de pastoor
heb ik niet kunnen achterhalen.
Evenmin of zijn vader uit Heist of uit Mechelen was. Was hij de Jan van orshagen die in
1466 (nr 25) onder de haardgang Laer 2 viertel rogge moest betalen aan de H.-Geesttafel?
Waar toch later de eigendommen van de pastoor lagen? Of was hij de Jan van Orshagen,
bakker, die in 1496 uit Heist naar Mechelen uitweek?
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Alleszins leefde de man nog in 1554 en woonde toen in Mechelen, en in het hoofdstukje
over de naamgenoten uit die stad zullen we meer over hem te melden hebben, maar dan
zonder dat we weten dat het over hem gaat. Wel zou het goed uitkomen als hij de Jan van
Orshagen was die in 1490, dan wellicht om zijn misstap uit te boeten, een huis aan de
hertog van Boergondie afstond op voorwaarde dat de opbrengst elk jaar zou worden
doorgegeven aan een achttal kerken en kloosterkapellen in Mechelen. Gedurende meer
dan 100 jaar vond ik elk jaar die uitgaven in de rekeningen van de rentmeesters van de
hertogen, maar na 1600 heb ik er niet verder naar gezocht. De geest van vader Jan zal dan
wel rust hebben gevonden en Alida had het hem vermoedelijk allang vergeven omwille
van haar zoon priester.
Het testament van zoon Jan is een echt pastoorstestament. Hij wenste begraven te worden
in de kerk van het Karmelietenklooster van Mechelen, voor het altaar. Aan al zijn
familieleden werd een klein bedrag toegewezen, zo langs moeders als langs vaders zijde,
maar daarmee moesten ze tevreden zijn. Zijn eigendommen moesten verkocht worden en
dat geld goed belegd, en de opbrengst daarvan gebruikt ter ere "vanden heyligen
Sacramente, rustende inde kercke van Heyst", vooral voor een zondags "lof", zoals hij het
destijds, toen hij nog te Heist "stond", zelf deed en deed doen. En indien zijn opvolgers te
Heist die laatste wens niet zouden eerbiedigen, dan moest de opbrengst van de belegging
gebruikt worden om vijf arme jongens van Mechelen onderwijs te verstrekken; als ze
dagelijks naar school zouden komen en bij de Karmelieten mis hoorden zouden ze telkens
"een wittebroot oft eenen coeck zoo groot ende naer advenant dat de voirscreven rente
tselve sal kunnen verdragen" bekomen. En ze werden ook op zijn uitvaart verwacht; en
gedurende zes weken na zijn dood zouden die jongens, op diezelfde voorwaarden dat ze
op zijn graf zouden komen bidden voor hem en voor "alle gelovige zielkens", een wit
brood van 17 myten (= oude munt van geringe waarde) krijgen. Tenslotte werden drie
testamentuitvoerders aangeduid, kreeg zijn biechtvader, de procurator van de Karmelieten,
"een gouden croone" (= een gouden muntstuk), en werd de schuld van al zijn schuldenaars
kwijtgescholden.
Tot daar het testament van paster Jan.
Ik was enigermate verrast dat een buitenechtelijk kind priester kon worden; zo iemand kon
geen beneficien toegewezen krijgen, dacht ik. Wellicht had zijn Mechelse familie toen
reeds voldoende invloed om te bekomen dat men iets door de vingers keek. Zijn wijding
viel bovendien nog voor het Concilie van Trente.
Wat wel erg opvalt bij paster Jan is dat hij zichzelf in zijn testament noemt met die toch
minder gebruikelijke precisering "Natuerlycke zoone"; hij wil dus klaarblijkelijk dat er
over zijn geboorte geen misverstand heerst. Later zullen we nog enkele teksten vinden
waarin hij "Jan van Orssagen Janszoone Natuerlyck" wordt genoemd, maar dan bemerk ik
dat zulks alleen gebeurt in rekeningen van de H.-Geesttafel; en als we ons herinneren dat
de opsteller van die rekeningen iemand was waarop de pastoor als patroon invloed had dan
moet ik ook hier weer besluiten dat de paster zelf op die ongewone precisering stond. Uit
overdreven ootmoed? Of om zijn moeder, die vermoedelijk te Heist woonde, te betrekken
in de eerbied die hij als pastoor zeker genoot?
Tenslotte was ik graag nog eens op zoek gegaan naar de moeder van de pastoor: Alida
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Wouters. Zolang we over die belangrijke persoon niets meer weten is mijn verhaal
eigenlijk niet af ...

De Heistenaren hebben de tamelijk belangrijke erfenis van hun pastoor niet laten
ontsnappen. Of ze werkelijk de opbrengst hebben aangewend ter ere "vanden heyligen
Sacramente, rustende inde kercke van Heyst" weet ik niet, noch of ze getrouwelijk het
zondagse Lof zijn blijven vieren , zoals hij het was begonnen. Wel vind ik nog lang nadien
nog ontvangsten waarbij naar het testament van de pastoor wordt verwezen, zo
bijvoorbeeld de aanvulling bij een post van Willem Denys, onder Laer, waaruit blijkt dat
het perceel later overging "op de erven Mr Jan van Orssagen"; en nog later werd er
bijgeschreven: "De heyligest heeft de erve", dus: "De H.-Geesttafel heeft dit perceel
geerfd" (nr 25).
Of ook wat we in 1574 (nrs 86 en 87) vinden over " de goederen wylen Henrick
Lintermans op 2 stucken lants, de brecht ende de vorst, tsamen groot 3 dachmalen, by
Testamente van wylen heer Janne van orssagen 6 gulden." In een ander cijnsboek staat het
zelfs nog duidelijker: "gelaten by testamente van wylen heer Janne van orssaegen." Dus
nog een perceel van paster Jan, dat laatst in gebruik is geweest van een overleden Hendrik
Lintermans. Nog later werd er bijgenoteerd: "Sequitatum per Corn. Schellincx die de
panden hadde uytgewonnen." Maar wat precies de betekenis van die laatste toevoeging is
weet ik niet; "uitwinnen" betekende, meen ik, "in beslag nemen"; en was die Schellincx
geen rentmeester van de Heer van Heist? En dat "sequitatum" (= gevolgd?) kan ook op de
betaling van de cijns slaan.

Met alles rekening gehouden: de ligging, de grootte, speciale toestand als gevolg van het
testament van paster Jan, denk ik dat we nu wel weten wat "de Orsaegen hoeven", die we
vinden in het Groot Meetboec van Heist, uit 1644, RAA OGA 106 p. 155 van deel I,
bedoelen; we hebben dat erg interessante document nog niet besproken behalve een
vluchtige vermelding in het hoofdstukje over de plaatsnaam, daarom hier de tekst: "Een
bosch oost de bieshoeven zuyt rigouts erffghenaemen henrick Lambrechts, ende de
goorhoeven, west broeckmans straete, noort Mr Jan robrechts, machiel abts ende
schrieckemeyers del, groot 1936 roeden 44 voet". De percelen liggen in het blok "Parcheelen tussen de Kievitsche Heyde, de Willem Rapsstraete ende Broeckmansstraete". En
ik was vooral verwonderd dat, terwijl voor alle andere percelen in de marge de eigenaar en
soms ook de pachter worden vermeld, voor de Orsaegen Hoeven in de marge wordt
gezegd: ... "De Orsaegen Hoeven"!
Was er een soort stichting voor opgericht?

Nog iemand die we niet goed kunnen plaatsen:
DE ABT VAN DE ABDIJ VAN KORSENDONK, OUD-TURNHOUT
Rond 1500 leefde er een HENRICUS van Orshagen, kanunnik, die van kort na 1494 rector
was van het Augustinessenklooster van OLV-Presentatie dat te Oostmal pas was
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opgericht. Een oud geschiedschrijver, J. Hoybergen, vertelt over hem in zijn
"Annotationes in Corsendoncam": "... primas virgines ad leges regulae St. Augustini
informante Henrico Horsagio Corsendoncano pariter Canonico et hujus novae Domus
initiatore et rectore." In 1510 werd Henricus van Orshagen verkozen tot prior van de abdij
van Corsendonck (bij Turnhout, onlangs gedeeltelijk maar prachtig gerestaureerd). Hij
was "een ijverigen voorstander der regeltucht en vooral van de stilzwijgendheid" zoals
T.I.Welvaarts in 1880 schreef in zijn geschiedenis van "Corsendonck" (2 delen). Volgens
een 17e-eeuwse schrijver, door Welvaarts aangehaald, veranderde en vergrootte Henricus
het klooster aanmerkelijk: "Henricus Orshagius instructus opibus Praepositi illius Arnoldo
de Domo (= Arnoldus Verhuizen van Diest, die de abdij van St-Truiden bestuurde) a
duabus coeli partibus, septentrione et occidente, interiorem aream magnifico genere
structurae percommode est complexus."
Hendrik moet inderdaad een echte bouwer zijn geweest; maar dat kostte allemaal veel
geld, en hij moest er nogal wat eigendom van de priorij voor verkopen, zoals we bijvoorbeeld kunnen vernemen uit een soort nota-boek waarin hij de dubbels van allerlei
volmachten en dergelijke opschreef; ik vermoed toch dat het in zijn eigen geschrift is
geschreven (KA Korsendonk 5).
Ik vermoed ook dat het dezelfde "HENDRICUS de Oorshaghen de Meerbeke" in het
bisdom Luik was die op 30.8.1482 zijn studies begon aan de Universiteit van Leuven
(Schillings).
Hij zou geboren zijn te Meerbeek; we mogen veronderstellen dat daarmede het huidige
Westmeerbeek is bedoeld, dus in de onmiddellijke buurt van Heist, en dat Henricus
iemand uit de Heistse tak van de familie was. Ik heb de weinige oude documenten van
Westmeerbeek onderzocht en geen andere sporen van Van Orshagen's gevonden, maar dat
bewijst niet dat er niet ooit een gezin, al was het maar tijdelijk, in die gemeente verbleef.
Het is bekend dat de grote Erasmus graag kwam werken in de beroemde biblioteek van de
abdij van Korsendonk, en daar hij een tijdgenoot is van abt Hendrik mogen we wel
veronderstellen dat beide mannen elkaar gekend hebben.
Op p. 428 van deel 4 van de "Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de provincie
Antwerpen" staat een lijst "Nomina sororum Monasterii Presentationis Beate Marie
Virginis", met daarin ook de naam van onze "Venerabilis Henrici van Orshaghen Prioris in
Corsendonck et primi quondam Rectoris huius domus." Maar samen met hem wordt daar
nog een Henricus Orshaghen vermeld, die gehuwd was met ene Elisabeth; vermoedelijk
zijn ouders.
Eigenlijk ontdekte ik de abt slechts bij toeval: tussen oude documenten vond ik een
verklaring over een perceel weide en heide dat Corsendonck te Webbekom bezat die
Henricus als prior in 1521 ondertekende (ARA Leenverheffen nr 3441).
Er moet over hem nog meer te vinden zijn in het archief van de abdij van Corsendonck in
ARA. KA.
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TENSLOTTE: DE BOOISCHOTSE TAK
We hebben gezien hoe de gehele Hallaarse tak door tegenslagen en vreselijke ziekten ten
onder ging, zodat er nu geen enkele afstammeling-naamdrager van overblijft.
Alleen de Booischotse tak schijnt van al die miserie gespaard te zijn gebleven.
Wat weten we over hen? Alles bijeen minder dan over de Hallaarse groep; gelukkige
volkeren hebben geen geschiedenis.
Het begon met turfsteken in de moeren van Heist-Booischot. In 1404 (mijn nr 9) haalden
Ard en Jehan de orzaghen turf uit de grote moeren van de Heren van Mechelen, toen reeds
de hertogen van Boergondie.
Vanaf 1414 en tot in 1420, zelfs met een paar onderbrekingen tot in 1430, betalen "jehan
kerman et jehan de orshagen" samen voor hetzelfde (mijn nr 11). Het was in de tijd dat de
rijke familie Kerman het Pelgrimshof in Heist verwierf; welke kontakten kunnen er tussen
die twee families hebben bestaan?
En in 1460-1462 (nr 20) vinden we weer twee naamgenoten, Willem en Wouter, in de
rekeningen vermeld voor dezelfde aktiviteit, misschien zelfs drie want de vermelde "jan
eiden" kan zeker Jan Yden van Orshagen, de schepene uit 1464 zijn.
Zoals zovele dorpsgenoten bevoorraadden onze familieleden zich in goedkope brandstof,
turf, in de vennen die vooral het zuid-oostelijke deel van Heist overdekten.
Rond 1480-1490 geraakten de nochtans uitgestrekte goren "uitgetorfd". De ontvanger van
de Hertog verantwoordde jaarlijks in zijn rekeningen de slinkende opbrengst door te
verwijzen naar de uitputting van de grondstof. Zo zegt hij in 1497 dat een "hanneken
janssoone van orssaghen", die een half kwart bunder moer "placht te houden" die "en lan
et este 1494 habandonna et laissa vague" (mijn nr 37).
Van dan af begint men naar een ander gebruik van de moergronden uit te kijken. Het
blijken goede landbouwgronden te zijn, en van 1512 tot 1528 staan telkenjare "Jehan et
magdaleine van orssaghen alias janskinderen" vermeld als hebbende vier bunder "de
puich" (= "put", uitgeturfde moergrond) in huur (nr 43).
En dat doet mij vermoeden dat een (of twee: Jan en zijn zuster Magdalena) van de
kinderen van een Jan van Orshagen, die zelf nog op Orshagen en in de wijk Berch
woonde, zou verhuisd zijn naar de buurt van de moeren. Vijf ha is, naar mijn - alhoewel
ondeskundig - oordeel te veel om het nog vanuit Orshagen uit te baten.
In 1528 (mijn nr 46) wordt dat vermoeden zekerheid: ene Jan van orssaegen Janssone,
vermoedelijk het Hanneken uit 1494, of toch zeker de Jan, broer van Magdalena uit
1512-1528, woont "int Hoff te boescot" en heeft daar in de buurt meer dan tien ha op het
Goor gewonnen grond in gebruik; en dus wellicht bovendien ook nog andere, oudere
labeurgrond. Een serieuze uitbating.
"Int Hoff woonende te boescot". Er bestond toen inderdaad in Booischot een Hof, het Hof
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ter Lake, dat nog bestaat, alhoewel volkomen vernieuwd. In een leenverhef uit 1521 wordt
het aldus beschreven onder de achterlenen van Johanna Oudarts, die de "Voogdye van
Heyst met alle hare toebehoorten" te leen houdt van" mynen ghenadigen heere": "Henric
van Kets hout van my te leene het Goet van Lake te boesscot gelegen bemden bosschen
.?., ende is een volleen binnen dorp van heyst met huysen (hoven?) bogaerden winnende
beemden daertoe behoorende groot tsamen 10 bunder lutel min of meer."
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Jan Janssoone echt "int Hoff" woonde, hoogstens op een
van de hoeven die er van afhingen. Later, in 1618, lezen we over een andere pachter: " ...
Peter Laumans, woonachtig onder den gehuchte van Boisschot, opt hof ter laecken,
wesende pachter myns E. heere den President Vaes" (ARA d'Ursel R90).
En Booischot? Was in die tijd nog een klein alhoewel oud gehucht van Heist, ontstaan
rond het Hof en de molen. In 1410 was er niet ver van het Hof een kleine kapel gebouwd,
en in 1421, dus vermoedelijk rond de tijd dat de eerste Van Orshagen zich in Booischot
vestigde, werd door de bisschop van Antwerpen aan de pastoor van Heist toegestaan om
daarin van tijd tot tijd gebedsdiensten te komen houden. Maar voor de mis, voor dopen,
huwelijken en begrafenissen moesten de inwoners van Booischot naar de kerk van het
Centrum. Van de deur van de kapel tot aan de deur van de kerk bedroeg de afstand 979
roeden 9 voet, ongeveer een uur lopen, maar veel mensen moesten met hun dopelingetjes
of hun overledenen nog heel wat verder door alle weer en wind. Later heb ik daar nog een
anekdote over te vertellen.
In ARA d'Ursel R 90 las ik in een stuk van 28.7.1617 dat er toen en dat reeds sedert een
dertigtal jaren enig onderricht werd gegeven aan de kinderen van Booischot waarvan de
ouders dat wensten: "Maer die van Boischot hebben eenen Cappellaen apart die sy syn
gagerende (= die zij betalen) boven het Innecomen dat hy heeft vande Cappelle alhier, op
conditie dat hy de schole moet houden ende de kinderen die alhier souden ter scholen
comen leeren." Of de Van Orshagen's hun kinderen "ter schole" lieten gaan weet ik zeker
niet voor de generatie rond 1600, maar kort daarna kunnen meerderen toch hun handtekening zetten.
Is het "hanneken janssoone", die ophield turf te steken in 1494, dezelfde als de "jehan et
magdaleine alias janskinderen" uit 1513-1528? En de Jan Janssoone uit 1528? Het lijkt
niet onwaarschijnlijk dat Hanneken uit 1494 in 1513 "Jehan" is geworden, en "Jan" in
1528.
En naar wie verwijzen dan "JANssoone" en "JANskinderen"? Zou het niet gaan over Jan
Yden van Orshagen, schepene in 1464 en 1479? Ofwel over zijn opvolger in de
schepenbank, weer een Jan die we in functie vinden in 1500, 1506, 1508 en 1510. Ik heb
een zwaar vermoeden - maar geen bewijs! - dat als schepenen de bewoners van de
stamhoeve Orshagen de voorkeur genoten en dat Hanneken uit Orshagen naar Booischot is
getrokken, aangetrokken door de goede, uitgestrekte en goedkope gronden in de vroegere
moeren.
Dan zou hij de stamvader zijn van alle op dit ogenblik levende Van Orshagen's en Van
Orshoven's.
Zoniet, dan zeker de volgende Jan van Orshagen; want in 1531 (mijn nr 50) verkoopt een
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"Jehan van orssaghe le Jeune" aan Jehan vercalster ongeveer 3 dachmael "puth"; en in
1541 (nr 60) vernemen we hoe hij aan dat perceel was geraakt: geerfd langs zijn vrouw.
Hij was namelijk gehuwd met Lysbeth vercalsteren. Een ander stuk uit de erfenis werd aan
een rijke Mechelaar verkocht.
Uit die gegevens kon ik wel niet met zekerheid opmaken dat die Jan "le Jeune" in
Booischot woonde, dus dezelfde was als de Jan die in 1528 "int Hoff te boescot" woonde;
maar in dezelfde rekeningen over 1541 las ik ook over een "Jehan van orssaghen le
Joesne" (= le jeune) en daar staat wel bij dat die van "Boesschot" was.
Er waren echter op dat ogenblik twee Jannen van orshagen die in Booischot grond
uitbaatten ... Maar die tweede heeft daar nooit meer dan enkele dagmalen grond gehad, dus
die kan het niet zijn. Het gaat wel degelijk over de zoon van Hanneken uit 1494.
Zo komen we aan het grote cijnsboek uit 1544 (mijn nr 65) waarin Jan van Orshagen
Janssone wordt belast; maar er staat weinig uitleg bij. Daarvoor moeten we wachten tot in
1552, in het tweede grote cijnsboek (mijn nr 69) waarin onder Booischot kennelijk
dezelfde Jan Van Orshagen belast wordt op "zyn huys ende hoff groot 1 dachmael tot 5
gulden, noch 3,5 bunder lants zyn eyghen (= zijn eigendom) tot 3 veertel tbunder, noch
bempt groot 1,5 bunder tot 8 gulden, noch eussel 1,5 bunder tot 8 gulden, noch zyn
bosschen groot 4 bunder (= ongeveer 5 ha in eigendom) tot 3 gulden tbunder, huert van
adrian lintermans eussel tot 3 gulden, som 4 pond 14 schellinck grooten brabants."
Alles samen 12 tot 13 ha. Geen klein boerke.
Daarna vernemen we een hele tijd niets meer over de onzen in Booischot, tot we daar rond
1600 weer een Jan Van Orshagen Janssone aantreffen; en van dan af kunnen we voortgaan
op de parochieregisters en wordt de afstamming duidelijk.
Die Jan Van Orshagen trouwde op 20.2.1607 met Cornelia van Thienen, testes (=
getuigen) Laurentius Deynkens en Anthonius Vekemans. De getuige van de bruidegom
was een Deynkens, en de bruidegom zelf, onze Jan, was op 6.8.1624 zelf getuige bij het
huwelijk van Petrus van Orssagen met Magdalena Deynkens.
Het vervolg wordt beschreven in hoofdstuk 2 over de periode na 1600.
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Dit eerste deel van onze familiegeschiedenis wordt afgesloten met een EEN ZEER
ONVOLLEDIG overzicht van wat me over
DE MECHELSE TAK TOT ROND 1600
is bekend geworden bij het zoeken naar infomatie over de Heistse groep. Op het einde van
het tweede gedeelte van de familiegeschiedenis wordt ook de Mechelse NA 1600 verder
besproken.
Feiten
De gegevens over onze Mechelse naamgenoten van voor het invoeren van de PR bevatten
meestal, ongeveer zoals voor Heist, slechts individuele informatie; we kunnen er slechts
met veel moeite en onzekerheid zekere familierelaties uit afleiden. Ik geef mijn notities
dan ook hoofdzakelijk kronologisch; enkel wanneer ik zeker ben, of een sterk vermoeden
heb, dat twee of meer inlichtingen dezelfde persoon betreffen wordt van die kronologische
rangschikking afgeweken.
Dat is dan heel in het bijzonder het geval voor EEN tak van de Mechelse Van Orshagen's
waarvoor het - een gelukkige uitzondering - mogelijk was reeds voor 1600 een echte, zij
het onvolledige en op enkele plaatsen onzekere stamboom op te stellen. Ik geef - enigszins
anders dan voor Heist, maar de omstandigheden verantwoorden dat - eerst alle gegevens
die daarop geen betrekking hebben, om dan dit deeltje af te sluiten met die stamboom, die
een gepaste overgang naar het tweede deel vormt.
EERSTE IMMIGRATIE en EERSTE BOTSINGEN MET DE STADSREGLEMENTEN
Ik vermeldde reeds dat er zeer vroeg Van Orshagen's uit Heist naar Mechelen
emigreerden. De speciale politieke band tussen Mechelen en Heist werkte dat in de hand.
Het eerste spoor dat ik tot nu toe vond betreft NIKLAAS van Orshagen waaraan
Catharina, weduwe Jan Claus, en haar zonen op 28.10.1368 een huis op de Veemarkt
afstonden tegen 9 gouden denieren jaarlijkse cijns (SA Mech. COO 602). Dat gebeurde
dus slechts 12 jaar na de oudste vermelding van een Van Orshagen te Heist.
En weer zeventien jaar later, in 1385 en 1386 (SA Mech. Schepenreg. 8 pp. 16, 25, 82 en
95) begon een JOANNES de orshaghen allerlei aankopen te doen, o.a. in de "corte
scipstraete".
Ook in 1388 (zelfde collectie nr 9 pp. 8 en 147) kocht hij gronden in de "binnenstraete", in
de "nuwestraete" en nog elders. En datzelfde jaar kocht hij ook een klein perceeltje bij wat
reeds zijn eigendom was "prope novam pontem", bij de Nieuwe Brug dus, wat nu de
Fonteinbrug is.
Die schepenregisters zouden verder moeten worden uitgepluisd. Ik bezag alleen de
nummers 1 tot 17 (van 1345 tot 1405) en dan nog enkel op de verwervers; die namen
staan in de marge. Om de verkopers te kennen moet men de teksten volledig lezen, maar
die zijn in het Latijn met veel afkortingen (en bovendien moeilijk te lezen).
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In 1393 (SA Mech. SR 12) verkocht een Renerus van den Eechove, samen met een paar
anderen iets aan JOHANNES de orshaghen, zijn vrouw en zijn kinderen HENRICUS,
KATHELYNE en ELISABETH; en over Jan en zijn zoon henricus heb ik nog meer te
vertellen.
In 1400 (ARA Rekk 11610) werd namelijk JEHAN de orshagen beboet voor een
overtreding van de regels van de lakenhandel: "Des ouvrages de foulons de la doyene et de
la draperie de laquelle monseigneur (= de hertog) prent la moitie des fourfaitures amendes:
.......... De jehan de Orsaghen et renier de echoven (dezelfden!) pour ce quilz vendoient
chauches (= kousebrouken) et pieces de draps indeuement (= onrechtmatig) faites, pour ce
le 3e de mars, 21 ...? monnaye de flandres valent 12 livres 16 ..."
En daarop volgde ene MARGARETHA dorshaghen, "relicta (= weduwe) q.d. Johannes
van der Brugghen", die op 27.3.1402 in Mechelen werd ingeschreven als poorter; er staat
wel niet bij dat ze uit Heist stamde maar dat durf ik veronderstellen. Als getuige trad een
JOHANNES de orshaghen op. Op 11.8.1403 gaf (verkocht?) ze een "domistadium" (= een
bouwplaats?), aan de Nekkerstraat te Mechelen gelegen, aan Margareta van der Lynden.
Dat Poortersboek is een zeer interessante bron van inlichtingen over de immigratie te
Mechelen; het begint in 1346, maar er is een gaping van 1349 tot 1399 waardoor nog
heel wat onbekend blijft. Gezien wat aan die lacune voorafgaat en wat er op volgt denk ik
dat er allicht enkele immigrerende Van Orshagen's aldus door de mazen glippen.
Op 12.4.1404 werd te Mechelen als poorter ingeschreven, komende uit Heist:
"ARNOLDUS de orshaghen", misschien een doopkind van de schepene Ard uit 1358.
In 1404 is er weer sprake van een aankoop door een JOHANNES de orshaghen (SA
Mech. Schep. Reg. 17 p. 162), als ik goed lees gaat het over dat perceel uit 1388 bij de
Nieuwe Brug, en heeft deze Jan het geerfd van de toenmalige Jan. Onder alle voorbehoud
wegens het moeilijke geschrift ...
In 1408 (ARA Rekk 11610) las ik dan weer: "De Gilles dalost et Jehan de orshagen d'une
piece de drap quon disoit estre forfait, 6 escus valent 12 livres paiements." Jan kon het niet
laten ...
Waren dit misschien zijn eerste stappen in de tekstielhandel, die later aan zijn
nakomelingen rijkdom en prestige zouden bezorgen?
Zijn zoon Hendrik drukte overigens zijn voetsporen. In 1412, zelfde bron, liet hij zich
eveneens snappen: "De henry de orshagen de chauses quon dis estre fourfaites, 11 escus."
En deze "brave" Hendrik woonde zeker al te Mechelen want op 8.2.1412 verkocht HENRI
van Orshagen aan Jan Bogaert 1 gulden erfelijke cijns die hij had op een huis van Jan
Sanders buiten de Brusselpoort (SA Mech. COO nr 1539).
En op 16.10.1422 gaf Niklaas de Grave aan PETER van Orshaghen 75 roeden wijngaard
onder Hoebergen tegen anderhalve gulden en twee oude Doornikse grooten met twee
hoenders jaarlijkse cijns, volgens SA Mech. COO nr 4474.
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Op 5.11.1443 werd dan JAN van orssaghen, zoon van REYNERUS, komende van
Langdorp, als poorter ingeschreven te Mechelen; maar Langdorp ligt zo dicht bij Heist dat
we hem gerust tot de familie mogen rekenen. Was hij degene waarover het volgende
verhaal handelt?
EEN MUNTSNIJDER IN DE FAMILIE
Van voor 1456 was een JAN van Orshagen als muntsnijder verbonden aan de Munt van
Brabant te Mechelen; en van 1466 tot 1471 dan weer aan de Munt te Leuven.
Muntsnijders waren gewoonlijk zilversmeden. Zijn aanstellingsbrief, getekend door Filips
de Goede te Den Haag op 16.4.1456, staat in een mooi "Registre de charte..." (ARA Rekk.
nr 133 p. 39 verso e.v.). Op 31 augustus daaropvolgend deed hij "synen eet van officier
van ijsersnijder van de munt van brabant." Te Mechelen vervaardigde hij op proef
verscheidene muntstempels o.a. voor de nieuwe Bourgondische florijn, de dubbele stuiver
en de stuiver. Te Leuven werden tijdens zijn diensttijd aldaar verscheidene stukken
geslagen maar het is niet bekend welke daarvan door "onze" Jan werden gesneden. Maar
onder Karel de Stoute, tussen 1467 en 1469, sneed hij de stempels voor drie Brabantse
myten voor de Rekenkamer van Brabant. Afbeeldingen van deze munten worden gegeven
in een boek van J. Crab "Munt te Leuven tot einde 15e eeuw" pp.28 e.v. Voor zichzelf had
Jan een zegel gesneden om de authenticiteit van akten te bevestigen, dat hij ook wel eens
aanbracht op akten over vrienden. Maar ik vond er nergens enig spoor van terug.
Op 30.4.1471 werd Jan uit zijn ambt ontslagen om "este defaillant et decharge quant il en
a souffisament este semonse." Wat mag er juist zijn voorgevallen? Een jaar later sterft hij
te Mechelen aan de pest. Wie weet of de sukkelaar al niet door ziekte ondermijnd was en
zijn werk niet meer aan kon.
De man was gehuwd en na zijn dood bleef zijn weduwe achter met hun vier kinderen. Er
werd dan voor haar beroep gedaan op de Hertog die haar toch een vergoeding van 4 Louis
gros toekende voor de tijd die hij nog voor zijn officiele aanstelling gratis voor de Munt te
Mechelen had gewerkt.
Van Pinchart bestaat over Jan ook een nota in "Revue Numismatique Belge II, 1852" pp.
216 e.v. En over deze Jan vind men nog meer kleine vermeldingen in ARA Rekk. 18071
op verscheidene plaatsen, maar de paginae zijn niet genummerd.

ANTWERPENAARS?
Op 21.11.1431 kocht een JACOB van Orshage een partij bos "gelegen te Contich opt Lint
en daeraf een deel toebehoort Willem vander Noot" (SA Antw. SR 18 folio 235 verso).
Was deze Jacob een Mechelaar? Of een naar Antwerpen uitgeweken Heistenaar? Of
waarom werd de verkoop te Antwerpen geakteerd?
Over dezelfde Jacob staan in dezelfde Schepenregisters, nu in nr 29 van 1440 p. 71 en 104
twee akten over hem en zijn vrouw Margareta van Buyten, en in nr 37 p. 312 over hemzelf
en zijn twee zonen WOUTER en CAREL; en op dezelfde plaats wordt ook gesproken
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over zijn vrouw en twee zonen JAN en VRANCK.
Een St.-Baafsakte van 22 augustus 1446 vertelt hoe jonker Hendrik van Helmont "om een
somme gelts" twee keuren liet afkwijten door JACOB van Orshagen en diens echtgenote
Margriete van Buyten (overgenomen uit het boek "Geschiedenis van Kontich" van Rob.
van Passen p. 468).
In SA Antw. SR nr 30 (1441)p. 435 berust ook een akt over een JAN van orssagen wylen
Janssone; en in nr 47 (anno 1453) ene over CATHARINA van orssagen en haar neef
Costen van der herten.
Deze akten heb ik nog niet rustig kunnen uitpluizen.
Rond 1460 woonde te Mechelen op "Sente Jans prochie Buyten porten JAN van orssaghen
de hr van erpe huus hof ende lant fo 37 4..../ capp." wat die inschrijving in het cijnsboek
ARA Rekk. 45587 p. 24 ook moge betekenen. Misschien was dat de Joannes de
orssaghen, zoon van Reynerus uit Langdorp die in 1443 in het Poortersboek te Mechelen
werd ingeschreven.
NOG INWIJKELINGEN
Op 6.7.1461 werd te Mechelen als poorter ingeschreven HENRIC van orssagen,
"cleedmaker" en zoon van HENRICUS, komende uit Heist. En op 29.11.1468 volgde hem
REYNERE van Orssagen, "wageman" en zoon van WALTER (= Wouter), beiden
eveneens uit Heist.
Op 23.6.1474 werd ingeschreven te Mechelen REYNER van orssagen, wullewever, zoon
van REYNER uit Langdorp, met als getuige zijn "bruder" PEETER; en op 14.8.1475
volgde hun broeder HUBRECHT, scrynmaker; en op 17.10.1477 nog een zoon van
Reyner, GHEERD, eveneens wullewever, waarvoor Hubrecht als getuige optrad. Dat
maakt dan vier zonen van Reyner die uit Langdorp naar Mechelen emigreerden, misschien
zelfs vijf indien we de Jan uit 1443 meerekenen.
Op 21.10.1475 gaf (= verkocht?) het OLV.-Gasthuis aan JAN van Orshaghen, ten
voordele van zijn dochter MARGARETHA en zijn zoon JAN, een huis buiten de
Kerkhofpoort, op de hoek van de Vingebeekstraat tegen 16 solidi per jaar, SA Mech. COO
nr 3001.
Was het misschien deze Jan, vader of zoon, die rond 1490 een huis gaf aan de Hertog van
Boergondie om daarmede elk jaar een rente uit te betalen aan een hele reeks Mechelse
kerken en kloosters, welke betalingen we vinden in ARA Rekk 11614 en vele volgende,
gedurende meer dan 100 jaar? St.-Rombouts geniet er van, de H.-Geesttafel van St-Jan,
die van Ste Katelijne, het Begijnhof, het St-Janshospitaal e.a. Bij dat laatste wordt
gedurende lange tijd gepreciseerd dat het gaat over "la maison qui souloit (= placht) estre a
Antonie Vorin et Jehan van orshaghen." In het deel over Heist heb ik nochtans reeds
verondersteld dat het een uit Heist afkomstige Jan zou kunnen zijn, de vader van pastoor
Jan "Janssone Natuerlyck", die deze schenking had gedaan.
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Op 29.4.1480 immigreerde dan WILLEM van orssagen, "fruytenier", zoon van BERTEL,
uit Heist. Ik vermoed dat hij het is die we te Mechelen in 1515 en 1516 belast vinden op
een huis op "de Nuwen Bruul", en wegens het optrekken van een muur (ARA Rekk.
45594 en 45598 en 45603) terwijl hij in 1517 belast werd onder St.-Rombouts. Maar ik
bemerk dat Willem in 1523 op het zelfde huis belast werd maar dan "inden ouden bruel ...
comende achter opten vliet."
In laatsgenoemd document van 1523 wordt overigens op p. 7 ook een CORNELIS van
orssagen belast op een huis "De Helm in de naustraete."
Nog later, in 1530, zie ik dat het huis van Cornelis door de stad is onteigend en
"geappliceert totter nuwen Waschmerckt" terwijl dat van Willem ook in andere handen
overging.
EEN BAKKER
En op 11.10.1496 kwam een JAN van orssagen, "becker" en zoon van WILLEM (de
voorgaande?) uit Heist naar Mechelen. Die kwam dan waarschijnlijk werken bij de JAN
van orssagen die in 1490, 1494, 1496 en 1503 gezwoorne was van het bakkersambacht.
Gezwoornen waren afgevaardigden van de ambachten die samen met de schepenen hun
stad bestuurden. De gegevens over die gezwoornen heb ik gevonden in MGOKM 1962,
1963 en 1979 , in een artikel van dr H. Joosen.
En dat was dan de laatste "immigrant" van onze naam die ik in het Poortersboek vond. Of
werden immigrerenden uit Heist daar niet meer in opgeschreven? Ik las ergens dat de
inwoners van Heist in Mechelen automatisch poortersrecht hadden.
Er waren dus te Mechelen eigenlijk drie groepen Van Orshagen's: de afstammelingen van
degene die reeds voor 1400 waren ingeweken, dan die van degene die daarna nog
rechtstreeks uit Heist kwamen, en tenslotte de afstammelingen van hen die over Langdorp
in Mechelen aanlandden. Zouden ze zich bewust zijn geweest van hun gemeenschappelijke afkomst?
We vonden reeds, vanaf 1490, een bakker die het tot gezwoorne van zijn ambacht bracht.
EEN SMID
In 1498 en 1516 was ROMBOUD van orssaghen gezwoorne van de smeden, en hij - of
een naamgenoot - was dat nog in 1520, 1524, 1526, 1534 en 1538.
In 1514 zien we hem overigens aan het werk als "capellemeester ende .....caet van den
authaer van de smeden" in St-Romboutskerk.
Onze familieleden waren begonnen zich in de schijnwerper te werken.
In 1498 begon een HENRICUS Ossaghen de Mechlinia studies aan de Universiteit van
Leuven (Schillings: zie bibliografie.); er werd genoteerd dat hij "ex Porco" was, dus:
verbleef in het nog bestaande Pauscollege of "het Varken".
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EEN KETELERE
Begin 1500 leefde te Mechelen ook een ANDRIES van Orssaghen, bijgenaamd Orssel,
ketelere (= koperdrijver); hij wordt voor levering van werk vermeld in de Archieven van
het St.-Romboutskapittel, Inventaria bonorum, reg. nrs 2-4-5 en 6 en ook in MGOKM
1924, en dat voor de jaren 1514, 1516, 1524, 1525, 1528, 1535 en 1538. Hij woonde nabij
de St.-Romboutskapel.
En nog in Test. nr 1 p. 65 verso treedt weer een JAN van orssagen op; maar het geschrift
in die eerste boeken "Testamenten" is zo moeilijk te lezen dat ik er niet meer kan uithalen.
Op 6 april 1503 begon Raso Tullers, prior van het St.-Sulpitiusklooster te Zoutleeuw, een
uitgebreid onderzoek in het klooster van Hanswijk, waar vele misbruiken aan het licht
kwamen (Voetnoot 37 AK Inventaris bonorum mobilium I fol. 287-293). Werd daarbij
o.a. onderhoord RUMOLDUS van Orsaghen, priester. Dit vond ik in MGOKM 1970 p.
78, maar dat moet iemand nog nalezen in de oorspronkelijke tekst, die wellicht meer
informatie bevat.
Op 30.5.1505 stelde Godevaart Vleming zich borg voor FRANK van Orshagen om de
kosten te betalen waartoe deze zou kunnen veroordeeld worden in het geding tegen de
erfgenamen van Catharina van Duffel alias Smeets. (RA Antw. Schepenbrieven van
Mechelen, nr 854 klassering van Beterams).
En 11.6.1505 verklaarden ook Rombout Vleming en Rombout Bernaerts dat, zo de borg
van Frank van Orshagen voor de loskosten van het proces voor het hof van Brabant tegen
de erfgenamen van Catharina van Duffel alias Smets onvoldoende zou zijn, zij met hun
geheel bezit voor hem zullen instaan. Zelfde vindplaats nr 855. En uit Test. nr 4 pp. 82-83
van 1534 blijkt dat een Rombout Vlemincx gehuwd was met een LYSBETTE van
orssaghen. Wat wellicht het optreden van die Rombout verklaart.
Ik vermoed dat deze Frank van Orshagen de zoon is van de reeds vermelde Jakob van
Orshagen, gehuwd met Catharina van Buyten, die we in vroegere Antwerpse
schepenbrieven reeds vonden.
Op 13.11.1510 werd in St.-Rombouts begraven "vrou van orsagen in de befferstrate ende
swerte hane het sweerts moeder" (= de moeder van de waard uit de Zwarte Haan in de
Befferstraat).
En op 24.11.1510 "WILLEMs van orssagen wyf moeder ende bruycke tot Willems
voorseyde huysvrou 18 stuyvers."
En op 5.5.1511 "Die bec....isse opte sluysbrugge van orssagen 18 stuyvers."
In 1511 was een JAN van orssagen provisor van de broederschap van het H. Sacrament in
OLV over de Dyle.
In 1512 was CORNELIS van Orssaghen gezwoorne van "de Halle", het
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lakenverkopersambacht. In 1517 vond men hem in dezelfde functie.
Op 27.6.1512 gaven Elisabeth Ruelens en echtgenoot Antoon Yevens 1 dagwand land op
het Nuland aan JAN van Oirsagen en Judocus Smets ten bate van de H.-Geesttafel van
OLV. over de Dyle (SA Mech. COO nr 1932). Die Jan was dus H.-Geestmeester in die
tijd.
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EEN UYTSNYDER
In 1513 was JAN van orssagen gezwoorne van het "vuytsnydersambacht" (= de
beenhouwers?), volgens dr A. van Autenboer: Volksfeesten en rederijkers te Mechelen, p.
188.
En op 22.12.1514 (Test. 1 p. 117) trad een JAN van orssagen op als "proviseur" van OLV.
om iets te regelen met Nicolaes de Beaumont en diens broer Jacques, maar het gaat niet
over onze familie. Vermoedelijk dezelfde als in 1511.
Op p. 113, op 15.12.1514 vind ik een WILLEM van orssagen als "proviseur ende inden
name van de Arme huysarmen vander prochien van Sente Rombouts".
Op 19.2.1517 (SA Mech. Weesk. 4 p. 3) vroegen de momboirs van de weeskinderen van
JAN van Orssagen "daer moeder aff is Katharina vanden Bogaerde" om grond gelegen "op
het Scaecbert" in Londerzeel te mogen verkopen. Die mombers zijn: Rombout vanden
bogaerde in de plaats van de overleden Jan vanden Stock, en Jan vander veken waarover
we nog zullen horen.
En (toevallig?) op dezelfde dag kwam ANDRIES van orssagen met de mombers van zijn
kind "daer moeder af was Anne vincx diemen (= die men) hiet Int schildeken" (SA Mech.
Weeskamer 4) voor de Weesmeesters om een akkoord te laten acteren over de rechten van
het kind op zijn erfenis, na het overlijden van zijn moeder. Een van de momboirs was een
JAN van orssagen, wellicht de broeder van de vader. Als grootmoeder van het kind wordt
ene Kristyne van Meyerburch genoemd, allicht langs moeders zijde want het blijkt dat de
bruidschat nog niet geheel was vereffend; vermoedelijk stierf de moeder kort na het
huwelijk, waarop ook wijst dat er maar een kind was. Gaat het hier over dezelfde Andries
die we reeds vonden "begin 1500" als "ketelere"?
Nog in 1517 (ARA Rekk 11631 p. 45 verso) leefde er te Mechelen een MARTIN van
Udeghem alias van orssaghen, die optrad in naam van de provisoren van de "chapelle des
pouvres de leglise saint Rombault". In latere jaren vond ik hem nog, als "Merten van
Wedeghem" maar nooit meer met die alias-naam.
In Test. nr 1 p. 25 (1519) machtigde Machtelt van haeltert JANNE van orssagen "haer
behuwde zoon" om te Brussel, in Gelderen en nog ergens iets voor haar los te krijgen dat
"haer verstorven is van wylen lysbeth van haeltert haer suster."
Rond 1520 moet er een CATHERINE van Orssaeghen geboren zijn die volgens de
grafsteen van haar man tot de grote burgerij van Mechelen heeft behoord. Meer hierover in
de "stamboom", waarover dadelijk wordt gehandeld.
Op 29.1.1522 verkochten Margaretha Mathys, weduwe JAN van Orshaghen, en haar
dochter GERTRUDIS aan "Ste-Barbara" 2 rijnsgulden op het 1/7e deel van Gertrudis in
18 rijnsgulden erfelijke rente op een huis van Geraard Sterck in de Nieuwe Bruul (SA
Mech. COO nr 4662).
Op 7.5.1523 werd in St.-Jan een MARGARETA van orsagen begraven.
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Op 9.4.1524 huwde LYSBETH van Orsaghen te Mechelen in St.-Jan met Jan van den
Stocke. Waarschijnlijk de zoon van de Jan die in 1517 al momber was over de kinderen
van Jan van orssagen en Katharina vanden Bogaerde, want de oudere was al gestorven in
1517.
In SA Mech Beterams COO nr 1820 las ik dat op 4.12.1527 voor de schepenen van Heist,
waaronder toevallig een Jan van orssagen, verschenen zijn een here Jan Wittocx
"presbyter" enz. voor de ene partij, Looy Lambrechts gielissone enz. voor de andere partij,
en de H.-Geestmeesters van OLV.-Vrouw "over de Dele" voor de derde groep, waarin een
JANNE van orssagen "hunnen medegeselle ende hunnen derden man inden naeme ende
van wegen Alyten Rabs" en de kinderen van Willem Rabs alias Machiels, verschenen zijn
om de erfenis van Janne Rabs zaliger te regelen. Maar meer klaarheid zie ik daar ook niet
in, behalve dat het hierbij vermoedelijk weer gaat om Jan, de proviseur uit 1512 en 1514.
In 1529 (Test. nr 2 p. 121 verso) lieten ANNA van orssagen en Jan Verschooten hun
testament noteren; ze hadden geen kinderen en alles was voor de langstlevende.
WEER EEN BAKKER
In 1531 was een JAN van Orssaghen gezwoorne van de bakkers, en we vinden hem nog in
die functie in 1533, 1535 en 1543; was het nog dezelfde van in 1490 enz.?
En in hetzelfde jaar was een JAN van orssagen provisor van de H. Geest in OLV over de
Dyle (dr E. van Autenboer o.c. p. 188).
In Test. nr 4 p. 24 werd een "her Dierick van orzagen" genoemd als sekretaris van de stad
Mechelen, maar dat moet een vergissing zijn: in die tijd bekleedde een Dierick van
ORSELE die functie.
EEN PACHTER VAN DE SUCCESSIERECHTEN
En op 13.9.1533 won JANNE van Orshagen, pachter van de successierechten in Mechelen
een proces voor de Grote Raad tegen Hendrick vander Hoeye die hem had geholpen bij het
innen van de cijns maar dan een te groot deel daarvan voor zich opeiste (ARA Inv. 522 nr
833).
Op 5.5.1533 trouwde HENRICK van orsagen in St.-Jan met Joanna Meynaerts, een naam
die later, rond 1770 en in SPR, opnieuw in de familie zal voorkomen. Bij Aarschot
bestond in 1379 en in 1478 reeds een "Meynaertshoeve te Cortelke" waarvan ook in
Mechelen bezittingen te vinden waren.
En nog in 1533 was een JAN van orssagen smid, volgens dr E. van Autenboer o.c. p. 188.
In Test. nr 4 p. 39 staat het testament van WILLEM van orssaghen ende Lysbeth vander
heyden, opgesteld op 6.8.1534. Ze hadden geen kinderen en alles was voor de
langstlevende.
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Onder hoofding "Robert de Croy" bestaat er een akt waarbij deze WILLEM van Orshagen
en Elisabeth van der Heyden de helft van een erf in de Bruul aan de zeven H.-Geesttafels
van Mechelen geven, volgens SA Mech. COO nr 1139, en dat op 7.2.1550. Zou er geen
verband zijn met de Willem die we reeds in 1515, 1516 en 1517 in de Bruul ontmoetten?
En op p. 43 en 45 staat een testament van een WILLEM van orssaghen gehuwd met ene
Lysbeth trockum, zijn tweede vrouw; de tekst is van 20.10.1537; haar testament was reeds
opgesteld op 4.2.1534.
Op 6.2.1534 en 10.7.1535 (Test. nr 4 p. 82) werden testamenten opgesteld voor JANNE
van orssaghen en Kathelyne esschericx (?) waarin sprake is van "de voorkinderen" (=
kinderen uit een eerste huwelijk) van wijlen CORNELIS van orssaghen, de broer van Jan,
en over LYSBETTEN van orssaghen, gehuwd met Romout Vlemincx. In 1505 had die
zich reeds borg gesteld voor ene FRANK van orshagen, broer of vader van Lysbeth.
In ARA Rekk uit 1537 worden WILLEM en CORNELIS van orssagen resp. belast voor
13 en 16 stuivers; en ook in Rekk 45612 uit 1539; maar in 45614 uit 1540 en zo tot 1545
staat nog alleen Cornelis vermeld, onder "St Rombouts"; in de plaats van Willem staat
iemand anders.
DE HALLE
In 1539 was MERTTEN van Orssaghen gezwoorne van de Halle.
Op 27.8.1542 (SA Mech. Schepenregister nr 168 p. 135 nummering in potlood) en op
15.9.1542 (p. 6) is sprake van FRANSI van Orsaegen.
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EEN VISVERKOPER
Volgens ARA Rekk 11657 uit 1544, p. 36 verso, werd 12 pond geind "De ROMBOUDT
van orssagen lequel est venu et entre audit mestier des francq poissonniers (= het ambacht
van de visverkopers) a malines durant lannee et terme de ce compte, et a paye pour le
droit de lempereur la somme de 12 livres."
En nog in 1544 woonde er een JAN van orssagen op de Grote Markt te Mechelen, volgens
dr E. van Autenboer o.c. p. 188.
In het schepenregister nr 168, van 1547, is op p. 135 (nummering in potlood) sprake van
JASPER van orssaghen die 1/6 paart had in een huis met name "in Antwerpen" op de
Grote Markt in Mechelen.
RELATIES MET DE HEREN VAN RIEMEN
In 1549, 1551, 1554, 1556 en 1557 was wellicht dezelfde Jasper gezwoorne van de Halle.
Was het van deze Jasper dat Paulus de Cupere, heer van Riemen en schepen van Mechelen
in 1548 een "banck int Vleyshuys" had gekocht voor 360 gulden? Er waren slechts een
beperkt aantal (ik meen dat het er toen een twintigtal waren) plaatsen voor de verkoop van
vlees in het Vleeshuis erkend door de stad. In het "sterfhuys" van Paulus de Cupere, heer
van Riemen, document opgesteld in 1555 (RA Antw. OGA Mech. Stad nr 6) las ik dat een
Jaspar van Orssaghen "over Joes van den steene" bij dat sterfhuis in de schuld stond voor
13 g. 19 st. 10 oorden. En even verder staat dat aan Jaspar gegeven was "voer de
dootschult van den ouden boeghe 30 st." en "twee jaeren jaergelt 28 st." Was deze Jasper
misschien penningmeester van "den ouden boeghe"?
EEN CREMER
En in Test. nr 9 p. 44 staat dat op 7.1.1544 een "Joncker Fransois sanaige heere van
manguy aan JASPEREN van orssagen cremer 143 gulden 2 stuivers schuldig was voor
"syden laken als anderssins"; hij beloofde voor een gestelde datum te betalen en gaf
daarvoor als onderpand een "huys hove ende gronde in de coestraete". Waarschijnlijk een
zoon van "Jehan de sannaige dit don Diego nagaves, archer du corps du Roy" (ARA Rekk
11630).
Maar wellicht gaat het dan al over een JASPER zoon van Jasper, want in SA Mech. SI 5
p. 47 verso las ik dat ROMBOUT van orssagen was "momboir van de naekinderen ende
tweede alst gode believen sal wylen Jasper van orssagen daer moeder aff is Barbara
Gheerts" op 21 ... 1551. Er staat nog bij: "Een staet es geliasset 10 ff. Anderen (2en?)
metten vuytcoop onder h."
Op 29.3.1546 verkochten ANDRIES, PETER, JAN, ELISABETH en CATHARINA van
Orshagen en hun zuster BARBARA aan Henri van Steenwinckel en Barbara Boets 3
dagwanden land onder Zemst. Vermoedelijk een leen want de akt staat onder de hoofding
"Laathof van Grimbergen" (SA Mech. COO nr 6147). Het was vermoedelijk deze
Catharina die in 1548 in St.-Janskerk huwde met Simon Lemmens.
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In schepenregister nr 168 is op p. 150 (22.9.1547) sprake van CORNELIS van orssagen,
en op p. 185 van ROMBOUT van Orssagen en kinderen.
In 1553 kocht een JAN van Orssaghen, keteler (= koperslager) een en ander op een
koopdag (MGOKM 1924). Een zoon van Andries de "ketelere" die we begin 1500 en tot
1538 aantroffen?
EEN ZAAK VAN EER.
In de akten van notaris de Hondecoutere (SA Mech. reg. 997 p. 13) wordt gesproken over
MARYKEN van Orshagen, dienstbode wonende ten huize van wijlen Antheinis van
Suricke (= van Zurich) "in de baghynestraete" ; op 13.6.1558 kwam ze bij de notaris,
vergezeld van "seigneur Cristoffel cuygnet, coopman, in deser zaken haeren assistent." Ze
bevestigde ontvangen te hebben "van Antheunis Verstappen inden naem ende als broeder
van Jheronimus Verstappen de somme van 22 gulden eens, van veertich grooten vlemsch
tstuck, ter oorsaeken vander beteringhe (= als schadevergoeding) van haerder eeren ofte
maegdom, by haer gepretendeert (= opgevorderd) vanden selven Jheronimus." En ze
beloofde (op haar eer ...?) hem daarvoor niet meer lastig te vallen.
In 1559 (dr E. van Autenboer p. 188) woonde er een JAN van orshagen in de Milsenstraat
te Mechelen.
Op 21.3.1561 werd "MARIA van orsagen huysfrou van Joannes robyns achter tvleeshuys
20 stuyvers" begraven in St. Rombouts.
Op 25.5.1562 volgde JASPER van orssaghen "int muelenysere 20 stuyvers"; is het de man
van de "bank in het Vleeshuis"? En van het testament van 26.11.1516? Of de "cremer" uit
1561? Vooral voor dat laatste denk ik eerder aan M 1 g 4 uit de "stamboom", die dadelijk
wordt besproken.
En op 3.8.1562 werd Digna, de weduwe van MERTEN van orssaghen begraven; ze
woonden "int gulden scaep aen de steenwech." Merten zelf was in 1537 "gezwoorne van
de Halle" geweest.
En op 2.5.1563 werd WILLEM van orssagen begraven in St.-Rombouts.
En op 23.9 van datzelfde jaar ook BERBEL van orssaghen "vrouw van (damsherren?)
Stoffel" in dezelfde kerk.
ADVOKATENKWESTIES
Vanaf het jaar 1567 zijn de rollen van de vierschaar van Mechelen bewaard. Ik
onderzocht nog maar alleen de boeken nr 1 en 3 (en die laatste enkel tot p. 130). Uit die
kleine proef bleek reeds hoeveel informatie die nog bevatten. Ik weet niet of ook de tekst
van de vonnissen nog kan gevonden worden. Wellicht horen sommige van deze gegevens
thuis in de "stamboom" maar ik vond het verband niet.
Van minstens 9.4.1567 tot minstens 26.11.1567 liep er een betwisting "Katlyne der
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Ghysen contra de weesen ROMMOUT van orssaghen"; wanneer de zaak voor de derde
maal vermeld werd, op 26 november, staat er bij: "Resumate". Maar ook tegen een nog
levende Rombout liep er een betwisting: "Rommaut mantz contra Rommaut van
orssaghen als borge van Philips de Vleeschouwer", die behandeld werd in de zittingen van
23.4 en 8.10.1567 en 17.3.1568, en bij die laatste vermelding staat genoteerd: "Rommente
(dewelke?) heeft gedient van memorie van productie ende interrogatorie." Een derde
betwisting tijdens hetzelfde jaar 1567 ging van "Symon van haecht contra ROMMENT
van orssaghen"; ze werd besproken op 30.4, 25.6, 12.9. en 22.10.1567 en 7.4.1568; bij de
tweede van die zittingen werd opgetekend: "Continuatie sub spe pacis" (= wordt
voortgezet met hoop op een minnelijke schikking) maar dat staat er bij de vierde zitting
nog bij, en bij de vijfde zitting lijkt de overeenkomst nog niet rond. Op te merken dat bij
de voorlaatste van die zittingen een FRANCHOIS Romboutssone wordt vermeld ipv
Rombout zelf. Een vierde betwisting was die van "Meester Demunck contra ROMMOUT
van orssagen"; ze kwam een keer voor tijdens 1567, op 18 juni; misschien trad die
"Meester" wel op in de plaats van Katlyne der Ghysen of Rommout Mantz. De betwisting
met Symon van Haecht zal wel over een erfenis gehandeld hebben; een Frans van
Orshagen, vermoedelijk gestorven op 30.4.1557, was gehuwd geweest met een Katlyne
van Haecht.
Op p. 106 van Test. nr 14 staat het testament van pastoor JAN van orssagen, de
"prochiaen" van Heist. Het dateert van "ultimo decembris 1567". Het werd reeds uitvoerig
besproken bij Heist.
Op 18.1.1568 werd LAUREYS van orssaghen begraven in St.-Jan.
"DE KOOPMAN VAN ANTWERPEN" ofte ARTUS MET DE VELE DOCHTERS
Op 29.9.1573 trouwde in St.-Rombouts ARTUS van Orsaghen met Catharina Meynaerts.
Deze dame werd in dezelfde kerk begraven op 26.6.1608 als "weduwe van wylen Artus
van orssagen, in den Roelant inde Befferstraete op 16 stuivers (de begrafenisrechten aan
de kerk te betalen). Was uyt cremers ambacht." Artus wordt als "koopman" vermeld in SA
Antw. SR 374 f. 64 verso, van 31.3.1583, op f. 78 verso, van 6.10.1583, en op f. 215
verso, 216 recto van 22. 10. 1583, wanneer hij samen met Balthasar Belot, de bekende
Antwerpse karmozijnverver van Italiaanse afkomst, en met Jan Bals zich voor iemand
borg stelt.
Volgens Not. Vanden Venne (SA Mech. Not. 6.3.1601) bezat zijn weduwe op die datum
een huis in de Tichelrij. En op 23.12.1602 verkocht zij aan Mr Pieter Blondel, procureur,
een hof in de Yperstraat. Uit die akt vernemen we de namen van de kinderen van Artus (=
Aart): KATELYNE, alsdan gehuwd met Pieter Loobosch, ELISABETH, gehuwd met
Hendrik Verachter, CLARA, gehuwd met Guillam Smets, uit het bekende adelijke
geslacht Heyns alias Smets waarover we straks spreken, MAYTKEN, AMELIA,
JACOMYNKEN en GASPARYNKEN. Artus had in Antwerpen gewoond, en wel als
eigenaar in de Corte Gasthuisstraat, in het huis naast "den Rooden Engel" (SA Antw.
schepenbrieven nr 4833 p. 313) en wellicht zijn sommige van zijn kinderen daar geboren.
De vrouw van Artus had een broer die "tot Madrid in Spaengnen" woonde. Over de
nalatenschap Meynaerts zie SA Mech. Not. 1000 p. 477 uit 1600).
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In een "Staet ende inventaris" opgesteld na het overlijden van Jeronimus bernaerts, een
stuk uit 1584, (SA Mech. Not. nr 1716 p. 366) vind ik onder de "vuytschulden" (de
bedragen die de overledene nog schuldig bleef) een post: "Item aen de huysvrouwe Artus
van orssagen 7 gulden 14 stuyvers."
Deze Jeronimus bernaerts moet iemand van de familie zijn geweest. In dezelfde notarisakt
vond ik op p. 369 nog het volgende: "Ende is te wetene dat in alle de selve goeden den
voorstaenden kinderen competerende is de gerechte helft, te wetene heeft daer aff wesende
een vierendeel van tgeheel in vollen eigendomme vuyten hooffde van Jouffrouwe
catherine van orssagen heurlieder grootmoedere als gestorven synde voorde voors.
Jeronimus bernaerts, ende dander vierendeel in naeste proprieteit vuyten hooffde van
heurlieder grootvadere gestorven naer de voors. Jeronimo der voirgenaempde kinderen."
Jeronimus Bernaerts was dus gehuwd met een dochter van Catherine van orssagen. Was
Catherine misschien een zuster van Artus?
Maar dat is zowat alles. Spijtig dat we over deze Artus niet meer te weten kwamen,
bijvoorbeeld van wie hij afstamde. Deste meer weet ik over zijn afstammelingen, want ik
vond nogal wat informatie over de talrijke dochters van Artus.
Op 31.12.1599 maakten Pieter van Loobosch en CATHERINE van orssagen hun
testament voor notaris bruys van harlingen, wat ze op 7.1.1600 lieten noteren in Test. nr
18 p. 9.
In Test. nr 19 vinden we nog inlichtingen over drie dochters van Artus van Orssagen.
Vooreerst "jonckvrouwe" JACQUEMYNE van orssaghen "wylen Artus dochtere" die met
haar man Cornelis Saelbus op 18.10.1618 bij notaris Huybrecht Sporckmans een testament
kwam laten maken (Test. 19 p. 39 verso) .
En verder over MARIA van orssaghen, de zuster van de vorige, die op 11.9.1620 bij
dezelfde notaris haar testament maakte, alleen en dus vermoedelijk ongehuwd (Test. nr 19
p. 60 verso).
En tenslotte de derde zuster, GASPARINE van Orssaghen, die bij dezelfde ambtenaar op
dezelfde dag als de vorige hetzelfde in orde kwam brengen, eveneens alleen dus
vermoedelijk eveneens ongehuwd (zelfde vindplaats p. 61).
Over dit drietal vernemen we nog meer. Op 25.9.1627 komen "deerbare" MARIA en
GASPARYN van orssaghen bij notaris Vandevenne (p. 322) verklaren dat zij de
geldigheid van de verkopingen, op 26.5.1626 gedaan door Cornelis Saelbus, de man van
hun zuster "JACOPINQUE" betwisten. Het gaat over een huis "met plaetse", genaamd "de
Roeland", staande in de Befferstraete (het huis waar hun moeder bij haar dood in 1608
woonde) , en vier kleine huisjes in het Batenborchstraatje, naast "de Roeland". De twee
zusters eisen dat alles in de vorige staat wordt gebracht. Ze machtigen Huybrecht en Jacob
Sporckmans om de nodige stappen te zetten. De beide zusters tekenen, maar wel
enigermate houterig: "Maycen van orssaghen" en "Jasperincken van orssaghen".
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Misschien heb ik nog inlichtingen over de dochter Clara; maar vermits er in die tijd nog
een ander Clara van Orssagen leefde in Mechelen heb ik geen zekerheid.
Ene Clara van orssagen bekloeg zich in februari 1628 bij de WK ( WK nr 36) over de
mombers van haar minderjarige kinderen, achtergebleven na het overlijden van haar man:
die "maecken difficulteyt" om haar het nodige voor de opvoeding van haar kinderen ter
beschikking te stellen; en de Weesmeesters geven haar gelijk.
Nog over haar: volgens ARA Rekk nr 12042 p. 118 verkocht Clara van Orshagen op
12.1.1630 aan het klooster van Rozendaal een rente van 12 gulden 10 stuivers "sjaers" op
"hun" (wiens?) goederen onder Bonheiden; ze betaalde "10 lb art.", wat dat ook moge
bedoelen.
Misschien werd deze Clara op 10.10.1656 begraven in St.-Peter.
Het volgende gaat, gezien de datum van het huwelijk van Artus van Orssagen en dat
waarover we nu spreken, niet over Mayke de dochter van Artus. Op 8.2.1575 trouwde in
St.-Rombouts MAYKEN van Orssagen met Francen Wabbels. In 1580 (Test. nr 17 p. 42
verso) bevestigden ze het testament dat ze op 21.1.1580 voor notaris Jan Moons hadden
gemaakt. Maar het stuk bestaat niet meer. Op 20.8.1584 was ze reeds weduwe; haar man
was bakker geweest (SA Mech. Not. 1299 p. 317) en daar vindt men ook de verdeling van
de erfenis over de voor- en de nakinderen van de man.
En op 7.1.1574 huwde CORNELIS van Orssagen met Me Joanna van Henegouwen, in de
zelfde kerk. Waarom "Mevrouwe"?
Op 2.3.1574 kwam een betwisting tussen "Christiaen Willemssone Baeu tegens
ROMMOUT van orssaghen" voor de vierschaar (Rollen nr 3 p.); er staat bij opgetekend:
"In stato mits de doot ende surannatie"; ik meen te verstaan dat de gedaagde Rombout
intussen overleden was en dat de zaak overigens verjaard was.
Op 3.7.1574 maakten Franchois de neve en MARGRIETE van oirsaghen hun testament
(Test. nr 15); ze hadden geen kinderen en alles zou naar de langstlevende gaan.
Op 24.1.1574 werd in St.-Rombouts CORNELIUS van orssagen "smet in de
Catelynestraet" begraven "op vuyt 20 st." Enkele maanden vroeger was daar ook reeds
iemand gestorven.
Op 17.2.1576 werd te Antwerpen als poorter ingeschreven HUYBRECHT van Orshaghen,
zoon van JAN, metsersknaap uit Mechelen. Het is wel opvallend dat er in de lijsten met
immigranten uit Mechelen in een groot aantal steden uit de Zeventien Provincien,
waaronder Brussel, Antwerpen, Herentals, Turnhout, Lier, Leuven, Breda enz. geen andere
naamgenoten werden gevonden; zie hierover E. Verbeemen: Liste d'emigrants venus de
Malines (1371-1798) in Tablettes du Brabant V, 1963, pp. 259-351. De lijsten zijn wel
niet volkomen volledig: de poortersboeken zijn soms niet volledig ingevuld of bewaard,
maar het feit is toch symptomatisch: de Van Orshagens waren toen eerder honkvast.
In 1577 op 4 april overleed in het klooster der Arme Klaren te Mechelen LYSBETH van
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Orsaghen na 17 jaar kloosterleven ( Jaargetijdenboek der Arme Claren 1510-1790 in
MGOKM 1936 pp 97 en 128).
Op 16.11.1577 trouwde PEETER van orssagen in St.-Rombouts met Lucretia vanden
Acker. Op 10.7.1586 lieten ze een dochter JESPERYNKEN dopen met als peters
GOMMAER van orsaghen en MARGRIETE van orsaghen.
Op 29.11.1578 werd in St.-Rombouts volgens het PR "JOANNA van orshaghen begyne
20 st." begraven.
Op 27.1.1579 is er, in SA Mech. Weeskamer 12 p. 22 verso, sprake van LINCKEN (=
Catharina) Orshagen, weduwe van Peeter Bollaerts. Bollaerts was de aliasnaam van de
familie Van Ryckenroyen die na 1600 in de familie Van Orshagen introuwde.
En op 5.9.1579 werd begraven MAYKEN van orssaghen (PR St.-Jan) "van buyten in de
coestraete."

DE MOEDER VAN DE STADSSEKRETARIS
Op 23 september 1581 overleed "Jouffrouwe CATHERINE van Orssaghen" vrouw van
"Her Jan van Paffenrode, in synen tydt Schepen deser Stede, ende Kerckmeester deser
Kercke, die welcke oudt wesende LXVIII jaeren, is deser werelt overleden op den XXVI
April XVcLXXXVIII". De vrouw staat op dezelfde grafsteen in St-Rombouts vermeld als
haar man alhoewel "gestorven ende begraeven tot Antwerpen alwaer sy alsdoen met
haeren voorseyden Man was woenende, mits de quade gesteltenisse deser Stede!" Her Jan
was inderdaad met zijn gezin naar Antwerpen gevlucht na de "Engelsche Furie" van 1580,
in Mechelen.
En op dezelfde grafsteen staat ook "Mr Jan van Paffenrode, Licentiaet in de Rechten, ende
Secretaris deser Stadt Mechelen" welk ambt deze zoon van "onze" Catherine inderdaad
gedurende 43 jaar bekleedde.
De familie Van Paffenrode was afkomstig uit het hertogdom Berg in Pruissen. "Ils
portaient ecartele aux 1 et 4 de gueules a deux epees d'argent garnies d'or, passees en
sautoir, la pointe en bas (= Paeffenrode); aux 2 et 3, echiquete d'argent et de sable (=
Montfort). ANB 1863 pp. 138-151." Overgenomen uit "L'Intermediaire du genealogiste"
nr 240, 6/1985.
Op 3.3.1584 (SA Mech. Not. 1299 p. 124) dragen de erfgenamen van Fransois van
orssagen en Hanna Vrancx een rente van 75 gulden erfelijks over.
Op 22.2.1584 (SA Mech. not. Vanden Venne) staan verklaringen opgesteld op verzoek
van JACQUES van Orssagen: negen jaar tevoren heeft Margriet Baecx een rente afgelost
op een huis in de Adegemstraat. Clara de Munck woonde toen bij deze Jacques.
In maart 1586 waren ARTUS van oorsaghen (waarover we reeds hoorden) en KATLYNE
peter en meter bij Jesperynke van Gielis de Leeau en Elisabeth passeron.
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En op 10.7.1586 PIETER en LUCRETE van orsaghen bij ROMBOUT van Orsaghen en
Margriete van li ...?
In juli van dat jaar was ene LISABETH van orssaghen meter van Anna, bij Peter vander
Zype en Anna voerspoel.
En in september een JAN van Orssagen bij een kindje van Peter Heremans.
In april 1589 gaven x De Cuyper en ELISABETH van orsaghen een geboorte aan.
En weer bij notaris De Hondecoutere, register nr 999, folio 270 verso, lezen we dat een
ROMBOUT van orssagen momber was van Elisabeth Cocx, weduwe van Cornelius Crets
(13.12.1589).
Terwijl in diezelfde bron, reg. 1000 folio 14, op 4.4.1591 sprake is van BEYKEN (=
Barbara) van Orsagen, "begyn", en haar broer BERTELMEEUS; het stuk is een testament
en Beyken kreeg twee gulden als "legat ofte gedenknisse", en haar broer kreeg ook een
kleinigheid. Op 19.4.1636 overleed begijntje Beyken in het Groot Begijnhof te Mechelen.
Op 1.1.1597 (SA Mech. Not Vanden Venne) is er sprake van ELISABETH van orssagen,
gehuwd met Hubrecht Yzewyns.
De "stamboom" van Azevedo.
In deze massa gegevens is weinig samenhang te ontdekken. Bij uitzondering vindt men
wel eens een geheel gezin, de ouders en de kinderen tegelijk, in een document genoemd,
zoals dat van Jan van Orshagen, van rond 1400, met zijn kinderen Henricus, Kathelyne en
Elisabeth, of van Artus, de "coopman van Antwerpen".
Maar een echte stamboom kon slechts opgesteld worden voor EEN enkele tak, en dan nog
onvolledig en met veel onzekerheden en slechts vanaf ongeveer 1475; en dan had ik nog
de meevaller dat ik kon vertrekken van een deeltje uit een oude stamboom "Heyns alias
Smets", opgesteld door JFAF de Azevedo Continho di Bernal "pour servir de complement
a la 2e edition imprimee de son ouvrage intitule Table Genealogique de la famille Heyns
alias Smets .... ", een voorname Mechelse familie die als wapen had: "ecartele, aux 1. et 4.,
d'argent a trois coquilles de sable, aux 2. et 3., coupe d'azur et de sable a trois roses
d'argent".
Deze Azevedo was een Mechels genealoog uit de 18e eeuw, die studies publiceerde over
verscheidene voorname Mechelse families maar er wordt gefluisterd dat zijn informatie
niet steeds even betrouwbaar is; en daarvan meen ik ook sporen te ontdekken.
Ik geef eerst de inhoud - voor zover hij onze familie aangaat - van dat gedeelte uit de
stamboom "Heyns": Azevedo vertrok van een PEETER van Orssagen; die zou een zoon
ROMBOUT hebben gehad die gehuwd was met Elisabeth van Eeger, waarvan een zoon
JAN gehuwd was met Catharina Smets, waarvan de zoon GUILLAUME huwde met Anne
Cocx, waarvan een dochter CLAIRE trouwde met Guillaume Heyns alias Smets en een
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zoon GILLES met Petronilla van Laer; en van dat paar huwde de dochter ELISABETH
met Giles Heyns alias Smets. Tot daar Azevedo.
Wat heb ik zelf gevonden?
In wat hierna volgt staat zekerheid en vermoeden naast mekaar,en ik hoop duidelijk te
zeggen wat het ene is en wat het andere. De zekere inlichtingen staan alleen in onderhavig
deeltje, de vermoedens werden reeds vermeld in het vorige stuk, bij de "onplaatsbaren",
en komen dus tweemaal in mijn tekst voor; ik hoop dat het niet teveel stoort.
Verder geef ik ieder naamgenoot, die in de Mechelse stamboom past, een eigen sigel,
zodat het makkelijker wordt naar hem te verwijzen. De stamboom begint met EEN
persoon; om de sigels van deze stamboom te onderscheiden van de Heistse geef ik die
eerste man een M (van "Mechelen") als sigel; zijn kinderen krijgen bij die M een nummer,
en de kinderen van die kinderen krijgen bij het sigel van hun vader een letter, en zo verder
op dat patroon: M 1 a 1 duidt dus het eerste kind aan van het eerste kind van het eerste
kind van de Mechelse "stamvader".
Blijft dan nog te preciseren dat de volgorde waarin ik de kinderen in een gezin vermeld
(en dus hun sigel samenstel) meestal niet zal overeenkomen met de werkelijke volgorde;
slechts bij uitzondering is die volgorde me min of meer bekend geworden. Dan vermeld ik
het ook wel.
DE EERSTE EN DE TWEEDE GENERATIE
De "stamvader" PEETER heb ik nergens gevonden, of Azevdo moest de Peeter van
orssagen bedoelen die op 6.9.1514 zijn testament liet inschrijven in Test. nr 1 p. 100. Maar
dat is NIET de vader van de volgende uit zijn stamboom, ROMBOUT, de man van
Elisabeth van Eeger; want deze Rombout was "Romboutssone" zoals we zullen aantonen.
Het is me niet duidelijk of dat de Rommoud van orssagen was die in 1498 en ook in 1516,
1520, 1524, 1526, 1534 en 1538 gezwoorne van de smeden was, en kapelmeester van het
ambacht der smeden op 2.8.1514 (Test. nr 1 p. 91), twee inlichtingen die vermoedelijk
toch wel dezelfde persoon betreffen.
Maar het is zeker de Rombout, broer van WILLEM, JAN en PETER die op 1.9.1514
werden genoemd (Test. nr 1 p. 99 verso) in het testament van LYSBETH van orssagen,
weduwe van Thomas van Velghem, de dochter van een niet met name genoemde broer
van Rombout, waarvan ook ene CATHERINE, gehuwd met Reymeyr Duffay een dochter
was. Er is in dat testament sprake van "twee huysen metten hove, gronde ende daeraf,
deene den swerten hoeve geheeten, es gelegen deen nevens dander inde befferstraete
tusschen de kinderen vercammen erve aen een zyde ende loycx scrauwen erve aen dander
..."
Die geschiedenis begint overigens reeds in 1502.
Uit SA Mech. Test. nr 1 p. 59 verso vernemen we dat JAN van orssagen in augustus 1502
optrad als wettig momboir van Wouter vanden Broecke; de momboirs (waaronder "Jan de
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Kempenere, momber van Bertelen van Riemen"!) machtigden Janne Heeremans om in
hun plaats en in de plaats van de bevoogde de aan Wouter toegewezen loten in een
"scheydinghe ende deylinghe", een erfenis, te aanvaarden. En op p. 30 las ik dat JAN van
orssagen samen met anderen nogmaals optrad als momboir over Wouter, Margriete en
Digna vanden broecke om iets te "herlaer" (= Hallaar) "ad debitum" in orde te brengen, en
"ad ....?" iets in verband met "pensioenen die de voorseyde weduwe (= Lysbeth byerlinc)
en haar dochters hebben op Reymerswale" (31.7.1516 ). Er was dus nog kontakt met
Heist; maar er is reeds een Rombout onder de kinderen; de immigratie dateert dus
vermoedelijk van onder de vorige generatie.
Op p.1 van Test. nr 1 staat dat WILLEM, JAN en CORNELIS van orssagen, "mombers
librorum (= van de kinderen) Marie du Fay" in 1503 Cornelis du fay, "heurlieder
medemomber" tot iets machtigden.
En nog in Test. nr 1 p. 65 verso treedt weer een JAN van orssagen op; maar het geschrift
in die eerste boeken "Testamenten" is zo moeilijk te lezen dat ik er niet meer kan uithalen.
En zelfs in 1535-39 (WK Varia I 2 p. 68) werd er nog teruggekomen op diezelfde zaak:
we vernemen dat JAN en WILLEM van orssaghe als momboirs van de kinderen van
Wouter vanden Broecke "daer moeder af was marye du foy" afgelost werden door Adriaen
vanden Broecke. Er staat een handtekening bij van "Jan van orssaghen Romboutssone", en
die laatste precisering is zeer belangrijk.
Uit dat laatste stuk weten we dus zeker dat die Jan een ROMBOUTSsone is, en dus ook
zijn broer Rombout. En dat Azevedo dus ten onrechte zijn "stamboom" laat beginnen met
een Peter waar het in werkelijkheid een Rombout (M) was, met als zonen Rombout (M 1),
Willem (M 2), Jan (M 3), Cornelis (M 4), Peter ( M 5) en een onbekende (M 6).
Maar de Rombout, die Azevedo als tweede generatie noemt, was dan wel degelijk de
ROMBOUT (M 1) die samen met zijn vrouw Lysbeth van Eghern (of "van yegheren") op
21.10.1530 hun testament opstelden (Test. nr 3 p. 14) en het op 15.4.1537 aanvulden (
Test. nr 6 p. 22). In 1531 werd bepaald dat alle kinderen evenveel zouden krijgen; we
vernemen dat er een dochter LYSBETH was, die in het klooster van Bethanien
"geprofessyt" was, en daarom zou het klooster 16 gulden krijgen; en als andere kinderen
werden genoemd JAN, CORNELIS en MARIE. In 1537 werd gezegd dat de kinderen van
de reeds overleden kinderen van Rombout en Lysbeth het deel van hun ouders moesten
erven; en die overleden kinderen werden met name vermeld: BARBELE en ANNE, maar
ook de dochter MARIE was intussen reeds overleden; verder werd dan ook een (nog
levende) zoon FRANS genoemd.
In 1770 werd door iemand die tekende met "XXX" een boek opgesteld met gegevens over
de dan nog bestaande grafstenen en - monumenten in de "Provincie, Stad ende District van
Mechelen". De grafsteen van deze Rombout (M1) wordt daar aldus beschreven: hij lag "op
Sinte Rombouts Kerkhof, naer den Noorden: beginnende van onder den Thoren" en droeg
volgende tekst: "Hier leet begraven Rombout van Orssaghen, die sterf anno 1542 den 28
april en Lysbeth van Eeghere syne Huys-vrouwe die sterf anno 1538 den 5sten dach
Augusti".
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En daaruit weet ik ook dat ook volgende inlichting over dezelfde Rombout van orssagen
gaat: in een artikel "Antwerpse Memorieregister van overleden lijfrenteniers 1539-1549"
van de hand van A. Thijs, verschenen in "Vlaamse Stam" van 15.6.1967 wordt een
Rombout van Orsaghen vermeld die "obiit XXVIII april XX schellingen". En ook zijn
twee kinderen "Cornelis ende Lysbet filii Rombout van Orsaghen" "obierunt ambo"
waarschijnlijk in 1543, worden daar vermeld, de vader op p. 24 onder nr 355, de
"kinderen" op p. 30 onder nr 459. De heer Thijs vond het stuk in SA Antwerpen nr 1414.

DERDE GENERATIE
Wat weet ik nog meer over de kinderen van Rombout en Lysbeth van Eegheren, behalve
wat ik reeds vertelde? Niet veel met zekerheid.
Van de dochter LYSBET (M 1 a) weten we dus dat ze non werd en dat ze overleed in
1542.
Van BARBARA (M 1 b) vernam ik uit het tweede testament dat ze gehuwd was geweest
met Jan van de putte, maar reeds voor 1537 overleden was.
Over ANNE (M 1 c) weet ik uit dezelfde bron dat ze gehuwd was geweest met
Maximiliaen vander Taelen (soms Vangindertaelen) en dat ze reeds voor 1530 overleden
was. Ze werd overigens ook vermeld in een document van 21.2.1567 "stil van Brabant" (=
kalenderrekening zoals toen in Brabant gebruikelijk) dat bij notaris De Hondecoutere (reg.
1000 p. 378 ev.) wordt gevonden, en eigenlijk een "scheydinghe ende deylinghe", de
afhandeling van een erfeniszaak voor Meester Peeter van Kerstynen inhoudt; daarin is nog
steeds sprake van "de kinderen (van) Anna van orssagen daer vader aff was Maximilian
geendertalen". En die zaak bleef aanslepen: volgens WK 4 p. 3 werden op 7.6.1592, meer
dan zestig jaar na haar dood, de mombers over haar kinderen aangesteld, "de weeskinderen
wylen Anna van Orsagen daer vader aff was Maximiliaen vander talen". En die voogden
waren Jan Bournon "doude" (inderdaad de schoonbroer van Anna) en Henrick van eeghem
(denk aan de naam van de moeder van Anna, Elisabeth van Eghern). Ik denk dat hier een
oudere aanstelling van de mombers in 1592 om een of andere reden, vermoedelijk nog in
een erfeniskwestie, opnieuw werd overgeschreven, want de genoemde personen waren
toen al lang dood.
En MARYE (M 1 d), de vierde dochter van Rombout en Elisabeth van Eghern. Ze was
gehuwd geweest met Frans ghysbrechts en na diens dood met Jan Bournom, iemand die
een of andere functie bekleedde aan de stad. Ze moet overleden zijn tussen 1532 en 1537.
Uit het tweede testament van haar ouders vernemen we dat bij de verdeling van de erfenis
zal moeten worden rekening gehouden met de 200 gulden die zij reeds had ontvangen,
"die sy hen geleent ende gedaen hebben om te betaelen de rente die denselven Bournon
verloren hadde tegen henricken fransys ende jannen mol ende hunnen consorten na
vuytwysen van eenen oordele."
En inderdaad kon ik de uitspraak in die rechtszaak terugvinden: ze staat in het keizerlijk
dekreet van 4.5.1532 (ARA Inv. 522, Grote Raad nr 832: Registre aux sentences et
condemnations nr 10 p. 73). Jan Bournon werd veroordeeld "als aengenomen hebbende
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voorseyd proces over ende inden name van Marie van orshagen zyne huysvrouw, daer te
voren weduwe van wylen Frans ghysbrechts" om hare helft in de schulden van de
nalatenschap van haar eerste man te betalen, vermits ze wel de gunstige zijde ervan had
aanvaard: twee huizen in de "beghynestraete" te Mechelen, een hoeve "met haeren
toebehoirten gelegen te keerbergen ter plaetse geheeten ten langen eynde", een huis in de
Vettersham enz. Marie had getracht aan haar aandeel in de schuld te ontkomen. Maar in
zijn testament vergistte Rombout zich toch even: Marie moest niet betalen aan de
gebroeders Mol maar aan Corneel Breughelmans en het was haar broer Jan die in de
schuld was geraakt tegenover die "consoorten" Mol, zoals dadelijk wordt verteld.
Was het zoon JAN (M 1 e) -nog steeds van Rombout en Elisabeth van Eghern- die in 1512
provisor van de H.-Geesttafel van OLV over de Dijle was? Die in 1514 in een
schepenbrief van de schepenen van Heist werd genoemd als H.-Geestmeester van OLV?
En die in dezelfde hoedanigheid optrad in 1527? Was hij het die in 1533 optrad als pachter
van de successierechten en een proces won tegen zijn helper die een te groot deel voor
zichzelf had gehouden?
En is het wel deze Jan die in 1531, 1533, 1535 en 1543 gezwoorne was van de bakkers?
Dat laatste is alleszins waarschijnlijk vermits zijn zoon en kleinzoon in dat ambacht
blijven.
Maar het was stellig zoon Jan van Rombout M 1 aan wie zijn ouders 120 gulden hadden
moeten voorschieten, "die sy hem gedaen ende geleent hebben in synen nootelycken
affairen ende om daermede oic te betaelen tgene hy cornelissen breughelmans sculdich
ende tachter was" zoals in het tweede testament van Rombout en Elisabeth werd
gestipuleerd, en waarbij vader Rombout de schuldeisers van Marie en Jan verwisselde.
Maar wat die "nootelycken affairen" dan juist geweest waren, dat heb ik niet kunnen
ontdekken.
Ook dat Jan gehuwd zou zijn geweest met Catharina Smets, zoals Azevedo zei, dat vond
ik nergens bevestigd.
Was het hun zoon FRANS (M 1 f) die in 1529 gezwoorne van de bontwerkers was, en
evenzo in 1535, 1539, 1541, 1543, 1545 en 1547 en verder nog verscheidene malen tussen
1551 en 1559? Was hij het die samen met zijn vrouw katelyne van Haecht in 1554 hun
testament maakten? Er zijn wel enkele aanwijzingen in het voordeel van die
veronderstelling: de Frans met zijn testament had een broer Jan, die als momber over de
kinderen moest worden aangesteld bij het overlijden van Frans, dus dat klopt; en in 1567
liep er een geding voor de vierschaar tussen een Symon van Haecht (herinner u de naam
van de vrouw van Frans) en een Rombout van orssaghen. Welnu, Frans had een zoon
Rombout. De vrouw van Frans zou dan op 30.4.1556 begraven zijn in St.Rombouts, en ze
zouden dan "inden pau op de groote mert" hebben gewoond. Het PR is op dat punt
onduidelijk; op 30.4.1556 vond ik ingeschreven: "Katlyne van orssagen huysvrou van
Franssen van orssaegen inden pau op de groote mert. Hy (?) is haestelinghe gestorven en
is hier begraven opt voirste kerkhoof 26 stuyvers." Anderhalf jaar vroeger was er op dat
adres een "gheselle" gestorven.En Frans zelf werd in dezelfde kerk begraven op 12.4.1561.
In SA Mech. Test. nr 12 p. 16 verso las ik dat France van orssaghen en Katelyne van
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Haecht in hun testament bepaalden dat al hun kinderen bij de verdeling van de erfenis
gelijk behandeld zouden worden, zelfs indien sommigen daarover niet tevreden zouden
zijn. Als mombers en uitvoerders van het testament werden aangeduid Janne van haecht
en Janne van orssaghen, deze laatste dus vermoedelijk de broer van Frans (M1e) of zijn
zoon M1f1.
En was het zoon CORNEEL (M 1 g) die in 1512 en 1517 gezwoorne van de Halle was?
Horen we van zijn weduwe Margareta van Rotselaer in 1551? Het zou kunnen: uit de
Antwerpse lijst van lijfrenteniers weten we dat hij in 1543 overleden was.
In dat jaar 1551, op 23.6, verkocht Margaretha van Rotselaer, weduwe van Cornelis van
orssagen, aan "de Kiste" 3 Carolusgulden erfelijk op haar huis in de Kathelynestraat, hoek
Milaanstraat ( SA Mech. COO nr 7835). Naar me door een andere zoeker werd
medegedeeld, echter zonder bronvermelding, werd ze elders ook vermeld in verband met
het huis "De Gulden Bal", nu Sinte-Katelijnestraat (weer!) nr 139.

VIERDE GENERATIE
Over de vierde generatie, vertrekkend van de Rombout waarmee we de Mechelse
stamboom startten, heb ik eigenlijk betrekkelijk veel informatie, maar weet ik veel minder
met zekerheid te plaatsen; er leefden in die periode reeds veel afstammelingen van die
eerste Rombout (M), waaronder verscheidene met dezelfde voornaam; en bovendien
hadden we in de vorige generatie reeds verscheidene onzekerheden. Het wordt dus vaak
raden.
JAN (M 1 e), de zoon van Rombout en Elisabeth van Eghern, had wel degelijk een zoon
WILLEM (M1e1), gehuwd met Anna "de Cock" zoals ze wordt genoemd in de akt van
notaris Peter van Kerstynen van 21.2.1567 "stil van Brabant", aangehaald door notaris De
Hondecoutere (SA Mech. Not 1000 p. 378 e.v.) in een "Scheydinghe ende deylinghe"
tussen de erfgenamen van Rombout en Elisabeth van Eeghern; of "anneken scocx" zoals
ze wordt genoemd in SA Mech. Not. 1297 p.286, wanneer ze haar zuster vergezelde toen
die in 1570 iets kwam regelen bij notaris De Munter.
En nog elders heet ze "De Cock". Al die naamsvormen werden in die tijd door mekaar
gebruikt.
Het gezin woonde in de Boghynenstraete bij de begrafenis van de vrouw op 21.8.1576, in
St.-Romboutsparochie. Willem zelf lijkt dan nog te leven.
Maar het was NIET HUN dochter CLARA die op 27.1.1602 in St.-Rombouts huwde met
Giles Heyns alias Smets, zoals Azevedo beweerde; dat was een dochter van Artus van
Orshagen, volgens Not. Van den Venne, akt van 23.12.1602.
En daarmede is voor deze tak de vierde generatie reeds besproken; meer weet ik er niet
over.
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VIJFDE GENERATIE UIT DEZE TAK
We zullen de geschiedenis van deze tak zonder uitstel tot het einde toe afhandelen: in de
volgende generaties zijn er zoveel vrouwen en zo weinig mannelijke afstammelingen dat
ik verkies het verhaal van de andere takken niet telkens te moeten onderbreken voor een
stukje over deze; bovendien vond ik na de zesde generatie voor deze tak geen verdere
naamdragers.
Het huwelijk van GILLES van orssagen (M1e1a), de zoon van Willem en Anna Cocx, met
Petronilla van Laer , op 5.8.1590 in St.-Rombouts, is makkelijk weer te vinden in de PR ,
met als getuigen Goyevaert beermans en "her Rombout van orssagen" en straks vernemen
wie dat was. Eerst noteren we dat volgens WK 33 Petronilla van Laer aan iemand brood
had verkocht, dus veronderstel ik dat Gilles bakker was.
Ik veronderstel dat Gilles, of Guilelmus, ooit hertrouwde met Cornelia van Hove, want een
zoon van dat paar was later vaak peter, momber of getuige in de familie.
Maar daarmede is het verhaal van deze generatie ook reeds verteld; andere kinderen van
Willem en Anna Cocx zijn me niet bekend.

ZESDE GENERATIE VAN DEZE TAK
In het gezin van Gilles van Orssagen en Petronilla van Laer was er volgens Azevedo een
dochter ELISABETH (M1e1a1) die huwde met Gilles Heyns alias Smets. En inderdaad
staat dat huwelijk opgetekend in het PR St.-Rombouts (en ook OLV.!) op 13.2.1618,
getuigen Antoon Snyers (later vinden we dat hij een schoonbroer van de bruid was) en
haar broer Guillam. Deze Elisabeth werd op 1.5.1672 in St.-Rombouts begraven met
vermelding in PR: "Herck (betekenis mij onbekend; of moet ik "Kerck" lezen, een
"kercklyck"?)): Elisabetha van orsaghen mater Reverendi domini Smets plebani sancti
rumoldi - Wollemerckt." Ze was dus de moeder van de pastoor van de hoofdkerk en
woonde op de Wollemarkt.
Het wapen van die familie Heyns alias Smets werd reeds beschreven in het begin van mijn
verhaal over de stamboom van Azevedo.
Behalve Elisabeth waren er in het gezin van Gilles van orshagen en Petronilla van Laer
nog meer kinderen. Aldus een
- GEETRUI (M1e1a2), gedoopt in de hoofdkerk op 17.9.1591, peters Cornelius van
Genechten en Juffrouw Maria Hanon, en
- ANNA (M1e1a3), die op 2.6.1618 in OLV huwde met Jan Robbroeck; die overleed
reeds na een viertal jaren, en volgens de "inventaris van het sterfhuis", opgesteld in
november 1623, had Anna toen twee kleine kinderen, Janneken en Jenneken; in het
sterfhuis waren wel gouden ringen, een "silveren segerant riem" enz. en ze hadden "een
dienstmaerte", maar eigenlijke weelde was er toch niet (WK 33); ze woonden ook in
een huurhuis. Het was in dat document dat ik las dat ze hun brood kochten bij haar
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ouders, en dat Gilles van orssagen dus wellicht bakker was; en op 12.2.1624 (pas drie
maand na de dood van haar eerste man) hertrouwde ze in OLV met Jacques Blondeel
(soms Blondeau);
- JENNEKEN (M1e1a4) die op 6.5.1617 in OLV huwde met Antoon Snyers waarbij een
Jan Smets getuige was; en van dat paar lag er eertijds (nu nog?) een grafsteen in "het
Cruys der Kercke" van St.-Rombouts "nevens den Autaer van OLV" waaruit we
vernemen dat "Antonius Snyers, in syn leven Coopman van syde Laeckenen, Meester
van ghemeynen Huys-Armen, ende Provisor van de geloovige Zielen" was en stierf op
23.11.1645, terwijl Joanna van Orssaghen "syne Huys-vrouwe" stierf op 27.9.1666.
En wellicht was er ook een JACOMYNCKE (M1e1a5) die op 30.9.1612 in OLV huwde
met Cornelius Michiels waarbij Gilles Smets, allicht nog iemand uit de familie Smets alias
Heyns en dan schoonbroer van de zuster van de bruid, getuige was samen met een Van
Busecom;
en een MARGARITA (M1e1a6) die op 20.11.1617 in St.-Rombouts huwde met Jacques
Henricx, getuigen haar (vermoedelijk) broer Guilelmus, en een Guillelmus de la Motte.
En voortgaande op de inschrijving van het huwelijk van Elisabeth in het PR was er ook
een GUILLAM (M1e1a7), die daar getuige was, dezelfde als bij het huwelijk van
Margarita.
Verder lijkt het mij, zoals reeds gezegd, nog erg waarschijnlijk dat Guilelmus, of Giles,
van orssagen, de vader van deze kinderen, later hertrouwde met Cornelia van Hove
waarvan dan op 6.4.1600 in OLV een zoontje gedoopt werd:
- PETRUS, met als peters Peeter van Hove en Maeyke Hollemans. Later trad deze Petrus
in de familie meermaals op als peter, momber of getuige, vandaar mijn vermoeden, al
vond ik wel geen spoor van dat tweede huwelijk in de PR. Hij zou dan M1e1a8 zijn.
Maar later vond ik niets meer over deze tak van de familie. Huwden Guillaume en Peter
niet? Behalve dat er op 3.10.1646 in St.-Rombouts een Gielis van Orssagen werd
begraven, en dus misschien de vader of de zoon uit dit gezin, vond ik er alleszins niets van
vermeld in Mechelen noch in de onmiddellijke omgeving. Verhuisde de familie? Waar
naartoe dan wel?
OPNIEUW VANAF DE VIERDE GENERATIE
Onder de overige kinderen van Rombout (M 1) en Elisabeth van Eeghern waren er,
behalve de Jan waarvan we het nakomelingschap zopas bespraken, slechts twee jongens:
FRANS (M 1 f) en CORNELIS (M 1 g).
Frans huwde vermoedelijk Kathelyne van Haecht. We kennen de kinderen van dit paar,
tenminste degene die rond 1555 in leven waren. Iemand, wellicht hun vader, had
ingetekend op een lening die keizer Karel had uitgeschreven om zijn krijgskosten te
betalen, en in RAA Rekk. 11666 p. 105 worden voor 1555 de daaraan verbonden "rentes
viageres" uitbetaald, namelijk per persoon 6 pond grooten per jaar, uitbetaalbaar voor de
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helft elke zes maand. De begunstigde kinderen zijn: JEHAN (M1f1), BARBARA (M1f2),
ROMMOUT (M1f3), KATHELYNE (M1f4), LYSBETH (M1f5), FRANCEN (M1f6),
MARIE (M1f7) en WILLEM (M1f8). Even tevoren, op 7.11.1555, was er op het adres van
de ouders ("op de groote mert in de pau") nog een "SIMON van orsaghen, een gheselle 20
stuyvers" begraven in St.-Romouts; vermoedelijk M1f9.
Maar nu wordt het uitzonderlijk moeilijk om nog te weten te komen wat er met die
kinderen gebeurde; ook bij de broer van Frans, bij Cornelis, waren er een Rombout, een
Barbara, een Jan en een Frans; wanneer spreekt een document over een kind van Frans, en
wanneer over een kind van Corneel?
Soms was er een voldoende aanduiding om te kiezen, en die inlichtingen geef ik op de
overeenkomstige plaats; maar meestal kon ik geen voldoende zekerheid of waarschijnlijkheid bereiken. Die niet met voldoende zekerheid plaatsbare informatie verhuist naar het
einde van dit deeltje over de Mechelse tak.
Wat weet ik over de KINDEREN VAN FRANS (M 1 f)?
Bij notaris P. van Kerstynen (SA Mech. Not. nr 1124 p. 27-28) las ik: "Op huyden eersten
dach van augusto 1570 voer my enz. enz. personelyck gecomen ende gecompareert
ROMBOUDT van orssaghen franchoiszoene, porter deser stede van Mechelen, ende heeft
geconstitueert ende machtich gemaect, constitueert etc. Quinten, Lauwereys ende Merten
van gheendertalen ..." om alle nodige stappen te zetten om in zijn naam "te heysschen,
innen ende ontfanghen zekere schulden die hy tot Loven en daeromtrent heeft hangende
aen diversche persoenen ..."
Dit gaat dus kennelijk over Rombout M1f3; er wordt in deze akt zelfs nog beroep gedaan
op kinderen van zijn tante Anna (M1c) die met Maximiliaan van Gindertalen gehuwd was.
Maar wat had hij te Leuven "ende daeromtrent" voor belangen?
In het klooster der Arme Klaren te Mechelen overleed op 4.4.1577 na 17 jaar
kloosterleven ene LYSBETH van Orsaghen ( Jaargetijdenboek der Arme Klaren
1510-1790 in MGOKM 1936 pp. 97 en 128). Dit zou best M1f5 kunnen zijn.
In april van 1553 begon een "FRANCISCUS van Orshagen, filius Francisci,
Mechliniensis" studies aan de Universiteit van Leuven, volgens Schillings. Wellicht M1f6.
Maar dat is alles wat ik met enige waarschijnlijkheid aan de kinderen van Frans M 1 f durf
toeschrijven.
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DE KINDEREN VAN CORNELIS M 1 g
Uit een akt van notaris Van Kerstynen van 21.2.1567, een "Scheydinghe ende deylinghe"
waarvan het origineel niet meer bestaat maar waarvan de inhoud in 1598 wordt aangehaald
door Not. De Hondecoutere (SA Mech. 1000 p. 378 e.v.) vernemen we dat CORNELIS
(M1g), de volgende zoon van Rombout en Elisabeth van Eghern, zelf ook een zoon
CORNELIS (M1g1) had, een zoon FRANS (M1g2) een zoon ROMBOUT (M1g3), een
vierde zoon JASPAR (M1g4), en bij een andere gelegenheid zie ik dat er ook een JAN
Corneliszone (M1g5) geweest is; en er moet ook ene BARBARA (M1g6) zijn geweest.
Wat weten we met voldoende waarschijnlijkheid over deze mensen?
Men ziet reeds dadelijk waar de grootste moeilijkheid in deze generatie ligt: zowel bij
Cornelis M 1 g als bij zijn broer Frans M 1 f waren er een Jan, een Barbara, een Frans en
een Rombout ....
Toch moet ik een poging wagen. Ik begin met diegenen die geen (bekende) homoniem
hadden bij hun oom - wat nog niet betekent dat er geen rondliep in een ander gezin....
Eerst CORNELIS (M1g1), de zoon van Cornelis. Uit zijn leven weet ik zo goed als niets.
Hij wordt enkel genoemd als "Cornelis Cornelissone" in SA Mech. Not. 1000 p.378.
Dan JASPER M1g4. Het ziet er uit dat Jasper eerst gehuwd is geweest met Magdalena
Beernaerts, en na haar dood met Lysbeth vande Putte; we kunnen dat besluiten uit SA
Mech. Not. 1000 p. 378, de "Scheydinghe ende deylinghe" waaruit we de namen van zijn
broers en zuster kennen.
In 1567 was Jasper dus reeds overleden; en indien we een tekst uit SA Mech. SI 5 p. 47
zouden moeten geloven dan was hij reeds overleden voor of in 1551, want dan was een
Rombout van orssagen "momboir van de naekinderen ende tweede alst gode believen sal
wylen Jasper van orssagen daer moeder aff is Barbara Gheerts." Het lijkt wel of er nog een
baby verwacht werd. Er staat nog bij, wellicht om het nog moeilijker te maken: "Een staet
es geliasset 10 ff. Anderen (2en?) metten vuytcoop onder h."
Was Jasper zelfs driemaal gehuwd geweest? In die tijden niet onmogelijk. Onder de neven
was er wel een Rombout maar geen Jasper, dus over die andere tak gaat het hier niet. Was
er in een derde tak een Rombout en een Jasper, broers?
En zo zijn we toch weer gaan raden. Had die JASPER (M1g4) in 1547 een-zesde paart in
een huis genaamd "in Antwerpen" op de Grote Markt te Mechelen? Er waren inderdaad bij
zijn ouders zes kinderen, en vader Cornelis M 1 g was in 1543 gestorven.
Als die Jasper reeds overleden was in 1551, wie was dan de Jasper die in 1549, 1551,
1554, 1556 en 1557 gezwoorne was van de Halle (zoals voorheen de oude Cornelis in
1512 en 1517)? En van welke Jasper kocht Paulus de Cupere, de heer van Riemen en
schepene van Mechelen, in 1548 een "banck int Vleyshuys" voor 360 gulden, zoals te
lezen is in het "sterfhuys" van die de Cupere? En wie stond in 1555 voor 13 gulden 19
stuivers en 10 oorden in de schuld bij dezelfde de Cupere, en ontving van hem ook de
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bijdrage "van den ouden boeghe" (SAA OGA Mech. Stad 6) ? En aan welke Jasper,
"cremer", was Joncker Fransois sanaige heere van manguy 143 gulden schuldig voor
"syden laken als anderssins"?
Ik heb al deze gegevens hier toch maar vermeld omdat ik er nog steeds aan blijf twijfelen
of het wel Jasper M1g4 was die in 1551 al dood was, en die gehuwd was geweest met
Barbara Gheerts; waarom werd die derde echtgenote dan niet vermeld in die tekst van
1567?
BARBARA M1g6 werd vermoedelijk op 19.3.1558 begraven in St.-Rombouts als "Berbel
van orssaghen in den Bruel 20 stuyvers".
Dan beginnen we aan de naamgenoten van hun neven.
Vooreerst JAN Cornelissone M1g5: was hij gehuwd met Margriete ghernaert, en maakten
ze op 27.7.1551 hun testament (Test. nr 11 p. 36)? Ze hadden geen kinderen dus liep hier
een lijn dood ... behalve indien hij meer dan eens gehuwd was geweest ...
Maar ik geloof veeleer dat die Jan niet de zoon van Corneel M1g1 was want dat is
ongetwijfeld de volgende. En die had zoveel kinderen dat die niet geboren kunnen zijn
tussen de opstelling van dat testament van 1551 en zijn dood.
Die laatste Jan was in 1549 en 1551 deken van de Mechelse rederijkerskamer "Die
Peoene", en schreef daarvoor, op verzoek van het stadsbestuur, de geschiedenis van de
bijbelse Tobias, zoals te lezen staat in de Bibliografie van Belgie in een nota van A.
Tierentyn en bij dr E. van Autenboer, o.c. Daar staat ook dat Jan in 1551 de "doodschulden" voor de Peoene ontving.
Op 31.12.1556 werd een JAN van orsaghen "inden Luypaert op de groote mert 16
stuyvers" begraven. En op 11.2.1557 werd in St.-Rombouts Jenneken Schrauwen, vrouw
van Jan van orssagen wonende "In den Luypaert" op "de groote mert" begraven. Blijkbaar
woedde er weer een of andere epidemie. Over hun talrijke dochters horen we later. Ik
vermoed dat deze laatste Jan de zoon van Cornelis M1g1 was want in 1544 woonde de
weduwe van vader Cornelis ook in dat huis "De Luypaert" in de Katelynestraete.
Over dat paar werd nog gesproken op 4.9.1570: toen vergaderden in het
Augustynerklooster te Mechelen de momboirs van de VOORkinderen van Jan de Grauwe
"daer moeder aff was BARBARA van orssagen" en de momboirs van de kinderen van
JAN van orssagen en Joanna de Grauwe. Onder die mombers vinden we tweemaal
ROMBOUT van orssagen, en als "toesiender" voor de NAkinderen van Jan de Grauwe
tweemaal "heer" FRANCHOIS van orssagen; en Jan Rubbens, de vader van de beroemde
schilder, was "toesiender" voor de NAkinderen van Jan de Grauwe. De samenkomst was
belegd op initiatief van de prior Hendrik Lauwaert met de bedoeling een oplossing te
zoeken voor de geschillen tussen de groepen 1 en 2 enerzijds en 3 anderzijds. Er kwamen
twee advokaten aan te pas. Men kwam overeen om de reeds ingespannen processen te
stoppen. Het gaat o.m. over ongeveer 600 gulden als ik het goed versta, waarvan 100
toekwamen aan de erfgenamen van een reeds overleden FRANCHOIS van orssagen. Jan
de Grauwe overleed in januari 1565.
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Misschien verwondert het iemand dat ik de twee voorgaande alineas met mekaar in
verband breng; dat zal duidelijker worden als men bedenkt dat "Joanna de Grauwe" en
"Jenneken Schrauwen", beiden echtgenote van een Jan van orssagen, dezelfde persoon
aanduiden: familienamen waren nog niet zo stabiel als nu en "Schrauwen" is de
genitiefvorm "des Grauwen", "van de Grauwe".
Uit dezelfde twee alineas vernemen we dus nogmaals met bijna-zekerheid dat Jan een
zuster BARBARA (M1g6) had, en dat zijn broer FRANCHOIS (M1g2) priester was.
Vermoedelijk gaat volgende inschrijving in het PR Begrafenissen van St.-Rombouts op
9.10.1579 over die laatste: "heer Francen van Orssaegen prb (= presbyter = priester)
capelle van de sacrastynen uit: den 3 nov. daer syn drij poosten ende ghelijc met Mr ...
Voor ons luiden 3 gulden 6 stuyvers."
En dan ROMBOUT (M1g3). Hier ook weer de moeilijkheid dat er in Mechelen minstens
twee mensen met diezelfde naam leefden in dezelfde periode, bovendien twee neven. De
ene vond ik als "Franchoissone", de andere als broer van Jan "Cornelissone", maar meestal
staat er geen zulke precisering bij, en dan wordt het weer raden.
Maar een van die twee, en zijn nakomelingen, spelen een zeer belangrijke rol in het
vervolg van het verhaal. Daarom heb ik me heel wat moeite getroost om de inlichtingen te
verdelen over de juiste personen. Wat me toch in grote mate gelukt is aan de hand van de
volgende gegevens.
Een van beide werd later "geswoorne van de dekenye" en schepene in Mechelen; en als
zodanig werd hij "Her" genoemd; welnu in een akt van 3.3.1588 over de verkoop van een
"rente" voortkomende uit de erfenis van Jan M1g5, wordt de broer Rombout M1g3 van
die Jan "Senior Rombout van Orssagen, schepene der stad" genoemd. En die schepene
was blijkens zijn grafschrift "lakenvercooper int causmakers ambacht ende .......
onderhoofdman van de pionen."
Dat laat me toe verscheidene inlichtingen toch met enige zekerheid aan Rombout M1g3
toe te wijzen.
Zo is zo goed als zeker dat het bij Rombout M1g3, de zoon van Cornelis, was dat het
"sterfhuys" van Pauwels de Cupere, de Heer van Riemen, nog voor 6 gulden in de schuld
stond: "Rombout van Orssaghen, cousmaeckere, voor vyff paer coussens die hanske by hr
Pauwels in de destinctie (wat dat ook moge geweest zijn) gevonden ende een paer over
Jacob de cupere ende twee ellen grau laeken" (RA Antw. OGA Mech. Stad nr 6).
En zo ook volgende informatie.
In 1556 was ROMBOUT van orssaghen deken van het lakenverkopersambacht; hij was
ook lid van de rederijkerskamer "Die Peoene", zelfs ooit onderhoofdman; als lid was hij
het onderwerp van een felle betwisting tussen de Handboog en de Peoene: de Handboog
wilde hem en een kollega dwingen uit de Peoene te treden en in hun vereniging te komen;
maar door een beslissing van de magistraat mocht hij toch in de rederijkerskamer blijven;
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in 1556 vind men hem dus ook als lid van de "Oude Boog". In 1578 werd hem de
vergoeding voor de zondagse wijn van de Oude Boog overhandigd; elke zondag tussen
Pasen en Bamis hadden de schutters recht op "twee gelten wijn". (Dr E. van Autenboer,
o.c.).
Bij notaris De Hondecouter (SA Mech. Not. 1000 p. 378 e.v.) vond ik op datum
16.02.1598 de inhoud van een "scheydinghe ende dylingehe" die op 21.02.1567 was
opgesteld bij notaris Peter van christynen (maar het origineel bestaat niet meer). Ik haalde
dat dokument reeds aan om de naam van de kinderen van Cornelis M 1 g te vermelden.
Een overeenkomst werd daarin vastgelegd tussen "Jan bournon saliger als man ende
momboir van MARIE van orssagen, Anna de cock huysvrouwe WILLEM van orssage
janssone, CORNELIS van orssagen corneliszone soe voer hem als vervangende
ROMBOUT van orssagen zyn broeder, momboirs der kinderen wylen JASPER van
orssagen, ende lysbeth vanden putte weduwe daneels de coningh Janssone, vervangende
FRANK van orssagen zyn broeder ende syn susters' kinderen, ende inden naem der
kinderen ANNA van orssagen, daer vaeder aff was maximiliaen geendertale ter eenere ....
ende ter tweedere" de erfgenamen van het eerste huwelijk van Lysbeth vanden putte die in
tweede huwelik JASPER van orssagen huwde (ik hoop dat ik korrekt resumeer ...) Het
draait in feite allemaal om de erfenis van een Frans van Eggere, "hun outoom", dus
blijkbaar een broer van Lysbeth van Eeghern, de vrouw van Rombout van orssagen M 1
waarover we reeds veel hoorden.
Hier zien we dus duidelijk dat het gaat om Rombout, de broer van Cornelis Corneliszone.
Rombout van Orshagen M 1 g 3 huwde Jacomyne Vranckx, en er zijn aanduidingen dat
die uit Heist kwam; haar broer Jeronymus woonde daar, te Hallaar, en was gehuwd met
ADRIANA van Orshagen waarover we op het einde van het eerste deel over de Heistse
tak uitvoerig hebben gesproken; de vader van die Jenonymus en Jacomyne Vrancx bezat
in Heist een hoeve, waarvan Jacomynes paart later (SA Mech. Not. 1302 p. 351 van
12.10.1587) aan Jeronymus werd verkocht: "een hoeve metter huysinghe, stallen, schuren,
ende alle andere toebehoorten, groesen, eeussel, bempt, lant als bosschen, ontrent 19
bunder (= bijna 25 ha!) gelegen onder de prochie van heyst, by de capelle van hallaer
neffens "de arent" ..." En veel wijst er op dat ons Adriaenken daar heeft gewoont.
Met zijn eerste vrouw Jacomyne Vrancx had Rombout verscheidene kinderen:
AUGUSTYN (M 1 g 3 a), BARBARA (M 1 g 3 c),CLARA (M 1 g 3 c), ELISABETH (M
1 g 3 d), FRANCHOIS (M 1 g 3 e), ROMBOUT (M 1 g 3 f); einde 1587 waren nog in
leven: " heer ende meester FRANCHOIS, priester", AUGUSTYN, waarover we nog veel
zullen moeten vertellen, ELISABETH, CLARA en ROMBOUT "de jonge". Hun verhaal
verloopt grotendeels NA 1600, en wordt dan ook in dat - volgende - hoofdstuk verteld.
Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde Rombout met Elisabeth Van Thielt, soms
genaamd Van Thielen, waarvan geen kinderen meer voortkwamen.
In het reeds meer vermelde notarisregister nr 998 van notaris Hondecoutere (SA Mech.)
staat op folio 42 verso een akt van 17.6.1572 waarin ook al sprake is van ROMBOUT van
Orssagen. Hij gaat over een jonker Gerard vander Aa "edelman", die een voorkind had bij
Margriete van Tielt, en dat is dan vermoedelijk de zuster van Rombouts tweede echtgenote
Elisabeth van Thielt.
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Een "voorkind" bedoelde toen meestal een kind uit een vorig huwelijk, maar hier zou het
misschien toch over een buitenechtelijk kind kunnen gaan waarvoor alimentatiegeld werd
betaald.
Het is ook zeker Rombout (M 1 g 3) waarover "Thomas Cleynaerts ende kathelyne van
orssagen zyne huysvrouw, Johanna van orssagen ende Elisabeth van Orssagen gezusters"
komen getuigen dat "Rombaut van orssaeghen haerlieder oom momber geweest
hebbende" zijn taak als momber goed en eerlijk heeft vervuld (SA Mech Not 1124 p. 64
"op huyden 13.2.1570"). Want in 1576 verkopen dezelfde zusters (M 1 g 5 f en M 1 g 5 e)
allerlei uit de erfenis van Jan van orssagen en Johanna de Grauwe, waarin ze samen 1/5
verkregen.
In 1586 was Rombout van Orssagen "gewoorne van de dekenye" te Mechelen, en in 1587,
1588 en 1589 schepene (Lijst van Schouten, Schepenen enz. .... van Mechelen, SA Mech.
CCX / I Safe rek 5, waarin ook een gekleurde afbeelding van zijn schepenzegel dat ik niet
deskundig kan beschrijven; het is een geel schild met daarover twee horizontale zwarte
banden, waarboven drie rode lelies. In 1591, 1592 en 1593 was hij opnieuw schepen en
nog eens in 1595, terwijl hij in 1596 weer "Gezwoorne van de dekenye" was. Dus wel
degelijk een man die met "Her" werd aangesproken.
ONTMOETING MET DE MOEDER VAN P.P. RUBBENS
Ik vond enkele interessante akten die voor deze schepen Rombout en voor een van zijn
collegas werden verleden. Bij een ervan, van 26.03.1593, verkocht Maria Pypelincx,
moeder van P.P. Rubens, een hoeve gelegen onder Heembeek; de vader van de schilder
had, zoals men weet, zijn vrouw in diepe schulden achtergelaten na zijn verhouding met
de vrouw van Willem van Oranje. Het schepenzegel van onze Rombout hangt nog aan die
documenten. Ik kon van deze perkamenten geen fotocopies maken, maar wellicht zou wel
toestemming worden gegeven om ze te fotograferen. Ze berusten in RA Antwerpen, OGA
Mechelen Stad, schepenbrieven nrs 532 en 559.
Wij vonden hem nogmaals als getuige bij een huwelijk van zijn neef Gillis van orssagen
(M 1 e 1), de zoon van Willem, met Petronilla van Laer, op 5.8.1590 in St.-Rombouts. En
als momber over de kinderen van zijn broer Jan, zoals bij die reeds vermeld.
In 1574 zou een Rombout van orssagen pachter van de accijnzen van de buitenlakens (wat
dat ook mogen wezen) geweest zijn volgens dr E. van Autenboer: Volkgeesten en
Rederijkers te Mechelen p. 207. Gezien het beroep van Rombout (M 1 g 3) meen ik die
informatie wel aan hem te mogen toewijzen.
In 1578 woonde Rombout van orssagen in zijn huis op de Steenwech (DR E. van
Autenboer, zelfde vindplaats p. 183).
Bij notaris Van de Venne in SA Mech. staat op p. 147 dat op 4.3.1597 Barbele, Augustyn
en Elisabeth van orssagen verklaren dat hun vader Rombout, wethouder, wondende op de
Grote Markt "voldaan is van uitkoop". Op 30.2.1597 had Barbara bij dezelfde notaris ook
reeds laten akteren dat haar vader haar voldaan had inzake de erfenis van haar moeder.
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Op 15.12.1595 maakten Rombout en zijn vrouw hun testament voor notaris Charles
Bogart, maar het bestaat niet meer; op 23.1.1597 werd er een ander opgesteld voor notaris
Pauwels Lefever, maar dat heb ik nog niet teruggevonden. Rombout werd op 27.2.1597
begraven, en dat werd in het PR van St.-Rombouts in grote, sierlijke letters ingeschreven:
"Her Rombout van orssagen laken vercooper int bethleem int causmakers ambacht ende
onderhoofdman van de schermers int bruerschap van Concordia ende onderhoofdman van
de pionen." Hij woonde dus in huize "Bethleem" aan de Ijzeren Leen, was "causmaker"
zoals we reeds wisten, onderhoofdman van de rederijkerskamer "Die Peoene" en in een
schermersclub... Een "vooraanstaande" in Mechelen.
Het moet opvallen dat er in die inschrijving geen sprake is van zijn schepenambt. Wellicht
omdat hij toen reeds geen schepen meer was.
En op 12.2.1599 kocht de weduwe van dezelfde Rombout, Elisabeth van Tielt, samen met
zijn zoon Augustyn het "Gulden Maelslot", voorheen het "Gulden Kasteel", gelegen aan
de Steenweg , tegenover het Vleeshuis, tussen het "Gulden Schaap" en "Het Paradys"; het
was belast met verscheidene cynsen ten bedrage van 87 gulden 10 stuivers (RA Antw.
Schepenbr. van Mech. nummering van Beterams nr 559).
Nog een paar vondsten gaan minder zeker over dezelfde Rombout.
Volgens ARA Rek 11657 uit 1544 p. 36 verso werd 12 pond geind "De ROMBOUDT van
orssagen lequel est venu et entre audit mestier des francq poissonniers (= het
visverkopersambacht) a Malines durant lannee et terme de ce compte, et a paye le droit de
lempereur la somme de 12 livres."
Dat was dan wellicht in zijn jeugd, toen zijn vader nog aktief was en hij zijn weg zocht.
En in ARA Rek 11664-5 en -6 vind ik, telkens ongeveer op p. 27, een storting "De la
mesure du miel audit Malines que lon dit les croix que ROMBOUDT van orssagen et
henrick puttaerts tiennent en ferme le terme de trois ans commenchant au noel quize cens
cinquante deux .... en payant chacun un la somme de dix patars." En Rombout blijft
daarvoor bevoegd van 1552 tot minstens 1577, maar nadien levert deze verpachting niet
meer voldoende op.
In de "Inventaire des sentences et arrets rendues au Grand Conseil de Sa Majeste
concernant la Ville et Province de Malines depuis le 27 janvier 1503 aue le Grand Conseil
fut ordonne de resider a Malines ....." (SA Mech. J Grand Conseil S V nr 1) las ik op
datum 16.1.1588 een vonnis betreffende een belasting op granen; daaruit blijkt dat in die
periode een Rombout van Orshagen "fermier du nouveau impot" was, samen met nog drie
anderen, maar naar luid van dat vonnis hadden ze de nieuwe belasting ook geheven op
graan dat ervan vrijgesteld was. Het is echter niet helemaal zeker of dat over de zelfde
Rombout gaat.
Was hij het dan misschien ook die (SA Mech. Not. 1124 p. 32) op 2.9.1570 liet akteren
dat hij van heer Gielis van Gottengys presbyter van St.-Michielsklooster te Antwerpen een
lijfrente van 11 gulden per jaar, ten laste van de stad Mechelen (volgens een brief van
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14.4.1550) heeft overgekocht? Of gaat het daar om de Rombout, zoon van France?

VIJFDE GENERATIE
Ter herinnering: de vijfde en volgende generaties doorheen Willem M1g1 zijn reeds
volledig aan de beurt gekomen.
Hier zouden we het moeten hebben over de kleinkinderen van Frans M 1 f en Cornelis M
1 g, maar in feite zal het bijna alleen gaan over de afstammelingen van Jan M1g5 gehuwd
met Johanna Schrauwen: want over de kinderen van Frans M1f heb ik weinig met
voldoende zekerheid kunnen vinden, en mijn informatie over de kinderen van zijn zoon
schepene Rombout M1g3 houd ik voor het hoofdstuk over de periode NA 1600 omdat hun
geschiedenis nog minstens anderhalve eeuw verderloopt - wat met de andere Mechelse
takken niet het geval schijnt te zijn - en mijn verhaal op die wijze veel begrijpelijker
wordt.
Ik vond wel iets over ene CORNELIA van orshaghen "inde catelynenstraet" die voor 8
stuivers begraven wordt in St.-Janskerk, en die best een dochter van Cornelius M1g1 zou
kunnen zijn (en dan M1g1a) omdat die Cornelius eveneens in die straat woonde.
En in ARA Rekk. 11666 p. 105 las ik dat in 1555 aan ene "MARIE van orssaghen filia
Jasparis et magdalena beernaerts" een jaarlijkse lijfrente van 7 pond grooten werd
uitgekeerd ten laste van de landsschatkist. Dus aan ene M1g1a.
In de vorige generatie ontmoetten we een Jasper van orssagen M1g4 waarvan we dingen
meldden die misschien niet aan hem mochten worden toegeschreven maar eerder aan een
zoon Jasper, eveneens kramer, en dan M1g1b. Daarover zou dan ook gaan wat ik las op p.
14 van SA Mech. Not. 1000, van 14.7.1593 (wat toch zeker te laat is voor Jasper M1g4):
een Jasper van orsagen, zijdenlakenverkoper te Mechelen, machtigde toen een rentmeester
te 's Hertogenbos om iets in orde te brengen; maar ik kan de tekst niet volledig lezen. Hij
was gehuwd geweest met Geertruye van dorne.
Wat vond ik over de KINDEREN VAN JAN VAN ORSHAGEN M1g5 en Jenneken
Schrauwen?
Ik vond teken van leven van zes dochters van dat paar:
DOROTHEA M1g5a die in 1576 reeds dood was, maar waar we verderop toch iets over te
melden hebben.
MARGRIET M1g5b die huwde met Anthonis Blondeel en in 1576 dood was; op
11.4.1586 (SA Mech. Not. 1301 p. 142) is er nog sprake van Antonis Blondel, weduwnaar
van Margriete van orssagen.
BARBARA M1g5c die huwde met Hendrick van Dyck; uit SA Mech. Not. 1299 p. 119
vernemen we dat ze geboren was rond 1555 en op 6.2.1582 aan een kindeke van overleden
vrienden een rente beloofde, een rente die ze jaarlijks hief op een hoeve, landerijen en
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bossen van 32 ha. Ook enkele andere personen beloofden dergelijke renten. In 1592 werd
die rente gekweten door deze Barbara van orssaegen en Lodewijk Kimps, waarover we
dadelijk meer horen;
KATHELYNE M1g5d die in 1567 in St.-Janskerk huwde met Thomas Cleynaerts,
waarover meer in de "gemeenschappelijke inlichtingen" die volgen.
ELISABETH M1g5e die op 19.8.1573 in St.-Rombouts huwde met Jan van Vuythem.
Terloops: die V van "Vuythem" werd wel geschreven voor een u, maar niet uitgesproken.
Haar man, een brouwer uit de Hanswijkstraat, was in 1539 Koning van "Die Peoene"
geweest, was deken van het brouwersambacht in 1580, wethouder van de ambachten en
schepene in 1582-1583, en commissaris van de geconfisqueerde goederen van de
hervormingsgezinden in 1584. Deze informatie komt uit Guido Marnef: Het Calvinistisch
Bewind te Mechelen, p. 375, en uit dr. E. van Autenboer, o.c.
Volgens een akt op p. 76 van SA Mech. Not 1303, van 3.3.1588, verkochten Jan van
Vuythem, de brouwer, en zijn vrouw Elisabeth van orssagen en "Senior Rombout van
Orssagen, schepene der stad, heurlieder oom" een rente van 24 gulden "tsjaers erffelyck" die Elisabeth en haar man bij de "scheydinghe ende deylinghe" voor wylen notaris
Kerstynen op 14.2.1567 hadden bekomen en die zij hief op het huis "Bethlehem gelegen
achter tpalleys alhier" en dat eigendom was van haar oom en momber Rombout.
Elysabeth van Orssaghen en haar man lieten op 26.7.1576 bij notaris De Munter (SA
Mech. Not. 1298 p. 33) hun testament maken; ze hadden geen kinderen.
Ook over Elisabeth volgt nog een en ander in de "gemeenschappelijke informatie" hierna.
ANNA M1g5f die geboren was rond 1556; op 15.5.1575 was deze Anna gehuwd met
Lodewijk Kimps, waarover we reeds weten dat hij in 1592 samen met Barbara, dus zijn
schoonzuster, een rente uitbetaalde.
Op 13.6.1612 (SA Mech. Test. 18 p. 93-94) wordt verwezen naar een testament dat Anna
en Lodewijk Kimps op 9.8.1576 lieten opstellen bij Meester Pieter de Munter. En volgens
p. 107 van datzelfde boek Test. heeft dat paar op 19.7.1613 nog iets aan hun testament
toegevoegd, ditmaal bij notaris Jan van Harlinghen. In dat eerste testament worden
Jacques Benaerts en Jacques de Coster genoemd als rechthebbenden; ik veronderstel dat
ze gehuwd zijn geweest met dochters van Anna. Die Jacques de Coster was in 1603 peter
geweest van de jongste dochter van Augustyn van Orshagen en Catharina Hemelrycx, en
Augustyn was een zoon van schepene Rombout van Orshagen M1g3, oom van Anna.
Lodewyck Kimps schijnt van Lier afkomstig te zijn geweest, althans daar liggen zijn
(vele) eigendommen. En hij was "coopman in granen" volgens SA Mech. Not. 1299 p.
346.
Anna overleed op 11.9.1613, 57 jaar oud, haar man in 1627 op 79 jaar. De grafsteen van
Ludovicus Kimps, handelaar te Mechelen, "provisor Beatae Mariae Virginis" en van
"Domicella Annae van orssaeghen" zou, volgens het reeds meer geciteerde boek, gelegen
hebben (liggen?) in de Collegiale kerk van OLV over de Dyle en "in het Cruys deser
Kercke tegenover den Autaer van OLV in Son", "tegen den muer in blauwen steen met
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waepen".
Nog een paar inlichtingen die GEMEENSCHAPPELIJK zijn aan verscheidene van deze
dames: op 2.8.1576 (SA Mech. Not. 1298 p. 35 verso 9) maken "Rombout vanden
bogaerde, ambtman deser stede, Barbara van orssagen gehuwd met Hendrik van Dyck,
Anthonis Blondeel de man van Margrite van orssagen en de kinderen van wylen Dorothea
van orssagen" aanspraak op een legaat van 800 gulden van de kant van de familie Vanden
bogaerde. En op p. 37 e.v. staat de volledige verdeling van de erfenis, o.a. verscheidene
goederen in Heist.
En "op huyden 13.2.1570" (SA Mech. Not. 1124 p. 64) komen "Thomas Cleynaerts ende
kathelyne van orssagen zyne huysvrouw, Johanna van orssagen ende Elizabeth van
orssagen gezusters" getuigen dat "Rombaut van orssaeghen haerlieder oom ende momber
geweest hebbende" zijn taak als momber goed en eerlijk heeft vervuld. Het gaat daarbij
duidelijk om Schepene Rombout M1g3, en "Johanna" is degene die elders Anna M1g5f
wordt genoemd.
En zoals ik reeds elders zeide verkochten dezelfde zusters allerlei uit de erfenis van hun
ouders Jan van orssagen en Johanna de Grauwe (= Schrauwen) waarin ze gezamentlijk 1/5
verkregen hadden.
Volgens SA Mech. Not. 1298 p. 63 verso verkochten Catharina van orssagen en Thomas
Cleynaerts op 2.8.1576 aan haar zuster Elisabeth en haar man Jan van Vuythem (zie
9.8.1573) het vijfde deel van alles wat haar toekwam uit de erfenis van Jan van orssagen
en Johanna sgrouwen, o.a. het huis "De Luypaert". Nu kennen we dus reeds zes dochters
van deze Jan.
En nogmaals treffen we die twee paren samen aan wanneer op 19.10.1577 (zelfde
notarisregister p. 146 verso) "Catheryne van orssagen met Thomas Cleynaerts haer man"
laat akteren dat "Jan van Vuythem ende Elisabeth van orssagen man ende wyff" hen een
rente van 18 gulden 15 stuyvers erfelijk afstaan.
In SA Mech. Not. 997 staat op p.13 nog een testament, van "Deersame Jouffrouwe"
Barbara vanden Eynde, weduwe van Hendrik vanden Bogaerde dd. 22.6.1558, waarin
DOROTHEA en MARGRIET van orssaghen, dochters van wijlen JAN van orssagen,
bedacht worden. Dorothea zou de "zwerten laeken koers" van de dame erven en Margriet
"haeren peerschen laeken koers".
Er kan dan ook weinig twijfel over bestaan dat ook een "scheydinghe ende deylinghe" over
de nalatenschap van een Vanden Bogaerde van 2.8.1576 (notaris J. de Munter reg. 1298
p.35 verso) over dezelfde personen gaat. Er worden daarin verscheidene "staken" (=
groepen erfgenamen) opgenoemd: 1. Rombout van Bogaerden 2. zijn broer Jan 3.
BARBARA van orssagen, de vrouw van Henrick van Dyck, MARGRITE van orssagen,
de vrouw van Antonis blondeel, en de kinderen van een (blijkbaar reeds overleden)
DOROTHEA van orssagen.
Maar we kunnen de vraag stellen of dit alles nog iets te maken heeft met de Jan van
Orssagen die (zie 1517) gehuwd is geweest met Catharina vanden Bogaerde.
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Daarmede is dan ook het nakomelingschap van Jan van orssagen en Jenneken Schrauwen
besproken, en zijn we aan het einde van het eerste deel over Mechelen gekomen. In het
deel, over de Mechelse tak in de periode NA 1600, worden wellicht nog mensen
aangetroffen die tot deze groep behoren maar dat blijkt dan niet uit wat ik over hen heb
gevonden.

BUITEN HEIST en MECHELEN
vond ik ook nog enige informatie, gedeeltelijk reeds elders vermeld.

ANTWERPENAARS? MECHELAARS? INWONERS VAN BERLAAR?
Op 21.11.1431 kocht een JACOB van Orshage een partij bos "gelegen te Contich opt Lint
en daeraf een deel toebehoort Willem vander Noot" (SA Antw. SR 18 folio 235 verso).
Was deze Jacob een Mechelaar? Of een naar Antwerpen uitgeweken Heistenaar? Of
waarom werd de schepenbrief in Antwerpen geakteerd?
Over dezelfde Jacob en over zijn vrouw Margareta van Buyten staan in dezelfde
Schepenregisters, nu in nr 29 van 1440 p. 71 en 104 twee akten, en in nr 37 p. 312 over
hemzelf en zijn twee zonen WOUTER en CAREL; en op dezelfde plaats wordt ook
gesproken over zijn vrouw en twee zonen JAN en VRANCK.
Een St.-Baafsakte van 22 augustus 1446 vertelt hoe jonker Hendrik van Helmont "om een
somme gelts" twee keuren liet afkwijten door JACOB van Orshagen en diens echtgenote
Margriete van Buyten (overgenomen uit het boek "Geschiedenis van Kontich" van Rob.
van Passen p. 468).
En nog over dezelfden, blijkbaar geen arme lieden en evenmin gebonden aan EEN dorp, is
sprake in een akt, verleden op 25.8.1447 voor de schepenen van Kontich (archief van
St.-Bernardusabdij in de abdij van Bornem, rode letter 8, brief 141 a en b), waarbij
Margriet van Buyten Laurens wettige dochter, gehuwd met Jacob van Orshagen, en Jan de
de Smet, getrouwd met de zuster van die Jacob, aan St.-Bernardsklooster drie bunder bos,
gelegen te Reet en genoemd "den Kerman", verkopen.
Het is dan wel de zoon van deze Jacob, namelijk "VRANCK van orshaghen Jacobssone"
die "opten 9en dach novembers anno 1476 vanden stadthouder in presentie der mannen
van leen (volgen hun drie namen) heeft ontfaen naden dode Jannen smets 10 viertelen rox
tsjaers erffelic op eenen beemt te barlaer (= Berlaar) gelegen groot omtrent 9 vierendeel
neven die ghestelbeke deen syde, dandere wouter van tornhout die veertel verkocht by
affirmatie 24 .... (ARA Rekk. 17837 Leenboec van het Land van Mechelen).
Dat wordt nog aangevuld door wat we lezen in RA Antw. Leenhof van Mech. 47 p. 166
verso en 167, waar - in 1551, dus wel 75 jaar na de vorige inschrijving - nog sprake is van
ELISABETH van Orshagen, weduwe van Jan de Smet. Maar het gaat wel degelijk over
dezelfde tien veertelen rogge op hetzelfde perceel naast de Gestelbeek. Deze Elisabeth was
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dus de in de akt van 25.8.1447 niet met name genoemde zuster van Jacob van Orshagen,
gehuwd met Jan de Smet, en zij erfde het recht op die tien veertelen rogge van haar man
na diens dood. Maar blijkbaar was dat recht eerst overgegaan naar de zoon Vranck van
haar broer Jacob. De inschrijving in het leenboek van het Leenhof van Mechelen vermeldt
nog dat "voor haar heeft den edt gedaen alse besetman Claes campion." En wat
belangrijker is: het bedoelde perceel lag onder Hallaar; woonden Jacob, Elisabeth,
Vranck enz. dan misschien toch nog in Heist?
En staat hiermede in verband dat op 3.5.1505 Godevaart Vleming zich borg stelde voor
FRANK van Orshagen om de kosten te betalen waartoe deze zou kunnen veroordeeld
worden in het geding tegen de erfgenamen van Catharina van Duffel alias Smeets (RAA
Schepenbrieven van Mechelen nr 854 klassering van Beterams)? Ter herinnering:
"Smeets" kan staan voor "de Smet". Ging dat geding er misschien over of Vranck nu recht
had op die heffing van rogge, of de erfgenamen van zijn tante Elisabeth, weduwe De
Smet?
En dat op 11.6.1505 ook Rombout Vleming en Rombout Bernaerts verklaarden dat, zo de
borg van Frank van Orshagen voor de loskosten van het proces voor het Hof van Brabant
tegen dezelfde erfgenamen onvoldoende zou zijn, zij met hun geheel bezit voor hem
zullen instaan (zelfde vindplaats nr 855)? Uit Test. nr 4 pp. 82-83 blijkt dat een Rombout
Vlemincx gehuwd was met een LYSBETTE van orssaghen, wat wellicht het optreden van
die man verklaart.
In het eerste deel over Heist (document nr 28 in mijn nummering ) heb ik overigens ook
reeds vermeld dat er in ARA Rekk. 1152 uit 1473 sprake is van een JAN van orssaghen
die te Berlaar te boek stond als innende elk jaar 28 veertelen rogge op een hoeve aldaar;
maar dat recht zou alsdan reeds vervallen zijn geweest.
Dat zou dan Jan, de broer van Frank, kunnen zijn geweest, eveneens met een deel van de
erfenis van zijn tante.
In de zo even genoemde schepenakt van Kontich, uit 1447, is sprake van een bos "de
Kerman". Heeft dat iets te maken met wat ik in het deel over Heist heb vermeld, hoe van
1421 tot 1430 cijns werd betaald gezamentlijk door "Jehan de orsaghen et Jehan kerman"?
Maar nogmaals: waar WOONDEN die mensen? Heist? Mechelen? Antwerpen? Berlaar?
Terloops: in SA Antw. SR nr 30 (1441)p. 435 berust ook een akt over een JAN van
orssagen wylen Janssone; en in nr 47 (anno 1453) ene over CATHARINA van orssagen en
haar neef Costen van der herten.
Deze akten heb ik nog niet rustig kunnen uitpluizen.
In de Antwerpse schepenbieven van 1584, op 16 febr., p. 214, lees ik dat Josyne van der
Eycken, weduwe van HENDRIK van Orsagen, en Katelyne van Houwe, gehuwd met
timmerman Adriaen Wils, een overeenkomst sluiten over het gebruik van de bornput die
staat tussen het huis "'t Cleyn Blockhuys" (waar Hendrik vermoedelijk woonde) op het
einde van de Bocksteeg (= nu de Nationalestraat) op den Blydenhoeck, en het huis "het
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Groot Blockhuys" van die Katelyne.
In die tijd moet er nog een andere naamgenoot in Antwerpen hebben gewoond, maar die
vond ik nog niet; die Antwerpse schepenregisters zijn toch zo afschuwelijk talrijk.
En er nog even aan herinneren dat sommige naamgenoten tijdelijk in Antwerpen
verbleven, hetzij voor zaken (Artus), hetzij gevlucht voor het krijgsrumoer (Catharina, de
vrouw van Van Paffenrode); en dat er ooit een Huybrecht, metsersknaap, uit Mechelen,
zich als poorter liet inschrijven te Antwerpen. Misschien zijn daar toch nog sporen van
terug te vinden in de PR van de Antwerpse kerken of in de andere documenten uit SA
Antw.

HET HAGELAND.....
Het werd reeds gezegd dat er een vroege emigratie naar het Hageland moet zijn geweest:
in 1443 woonde er in Langdorp reeds een REYNERUS van Orssaghen waarvan
verscheidene zonen uitweken naar Mechelen.
Te HOUWAART, arr. Leuven, bezat een JAN van orssaghen in 1528 een half dachmael
land in de hoeve te "Broechem" die nu onder Sint-Pieters-Rode zou vallen. Hij betaalde
daarvoor cijns aan het kapittel van St.-Jan Evangelist te Luik (Cijnsboek van dat kapittel,
ARA Schepengriffies van Houwaart nr 6478). Ter verduidelijking: tot rond 1350 behoorde
Heist aan de bisschop van Luik.
Als we nu daarbij denken aan wat ik reeds op zijn kronologische plaats vermeldde in het
verhaal over Heist, namelijk dat er in 1538 een DIGNA de of van Orshagen woonde in
ROTSELAAR, vlak bij Houwaart, een dochter van een LODEWIJK van Orshagen, dan
zou het best kunnen dat er tussen die twee inlichtingen verband bestaat. En op 20 januari
1555 wordt de natuurlijke zoon van GIELKEN, dochter van JAN van Orshagen, geboren
(die natuurlijke zoon, veronderstel ik) te Haasrode, te Lovenjoel gearresteerd omdat hij
een dief zou zijn. Nog dezelfde dag wordt hij overgedragen aan de meier van Lubbeek, in
het bijzijn van twee dienaars. Hij verblijft 40 dagen in de gevangenis te Lubbeek
(overgenomen uit een artikel van J. Dewinter over "Strafrechtelijke delicten behandeld
door de schepenbank van Lovenjoel" in Oost-Brabant XXVI 2 juni 1989 pp. 20-27).
En na 1600 huwt een Jan van Orshagen uit Heist met een meisje waarvan de vader
eigendom heeft liggen in SPR ...
Zou het dan toch geen toeval zijn dat later sommigen uit Heist naar het Hageland trekken?
Zouden die Dorshagen's en Van Dorshagen's, die men al zeer vroeg in het Hageland vindt
(zie het deeltje over de familienaam) dan misschien toch verre familieleden zijn?
Zou onze stam zo vroeg, in de veertiende eeuw, reeds over een zo grote oppervlakte
verspreid zijn geweest?
Ik durf er niet op doordenken .... Maar misschien moet toch iemand de oude
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documenten over het arrondissement Leuven ooit eens grondig uitpluizen, in ARA,
in SA Leuven en Tienen, o.a. om te zoeken of er werkelijk een "leenhof Dorshage"
heeft bestaan, alhoewel men daar op SA Leuven niets over zegt te weten.
Tot hier het verhaal van onze stam tot ongeveer 1600.
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VI. TWEEDE PERIODE: TOT ONGEVEER 1750.
HEIST
Vanzelfsprekend is een strakke indeling in periodes kunstmatig; het is niet mogelijk ergens
de geschiedenis van een gemeenschap af te breken: het leven gaat ononderbroken verder.
De mensen, die in dit hoofdstuk worden besproken, waren soms al geboren voor het begin
van de tweede periode, anderen werden nog in het vorige hoofdstuk ten tonele gevoerd en
besproken tot aan hun dood, zelfs wanneer die na het invoeren van de parochieregisters
voorviel. We lieten de koherentie van het verhaal beslissen.

STAMVADER JAN
Toch is er een persoon die de nieuwe periode als vanzelfsprekend inluidt: de JAN van
Orshagen die op 20.2.1607 te Heist huwde met Cornelia van Thielen, testes Laurentius
Deynkens en Anthonius Vekemans. Hij is onbetwistbaar de top van onze klassieke
Heistse stamboom; vanaf zijn huwelijk hebben we "officiele" zekerheid over de onderlinge verwantschap van alle navolgende naamgenoten, en tevens ontstond rondom hem
zeer snel een leegte, zodat alle latere Van Orshagen's en Van Orshoven's - uitgezonderd de
Mechelse tak, maar daarvan leven geen naamdragers-afstammelingen meer - van hem
blijken af te stammen.
Maar over zijn eigen afstamming en over zijn leven voor zijn huwelijk in 1607 weten we
weinig of niets. Op het einde van het eerste deel deed ik wel een poging daartoe, maar veel
verder dan vermoedens kwam ik niet.
Was dat, bijvoorbeeld, zijn eerste huwelijk? Op 28.8. 1599 liet een JAN van orshagen,
gehuwd met een Lucia Peeters, een dochter MAGDALENA dopen; was het "onze" Jan,
waarvan de eerste vrouw tussen 1599 en 1607 stierf? In dezelfde richting wijst het bestaan
van een zoon CORNELIS, die in een notarisakt van 1.12.1667 (SA Mech. Not. nr 1967,
waar een perceel uit de erfenis van stamvader Jan wordt verkocht, en waar in ieder geval
zijn zuster Cornelia mede ondertekent) opduikt en volgens de parochieregisters niet
voortkwam uit het huwelijk van Jan met Cornelia van Thienen. Maar anderzijds is er in
1610 een Lucia Peeters meter bij het tweede kind van "onze" Jan, dus lijkt haar man toch
een andere Jan te zijn geweest.
Maar ook op 9.7.1648 vond ik een "PEETER van orssaghen Janssone" die me uit de PR
niet bekend werd als een zoon van de stamvader. Volgens d'Ursel L 972 werden van hem
op die datum pontpenninghen ontvangen (7 gulden 10 stuivers) over "den coop van huys
ende hoff metter erve daeraen, int geheel groot ontrent een halff boender tot boesschot
gelegen, vercocht by dielis jennis Joossone voorde somme van een hondert vyftich
gulden". Wie was dan die Peter? Misschien waren er in die periode toch twee Jan'nen van
Orshagen.
Daarom weten we ook niet of de Jan van orsagen, die in 1592 cijns moest betalen (KA
217) op " onderhalf dagmael in dbegynenbosch", dat eigendom van de kerk blijkt te zijn,
wel "onze" Jan was.
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En evenmin weten we dat over een ander perceel waarop "Jan" in 1622 20 stuivers cijns
moest betalen, "een stuck lants..... groot ontrent een halff boender" gelegen op het
Mulschot, naast Anthonis Raps' erf. Of zoals het staat in een ander cijnsboek van de
H.-Geesttafel, door het RA Antw. gedateerd "Tweede helft 17e eeuw" maar door mij
wegens de erin voorkomende personen gesitueerd ergens rond 1625-1630 (KA 593): "Jan
van orsaghen over (= verkregen van) Lambrecht Wyns van een stuck lants ende bosch te
samen een halff boender onbegrepen (= min of meer) regenootende met twee syden
Anthonis van den broeck erven 3.Anthonis Raps' erve 4. sheeren straete geleghen opt
Mulschot, jaerlycx twintich stuyvers."
Toch denk ik dat beide percelen aan "onze" Jan toebehoorden, gezien hun ligging.
Uit jongere documenten weten we immers dat het koppel in Booischot woonde. Er is dan
ook veel kans dat hij een afstammeling was van de Jan die in 1528 "int Hoff te Boeschot"
woonde en van degene die in 1552 "huys ende hoff" in Booischot had. Was hij een zoon
of een kleinzoon? Er is niet voldoende informatie voorhanden om dat uit te maken; een
document dat na 1585, na de brand in de kerk, werd opgesteld "volgens de costume van
het verbrant register van den jaere 1574" (KA 29) spreekt over de erfgenamen Jans van
orsagen, eigenaars van "eenen eusele achter den Raem", een perceel dat reeds in 1528
eigendom was van een Jan van Orshagen; de bruidegom van 1607 kan een zoon van de in
1574 reeds overledene zijn, maar dan is er weinig kans dat de "dode van 1574" nog
dezelfde is die reeds in 1528 cijnsplichtig was. Ik denk dan ook eerder aan een kleinzoon.
Precies over
HET EUSSELE ACHTER DEN RAEM
heb ik een heel verhaal te vertellen.
In 1586, na de kerkbrand, stelden Huybrecht van Orshagen en Cornelis Raps,
kerkmeesters van de hoofdkerk van Heist, een lijst op met "faulten" die zij meenden op te
merken in het waarschijnlijk in haast wedersamengestelde kerkcijnsboek. Een daarvan
betrof "derffgenaemen Jans van orssagen van deeussel opden Raem, vier gulden tsjaers
verschenen 28 jaeren", zoals vermeld in KA 301. De "Raem" was de beek die min of meer
de grens vormde tussen Berg en Booischot.
Die cijns zou dus sedert ongeveer 1558 niet meer betaald geweest zijn.
Nu mag ik zonder vooringenomenheid zeggen dat ik in oudere documenten nooit enig
spoor van die cijnsplicht heb gevonden. Het zou me overigens ook sterk verwonderen dat
er in die 28 jaren nooit door de kerk enige moeite zou zijn gedaan om die cijns te innen,
zeker wanneer de cijnsplichtige echt geen arme drommel was. En waarom zou men in
1558 hebben opgehouden te betalen?
Nadat dan eindelijk de "fout" was ontdekt, vinden we de cijnsplicht wel in de volgende
cijnsboeken. Zo bijvoorbeeld in 1622 (KA p. 13 verso), bij een opsomming van de
eigendommen van de St.-Lambertuskerk, lezen we dat "de erfgenaemen Jans van
orshaghen te boesschot vier gulden tsjaers" moesten betalen "van eenigh eeussele achter
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den Raem gelegen daer de groote houten gelegen hebben afgehouden (= gehouwen)"
grenzende "ter eenere aen Willem Rapsstraete, ter tweedere ende derdere syden aen
Lambert Wyns' erve, comende metter vierdere syden aen hr tubacx willems'zone erve".
Maar de Van Orshagen's schenen zich niet te storen aan de pretenties van de kerk;
blijkbaar betaalden ze niet.
In de beschrijvingen van de twee percelen van "onze" Jan, dat aan de Raambeek en dat op
het Mulschot, komt telkens de naam van Lambrecht Wijns voor. Over die man, misschien
een voorvader van vriend dr Jozef Wijns zaliger gedachtenis, de betreurde stichter van het
Openluchtmuseum van Bokrijk, moeten we even wat meer vertellen.
Die man, van wie een der eigendommen grensde aan een perceel van "onze" Jan, was een
gerespecteerd man; in de jaren rond 1612 vind ik hem herhaaldelijk als kapelmeester van
Sint-Salvator van Booischot, o.a. in KA 628. Hij was begin 1597 gehuwd met Maria
Seghers en had met haar zes kinderen: Anna, Petrus, Elisabeth, Joanna, Andreas en
Magdalena. Hijzelf stierf op 16.10.1628 en vermaakte 100 gulden aan de H.-Geesttafel
van Heist (KA 650) en kort nadien stierf ook zijn vrouw; op haar doodsbed beloofde ze
ook iets, want in 1632 (KA 57) betaalde haar zoon nog 35 stuivers aan de kerk om smout
te branden, zoals zijn moeder beloofd had "in haer uyterste".
Als voogd over de wezen werd Jan van Orshagen aangesteld. Dat lijkt wel te wijzen op
een goede relatie tussen beide families. Misschien bestond er uit de vorige generatie zelfs
een familierelatie, want het reeds bekende "eeussel aen den Raem" blijkt uit het bezit der
Van Orshagen's overgegaan te zijn naar Lambert Wyns. Ofwel werd dat eussel verwisseld
voor het perceel op het Mulschot, dat van Lambrecht Wijns naar Jan overging. Het een
sluit overigens het ander niet uit.
Drie jaar na zijn aanstelling als voogd werd Jan aangepakt door het kerkbestuur van
St.-Lambertus: in de kerkrekeningen van 1631 (KA 56 p. 28) lezen we dat de sekretaris
van het college van kerkmeesters werd vergoed voor een speciaal werk: "Item alnoch aen
den Secretaris.... Item den 9den ende den 10 October aenden dicto gedaen vyfthien
beleyden (= maningen tot betaling) opde goederen der kercke schuldig zynde: (volgen
allerlei personen waaronder) Item d'erfgenaemen Lambrecht Wyns, van vier gulden tsjaers
over (= in opvolging van) Jan van Orshaghen."
De sekretaris, Meester Jan Robrechts, had - waarschijnlijk nog steeds voortgaande op de
"bevindingen" van Huybrecht van Orshagen en zijn collega uit 1586 - gevonden dat een
vijftiental mensen hun verplichtingen tegenover de kerk niet nakwamen. Hij had de zaak
aan de kerkmeesters voorgelegd en die hadden hem opgedragen aan ieder van die mensen
een maning tot betaling te betekenen, wat hij dus deed op 9 en 10 oktober 1632, en dus
ook aan Jan van Orshagen.
Maar Jan sprong in de bres voor de kinderen wier belangen hem waren toevertrouwd; er
waren er bij die nog maar zestien, zeventien jaar oud waren. Er kwam een proces van dat
jarenlang zou aanslepen. In OGA 28, waarin de rol van de schepenbank staat opgetekend,
vind ik er een lange reeks tot in 1649. Soms staat er een kleine aanwijzing bij; op
28.6.1644 bijvoorbeeld: "partes ibunt ad bonos ad accordandum" (de parijen zullen ter
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plaatse gaan om overeen te komen); maar veel hielp dat allemaal niet.
Enkele documenten over het verloop van de zaak zelf bleven toevallig bewaard, zo in KA
228 de copie van een antwoord dd. 11.12.1635 vanwege de verweerders. Jan zelf blijkt
intussen wel overleden, het antwoord werd opgesteld in naam van "de momboirs van de
weeskinderen wylen Jan van orsaegen als intervenienten voer de erffgenaemen Lambrecht
Wyns." De tekst werd vermoedelijk opgesteld door Meester A. Bachusius, een Mechels
advokaat; in ieder geval stelde die later, in 1639, nog een gelijkaardig verweer op.
Terloops: deze Meester Bachusius was ooit, in 1647, peter bij een Van Orshagen in
Mechelen.
De verdediging riep in dat het kerkbestuur niet kon bewijzen dat er ooit een
betalingsverplichting had bestaan; evenmin dat er ooit een betaling was geweest. Het
nieuwe register van cijnsverplichtingen, waarin de post nu wel voorkwam, werd slechts in
1622 opgesteld door Meester Jan Robrechts, toen klerk van het kerkbestuur, en kon dus
bezwaarlijk als een onpartijdig document worden ingeroepen.
Er bestaat nog een copie van een later antwoord van de verweerders, van 7.6.1639,
opgesteld door Meester Bachusius (KA 228). De argumentatie bleef dezelfde. Op de
laatste bladzijde ervan staat nog een tekst van 26.2. 1640, maar die is voor mij volkomen
onleesbaar; van hanepoten gesproken...
Tenslotte vond ik nog, op een los blad in KA 65, van de sekretaris Meester Jan Robrechts
een ontwerp van beslissing van de schepenbank; het dateert van september 1640 en stelt
voor dat de voogden over de kinderen van "onze" Jan, namelijk Peeter Maris en Hendrick
Vincx, zouden worden veroordeeld tot het terugbetalen van de kwestieuze rente; maar
vooralsnog zou hen nog enige tijd worden gelaten om te bewijzen dat de rente eventueel
reeds betaald was.
Het blijkt echter dat "de onzen" voet bij stuk hielden; tot lang nadien kwam men er op
terug. Zo lees ik nog in de kerkrekeningen van 1654 (KA 78): " d'erfgenaemen Jans van
orsagen tsjaers 4 gulden ende staet onbetaelt aldus voor memorie." En ernaast werd
bijgeschreven: "Sal beleyt gedaen worden", er zal een maning worden gestuurd.
Maar dat komt in de volgende jaren (KA 79, 80, 81, 82, 83) identiek weer voor tot in 1661
(KA 217) en daar lezen we: "Faulten getrocken vuyten Registre der kercken van heyst
overgegeven in rechte (= voorgelegd aan het gerecht) omme ende ten eynde dat die
voirseyde kercke mag geraecken tot huerlieder betaelinghen van chysen: (o.a.) Jan van
Orssagen van vier gulden tziaers verlet van.... diverse jaeren ter goeder Reeckeninghe aen
willem raps straet." En ten overvloede werd er later nog eens bijgevoegd: "een eussel
achter den raem geleghen daer de houten gelegen hebben afgehouwen." En op een ander
blad werd het nog eens anders voorgesteld. En ernaast werd erbij geschreven dat: "den
secretaris sal dit verantwoorden" (KA 79).
Nochtans zal dat perceel in 1661 waarschijnlijk reeds in andere handen zijn overgegaen.
Over een eigenlijke beslissing is me niets bekend. Ik vermoed dat het kerkbestuur het er
uiteindelijk bij heeft gelaten.
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En die "houten" die daar "afgehouwen" gelegen hebben, wel: ik vermoed dat men daar in
de buurt enkele van de beroemde Booischotse eiken had geveld voor de heropbouw van de
kerk na de brand van 1586. Wellicht zitten die "houten" nog heden in het dak of het
plafond van de kerk ...
Over de eigendommen van Jan en Cornelia vernemen we nog wel een en ander. In het
Groot Meetboeck, dat in 1644 op initiatief van schout Peeter de Moor werd opgesteld
(OGA 106 en 107) waarin alle percelen onder Heist gelegen, - Heist zoals het er toen
uitzag, inbegrepen Booischot, Hallaar, Bruggeneinde en Bernum - met hun ligging, hun
eigenaar, hun oppervlakte en hun eventuele huurder werden vermeld, vinden we de
erfgenamen van Jan en Cornelia op p. 135, onder "Boysschot":
"Tusschen de pleyn de heyrbaen ende de twee straeten: Jan van orsaghen erfg. een
hofstede metten huys ende landt, oost adriaen verhoft, suyt de hofsteyn (= vermoedelijk
het kasteel van Terlaak), west heer Maes (= een grootgrondbezitter die ook soms "de
President" werd genoemd), noort adriaen verhoft groot 130 roeden 317,5 voet." Een kleine
halve hectare dus.
En verderop: "Tusschen de heyrbaen ende de Boysschotstraete: Jan van orsagen erfg. een
stuck landt oost fn clement, zuyt de heyrbaen, west geert clement, noort magdalena
bellekens groot 188 roeden 100 voet." Ditmaal dus een grote halve hectare.
De "hofstede met een huis en land" van Jan en Cornelia heeft dus gestaan in het Centrum
van Booischot. Uit andere vermeldingen over percelen die er aan grensden kan men zich
enigszins voorstellen waar: langs de baan van Booischot-kerk naar Heist-Centrum, aan de
noordkant, hoogstens honderd meter van de kerk. Vanaf "het Schranske" van de kapel, dat
aan de overzijde van de baan en tegenover de kapel schijnt te liggen, (alhoewel mij dat
verwondert) lag eerst een perceel van Dielis Claes (en Lisken Tubacx), daarnaast een van
Adriaan Verhoft, en dan de hoeve van Jan van Orshagen, de eerste hoeve aan die zijde van
de baan, tellende vanaf de kapel.
Maar "onze" Jan was dus reeds overleden tussen 1631 en 1635. Ik vermoed zelfs dat hij
begraven werd in 1632, zoals ik reeds op het einde van het eerste deel vermeldde, waar ik
tevens verband veronderstelde met de familie Tubacx.
Hij had geleefd in een zeer beroerde periode, midden in de Tachtigjarige Oorlog, die
enkel tijdens het Twaalfjarig Bestand van 1609 en de regering van Albrecht en Isabella
een betrekkelijke onderbreking kende. In 1625 moet hij het beruchte "bedorven legerjaer"
hebben meegemaakt, toen de oogst werd vernield door krijgsvolk dat in Werft en op de
Boonmerkt kampeerde. De mensen geraakten totaal uitgeput; in 1639 zien we weer hoe
gehele gezinnen tesamen worden begraven.
Zijn weduwe hertrouwde op 3.7.1645 met Merten van Waest (of Verwaest) de weduwnaar
van Agnes Clemens, en uit een notarisakt van 1.12.1667 (SA Mech. Not. nr 1967)
vernemen we dat ze samen met die Merten een perceel kocht dat later in het bezit kwam
van haar zoon Jan en een Cornelis van Orshagen Janssone, deze laatste vermoedelijk een
kind uit een eerste huwelijk van "onze" Jan.
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Om de geschiedenis van onze stamvader af te ronden vermeld ik nog hoe hij op 15.9.1602
peter was bij de doop van Joannes, zoon van Petrus Wagemans en Barbara Verstappen,
waar Anna Boecx meter was; en dat hij op 28.12.1611 getuige was bij de ondertrouw van
Petrus Maris (iemand die later momboir was over de kinderen van Jan, denk aan het
"eussel achter den raem") en Anna Timmermans, die zelf ooit meter kwam zijn bij een
kind van "onze" Jan; maar bij het huwelijk zelf trad hij niet op; bij de doop van een
zoontje van dat koppel was Jeroen van Orshagen peter, maar het kind heette Joannes.
Verder was hij nog peter, op 9.12.1612, bij Peter Marien en Anna Marien, op 4.11.1621
bij Adrianus van den Broeck en zijn vrouw Anna, op 2.4.1625 bij Melchior Jennes en zijn
vrouw Margareta; en zijn eigen vrouw Cornelia was meter bij de families Verstappen,
Tubacx en Marien. En tenslotte was hij nog getuige bij het huwelijk, op 6.8.1624, van
(vermoedelijk) zijn broer Petrus met Magdalena Deynkens, op 19.1.1625 bij de trouw van
Lucas van Eynde en Joanna vanden Broeck, en op 18.7.1625 bij die van Joannes de Cleyn
en Joanna Ruts.
Een graag geziene gast, blijkbaar.
Jan van Orshagen en Cornelia van Thienen hadden, voor zover ik in de PR kon
weervinden, tien kinderen. Ter herinnering: vermits er maar een enkele "stamvader" van
deze Booischotse tak is draagt Jan in mijn identificatiesysteem geen kenteken; zijn
kinderen krijgen een nummer; zijn kleinkinderen krijgen bij het nummer van hun vader
nog een letter, in alfabetische volgorde; en de kinderen van die kleinkinderen krijgen daar
dan weer een nummer bij.
En nog een andere afspraak vooraf: bij de bespreking van de lotgevallen van een paar
worden de geboorten van de kinderen, hun doop en de peters en meters vermeld;
geboorten zijn familiale gebeurtenissen. Bij die eerste vermelding worden de namen
voorafgegaan door het teken -. Maar de verdere lotgevallen van die kinderen worden later
een voor een afzonderlijk verteld.
Hier dan de kinderen van Jan en Cornelia:
- ADRIANUS (1) gedoopt op 12.2.1608, peters Adrianus ...? en Adriana van den
Bossche;
- CATHARINA (2) gedoopt 16.12.1610, peters Joannes Dilemans en Lucia Peeters;
- MARIA (3) gedoopt 2.7.1612, peters Hieronymus van Orshagen en Maria van Thienen;
- ANNA (4) gedoopt 1.7.1615, peters Adrianus vanden Broeck en Anna Ver .....?
- JAN (5) gedoopt 25.10.1617, peters Ludovicus Jennis en Anna Timmermans;
- JAN (6) gedoopt 21.10.1618, peters Paulus van orshagen en Adriana Tubbacx;
- CORNELIA (7) gedoopt 9.6.1621, peters Joannes Verhaegen en Catharina Baeten (?);
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- ANTONIUS (8) gedoopt 22.1.1624, peters Joannes vanden Broeck en Maria Denkens;
- NICOLAUS (9) gedoopt 18.8.1627, peters Petrus Verhaegen en Petronella Ghormans;
- PAULUS (10) gedoopt 6.8.1629, peters Paulus Geeraerts en Anna Bosmans.

TWEEDE GENERATIE
Wat weten we van die kinderen?
ADRIAEN van orsaghen (1) , gedoopt in 1608, woonde in 1644 volgens het Groot
Meetboeck van Heist (OGA 106-107) als pachter in een hoeve van Bertel Lambrechts,
"een hoffstede metten huyse ende landen oost Jan ende Anthoin vanden Broecken zuyt
Lyntken vanden Broecken west Jan nys noort jan daems groot 213 roeden 380 voet"
gelegen onder Booischot. En in hetzelfde jaar was hij peter van een zoon van zijn broer
Jan. Maar dat is dan ook alles wat ik over hem vond.
Over zijn zuster CATHARINA (2) gedoopt in 1610, weet ik verder niets;
over MARIA (3) gedoopt in 1612 en op 3.10.1634 te Heist gehuwd met Joannes
Wagemans (getuigen Egidius van Tongel en Henricus Michiels), na ondertrouw op
30.7.1634 "coram Sacellano in Boeschot, testes Martinus van Waest et Egidius van
Tongel"; op 9.2.1636 was ze meter bij Adriaen Marien en Adriana Bastaens; en volgens
ARA d'Ursel L 972, in de rekening van de pontpenninghen, vond ik over haar: "Opden
dertichsten derselver maent ende jaere (= 22.3.1661) heeft mariken van orssagen
Jansdochter vercocht de hellicht van seven achtste paert in een halff boender landt tot
boeschot gelegen, ter eenre zijde Jenneken van den vonder ter IIre sheeren straete de
heirbaene, ter IIIre Jaspar clemens ende ter IIIIre Jan verhagen ende d'erve Joannes vanden
broeck, ende dat aen franchois veroft Adriaenssone voor de somme van hondert gulden
eens. Compt voor de pontpenninghen 15 gulden."
Daar gaat het blijkbaar om een deel van haar paart in de erfenis van haar ouders. Haar
vader Jan was overleden voor 1635 en het ziet er naar uit dat er bij de verdeling van de
erfenis nog acht personen meepaartten; een zoontje Jan (5) was inderdaad al erg jong
overleden, en dan wellicht nog een van de andere negen kinderen.
Over ANNA (4) gedoopt in 1615, heb ik daarmede alles gezegd wat ik weet.
En hun broertje JAN (5), gedoopt 1617, moet kort na de geboorte overleden zijn, gezien
de naam van het volgende kind.
JAN (6), gedoopt 1618, huwde blijkbaar tweemaal, een eerste maal met Margareta van
Hove, die rond 1650 moet gestorven zijn - alhoewel ik haar begrafenis niet weervond in de
parochieregisters; maar voor de inschrijving van begrafenissen waren de pastoors niet zo
secuur in die tijd - en een tweede maal met Joanna Stuckens, soms Stockens, soms
Stockxkens enz.
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In het eerste huwelijk - op 12.1.1642, getuigen Petrus Marien en Laurens van orsaghen, kwamen drie kinderen:
- ANNA (6 a) gedoopt 26.2.1642, peters Jeronimus Francx, nomine Nicolai Bruynseels,
en Anna Lambrechts;
- ADRIANUS (6 b) gedoopt 26.4.1644, peters Adrianus Ourshove, de oom, en Pedryn
Vanden vondel;
- CORNELIA (6 c) gedoopt 26.1.1647, peters Cornelia? en Cornelius van Tongel, die
dag afwezig... en vervangen door de koster.
Ondertussen was "Joannes Oorsagen senior" getuige geweest, op 1. 9.1643, bij het
huwelijk van Joannes de Pueter en Maria Jacobs. Later, op 9.11.1654, was "Joannes
Oorsage sr" " nog getuige bij de trouw van Joannes Lambrechts en Catharina Verwaest
(herinner u bij de naam van die bruid wie er getuige was bij de ondertrouw van zijn zuster
Maria: Martinus "van Waest").
Over dat eerste huwelijk van "onze" Jan is behalve de geboorte van die drie kinderen niets
geweten.
Maar bij zijn tweede huwelijk, op 14 mei 1658, met Joanna Stuckens, - hij was veertig, zij
vijfentwintig, - kreeg het paar vanwege de pastoor (zie PR huwelijken) een ongewone
notitie mee, ik zou zeggen: een "bed-sermoen": "Postquam integro anno sponsalibus
contractis, sibi connixissent nequid quam a nobis sepe moniti, tandem parta prole
matrimonium contraxerunt coram domino Judoco Smouts, pastore in Westmeerbeeck de
nostra speciale facultate..." of in het Diets: "Nadat ze al een geheel jaar in ondertrouw
waren gingen ze samenhokken alhoewel ik hen vaak had gewaarschuwd, en pas toen het
kind was geboren trouwden ze, voor Judocus Smouts, pastoor in Westmeerbeek, met mijn
speciale toelating..."
Inderdaad: het eerste kind JAN (6 d) werd op 5 mei 1658 gedoopt, negen dagen voor het
huwelijk van zijn ouders! Peters waren Jan vanden Eynde en Joanna Bruynsels.
Zulke ongelukjes komen nog enkele malen voor in de volgende bladzijden; om te
bewijzen dat onze familie niet losbandiger was dan andere, citeer ik even uit het verslag
van een dekanale pastoors-vergadering te Mechelen, op 2 augustus 1616: "Gezien de
ondervinding leert dat het peccatum fornicationis zowel voor als na de verloving veel
voorkomt...." (aangehaald door J. de Brauwer: "De kerkelijke rechtspraak en haar
evolutie" I p.119")
Getuigen bij het tweede huwelijk van Jan waren Petrus Cyssens en Arnoldus Adams.
Er kwamen na die voortijdige Jan nog vier kinderen:
- ELISABETH (6 e) gedoopt 13.1.1660, peters Joannes Laumans en Catharina Nauts, de
schoonzuster van de vader;
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- GASPARUS (6 f) gedoopt 11.9.1662, peters Egidius Tubbacx en Adriana Wagemans;
- MARIA (6 g) gedoopt 13.5.1665, peters Petrus van Wonsel en Elisabeth Goelaerts;
- DYMPHNA (6 h) gedoopt 6.5.1668, peters Christianus Prims en Dymphna Jennens.

HET HAGELAND ....
Bij de tweede vrouw van Jan (6) is wel iets merkwaardigs te vertellen, iets wat we tot later
moeten onthouden.
In het document SA Mech. Not. nr 1967 vernemen we dat haar vader Michiel Stockxkens
Janssone op 20.1.1662 bij notaris Hieronymus Vrancx - misschien nog een neef van de
man van Joanna Stockxkens - kwam om aan zijn dochter de "tochte", het vruchtgebruik op
twee percelen gelegen in Schubbeek, het ene onder Lubbeek, het andere onder
St.-Pieters-Rode, af te staan voor de prijs van 41 gulden. De "naakte eigendom" bezat ze
blijkbaar reeds door erfenis na de dood van haar moeder. En op 15.3.1662 gaf Jenneken
Stockxkens voor dezelfde notaris toestemming "aen thoonder" om de twee percelen, groot
"ontrent drye dachmaelen" te verkopen aan Cornelis Peeters.
Joanna Stockxkens, vrouw van Jan van Orshagen, en haar vader Michiel hadden dus
eigendom in Lubbeek en St.-Pieters-Rode. Er woonden in die tijd inderdaad Stockxkens in
die streek; ze speelden er zelfs een zekere politieke rol. Kwamen Joanna en haar vader
misschien van daar? Of haar moeder? Het intrigeert me omdat er in 1528 reeds een Jan
van Orshagen gevonden werd in Houwaart, zoals ik reeds vermeldde op het einde van de
eerste periode; Later komen we hier nog op terug.
Jenneken Stockxkens had al eigendom moeten verkopen, wat een boer, in casu een boerin,
toch nooit gaarne doet. We zien nu dat haar man op 1.12.1667 eveneens tot verkoop moest
overgaan. Op die datum kwam hij voor de notaris (SA Mech. Not. nr 1967) om samen met
zijn (half-) broer Cornelis aan Franchois Veroft een perceel, gelegen onder Booischot en
groot omtrent 25 roeden te verkopen. Het grensde "oost Peeter Lintermans, suyt
sheerenstraet, west des voorseyden coopers erve ende noort d'erffgenaemen Johannes
vanden Broeck Janssone" en de prijs bedroeg 43 patacons, die de verkopers verklaarden
op 23 mei voorgaande reeds ontvangen te hebben "soo in gelt als andere waeren".
Wij spraken reeds over dat perceel: na de dood van Jans vader en na het tweede huwelijk
van zijn moeder had dat nieuwe paar die grond aangekocht.
De ongewone vermelding dat de koopsom reeds lang voor de verkoop en "soo in gelt als
andere waeren" was voldaan wijst reeds op geldgebrek, en dat wordt verderop ook
letterlijk door de notarisakt bevestigd: Jans dochter Cornelia, uit zijn eerste huwelijk met
Margareta van Hove, moest in de akt haar akkoord betuigen met de verkoop, naast haar
oom Cornelis; vermits haar moeder overleden was, was zij reeds mede-eigenaar, en zij gaf
haar instemming "aensiende den noodt ende gesteltenisse van haeren vader."
Het ging Jan blijkbaar niet goed.
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Bij dezelfde akt werd later bijgevoegd dat de echtgenoot van dochter Cornelia, Jan Baeten,
op 5.6.1669 kwam verklaren dat zij hun paart uit de koopsom wel degelijk hadden
ontvangen.

EEN MOORDENAAR?
Maar die verkoop had nog een andere achtergrond. Op 14.12.1669 kwam Jans vrouw
Jenneken Stockxkens voor notaris Hieronymus Vrancx verklaren (SA Mech. Not. nr
1968) "ten versoecke van regeerders van heyst" dat haar man begin september 1667 "heeft
een scheut gegeven aen henric kloppers clonier van Anthoon Colins smit waervan de selve
twee a drije daeghen daernaer is gestorven, midts welcke doodt den selven .....? Jan van
Orssaghen desen dorpe heeft gheruympt den tijdt van ontrent een maent, waernaer hij
wederom is in syn huys gecomen binnen Boisschot alhier..." Hij ging zelfs in de ene en de
andere herberg zitten zonder door iemand gehinderd te worden. Nog een maand later werd
hij ziek, en na een dag of negen werd hij berecht en stierf, op 4 december 1667, na de
verkoop van het perceel grond zoals we reeds weten.
Jan werd dus niet aangehouden, alhoewel daags na de dood van het slachtoffer de
"officier" - wij zouden nu zeggen "de agent" - Dielis Claes "de roede heeft comen opt dack
stecken" ten huize van Jan van Orssaghen, en "calengieringhe doen".
Op dezelfde dag en bij dezelfde notaris kwamen Jan Jennis en Octavianus Rauvoet, beide
oud-schepenen van Heist, verklaren dat ze inderdaad Jan van orssagen herhaaldelijk in
herbergen hadden zien zitten na zijn terugkeer in het dorp; en dat de pastoor van Heist had
gezegd dat Jan voor zijn dood had gebiecht en was berecht geworden.
Een paar woorden uitleg over sommige termen: een "clonier" is een werkman wiens werk
er voornamelijk in bestaat te hameren ; de man heette overigens toevallig Kloppers.
"Calenghieren" is klacht indienen. Waarom schoot Jan op Rik Kloppers? Waarom werd de
zaak pas twee jaar na de feiten opnieuw opgerakeld door de "regeerders" van Heist?
Daarover heb ik tot mijn spijt niets gevonden. Was er iets geweest tussen die Rik en de
veel jongere vrouw van Jan? Stierf Jan aan de pest die in die dagen lelijk huishield in
Heist?
Om de sfeer van de tijd toch enigszins op te roepen, maar zonder op volledigheid
aanspraak te maken, vermeld ik hoe in 1674-1675 bijvoorbeeld de troepen van de prins
van Oranje door Heist trokken, met weinig-gedisciplineerde Duitsers en Denen. Door
zulke soldeniers werd in 1675 het sekretariaat van Heist "gespolieert ende gedistrueert"
en alle papieren op straat gegooid; weer eens ging veel documentatie verloren (Not. nr
1794). In 1676 lezen we zelfs het volgende in de kerkrekeningen van Booischot (KA 537):
"... tgene den heere Landeken (= landdeken) cum suis (= met zijn gevolg) verteert hadde
als hij de kercke kwam wijen door dien de hollanders de kercke misbruickt ende onteert
hadden ende geplundert ende heel ontstucken geslagen hadden" ; de "gelaesmaker"
herstelde de glasramen; en de gewaden waren gestolen of vernield door " de kerckroovers
van den prins van Oranien." In de winter van 1678 kampeerden enige duizenden soldaten
(paardevolk) van Spanje in Booischot. En in 1688 en 1692 kon de gilde van Booischot
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haar jaarlijks teerfeest niet houden wegens de oorlog.
Hierbij aansluitend: het is opvallend dat ik noch in Heist noch in Booischot ooit ook
maar een Van Orshagen lid vond zijn van de schuttersgilden. Te ernstig? Te
spaarzaam? Te veel werk?...
Kort nadien, in de rekeningen van de H.-Geesttafel van 1669 (OGA Heist KA 686) vond
ik dat "is aen de weduwe Jan van orssaghen gegeven 0 - 18 - 0" dus een aalmoes van 18
stuivers, en later in dat jaar, op 9 november, nog eens 1 gulden 1 stuiver. En op 1 juni van
het volgend jaar krijgt ze weer 1 gulden 5 stuivers steun. Later vond ik niets meer
daarover.
Over de kinderen van de ongelukkige Jan Janszoon is niet zo heel veel te vertellen,
daarom volgt dat reeds dadelijk na het verhaal over hun ouders.
Uit het eerste huwelijk was er een
ANNA (6 a) gedoopt in 1642, waarover niets verder bekend is; maar ook een
ADRIANUS (6 b), gedoopt in 1644 , die om twee redenen moet vermeld worden. Primo
werd zijn vader bij zijn geboorte in 1644 "van orsaven" genoemd, en zijn peter, een broer
van de vader, "Adrianus Ourshove"; het "gesjoemel" met de naam begon. En secundo om
het "oorlogsfeit" waarin hij tegen zijn zin meespeelde.
OORLOGSFEITEN
Ik verhaalde reeds hoe onze gewesten in de 17e eeuw door allerlei vreemde troepen onder
de voet werden gelopen: Fransen, Nederlanders, Duitsers en Oostenrijkers wisselden
mekaar voortdurend af en bezorgden onze mensen veel last en leed. In een van de
menigvuldige plagerijen geraakte Adriaen verwikkeld.
Hij was knecht bij Peeter van Calster, brouwer ende herbergier. Op 3 mei 1688 rond de
middag kwam in Booischot een detachement van een veertigtal ruiters van de drossaert
van Brabant toe. Ze vroegen naar de burgemeester, kennelijk om ergens ondergebracht te
worden; maar de burgemeester was naar Heist en de meeste ruiters gingen dan maar
verder. Maar een vijftal kwam terug en eiste nogal opdringerig onderdak bij Peeter van
Calster, de werkgever van onze Adriaen. Er werd wat over en weer geroepen en tenslotte
keerden een twintigtal ruiters terug, braken met geweld de stal open, pakten Peeter van
Calster en onze Adriaen bij de kraag en sleurden hen tot bij de luitenant; en bij dat alles
scheurde de kraag van Adriaens vest.
Als de notarisakt (Not. nr 1746) over die gescheurde kraag spreekt heet Adriaen plots
Franchois, maar hij ondertekent tenslotte toch Adriaen. Het intrigerende is voor mij dat bij
het huwelijk van zijn halfzuster Maria met Michael van Spauwen (of Spaepen) ook een
Franciscus van oorsagen getuige was alhoewel er mij zo niemand bekend is op dat
ogenblik. Werd Adriaen soms ook Frans genoemd?
Er was bij Jan en Margareta van Hove ook een
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CORNELIA (6 c) gedoopt 1647, die op 27.5.1668 huwde met Joannes Baeten, getuigen
Franciscus Molenberghs en Christiaen Verlooy. Op 5.6.1687 kwam ze bij notaris Vrancx
samen met haar man verklaren dat ze haar paart uit de verkoop van een perceel grond
onder Booischot uit de erfenis van haar ouders had ontvangen (SA Mech. Not. nr 1967).
Uit het tweede huwelijk van Jan was er de "haastige", voorhuwelijkse
JAN (6 d), gedoopt in 1658, die waar? wanneer? trouwde met Joanna Claes, waarvan hij
een zoontje had
- PETRUS (6 d 1) gedoopt 23.2.1692, peters Hieronymus Bruers en Anna Botte, en die
Petrus is de enige mij bekende die in aanmerking komt (de enige andere Petrus die op
dat ogenblik , in 1718, leefde, was dan pas drie jaar oud) om de eigenaar te zijn van het
perceel dat wordt vermeld in KA 256 "Liste vanden landen..... tot agriculture
gebracht...." en daarin onder hoofding: "De groote Meuleleye":
"Item een bunder in twee a dry perceelen toebehoorende Peeter van
hoorsaeghen gheweest out bosch 25 jaar landt 1. S'heeren straete en kinderen
Jan vrancx 2. S'heeren straete 3. D'erfghenaemen Wauter de ryck 4. peeter
Bruyndoncx en d'erfgh. Jan vrancx."
Er was bij de ongelukkige Jan en Jenneken Stocxkens ook een
ELISABETH (6 e) gedoopt in 1660, waarover ik niets verder vond in de oude
documenten.
Er was een GASPARUS, Jasper, (6 f) gedoopt 1662, waarover in 1674 in de rekeningen
van de H.-Geesttafel wordt verteld dat op 18 februari van dat jaar aan C. Prims, chirurgyn,
2 gulden 8 stuivers werden betaald "voor het cureren van eenen gebrocken arme aen
Jasper van Orshagen sone van wylen Jan van Orshaegen".
Er was een MARIA (6 g) gedoopt in 1665, die op 26.6.1696 huwde met Michael van
Spauwen of Spapen, getuigen Guilelmus van Kerckhoven en Franciscus van oorsagen,
waarover ik geen verdere informatie heb.
En er was een DYMPHNA (6 h) gedoopt 1668, waarover niets anders is gevonden.

Maar daarmee is al het gekende over de verdere lotgevallen van de nazaten van de oudste
zoon van stamvader Jan verteld; later hoort men er niets meer van. Er zijn zelfs geen
verdere afstammelingen gevonden.

Over de drie volgende kinderen van "stamvader" Jan x Cornelia van Thienen, CORNELIA
(7) gedoopt in 1621, ANTONIUS (8) gedoopt in 1624, en NICOLAUS (9) gedoopt in
1627 heb ik niets anders gevonden.
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Over de jongste zoon van de stamvader is heel wat meer te vertellen; de geschiedenis van
diens nazaten loopt op heden nog steeds verder; voor de tweede maal moet ik zeggen dat
alle nu nog levende Van Orshagen's en Van Orshoven's van een man, van PAULUS (10),
het tiende kind van stamvader Jan, afstammen.

EEN TWEEDE "STAMVADER"
Paulus was gedoopt, dus allicht ook geboren in 1629. Hij huwde met Catharina Nauts,
maar waar of wanneer kon ik niet terugvinden, noch in Heist, noch in de verre omgeving,
noch in Mechelen waar nochtans een Florentina Nauts woonde, gehuwd met Andreas
Lapostole, die later, in 1664, peter kwam zijn bij een zoon van Paulus, wat me doet
denken dat Catharina een zuster of minstens een nicht was van Florentina. Over Andreas
Lapostole wordt meer verteld wanneer we het hebben over het doopsel waarbij hij peter
was; hier volstaat het al te weten dat de familie Lapostole te Mechelen woonde maar heel
wat landerijen bezat in Heist. Wanneer in 1536 Jan de Cupere het leen "Hof van Riemen"
kocht was dat in ruime mate omdat de vorige eigenaar zo diep in de schuld stond bij een
Lapostolle uit Mechelen wiens vrouw een zuster was van de vrouw van Jan de Cupere. De
familie Nauts (Nouts, Naudts, enz.) was een bekende Heistse familie; ik vond een paar
smeden van die naam, en later, in 1670, was een Hendrik Nauts koning van de
St.-Sebastiaensgilde en een Hendrik Nouts liet in 1679 zijn naam plaatsen op een nieuwe
klok in de toren van de hoofdkerk met het opschrift: "Henricus Nouts..... Aeditui". Maar er
waren in die tijd twee naamgenoten: een Dieliszoon, die koning schoot, en een
Laureyszoon, aangetroffen in 1688. Een van hen was eigenaar van het huis "De Arend" op
de Berg, begin 1700; hij had het geerfd van Cathlyn Nauts Peetersdochter. In 1674 was die
laatste Hendrik Nauts peter bij het jongste kind van Paulus van orshagen en Cathlyn.
Paulus van Orshagen had hoge relaties...
Paulus van Orshagen blijkt in ieder geval een stuk succesvoller geweest te zijn dan zijn
broer Jan die we "in noodt" wisten sterven.
Uit een oude legger uit de 17e eeuw (OGA 296) - spijtig dat de datering niet precieser is vernemen we wat hij zoal aan eigendom bezat. Maar het is niet duidelijk of hij al die
percelen wel ooit op hetzelfde ogenblik bezat; een nauwkeuriger onderzoek van de
inschrijvingen zou daar misschien enig licht kunnen in brengen, maar mij is het niet
gelukt. De afmetingen zijn in roeden uitgedrukt:
"het cruyseussel over (= verworven van) mynheer vaes

686

Jan van ourshaegen hofstede (= dus de hoeve van zijn vader)

130

tvelt by andreas Clemens

?

de hellicht (= de helft) van drys bosch aen de heere straete half hys (= half heide)

188

landt in de boeschot straete over Jeroen lambrechts

120

laumans velt slecht

200
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eussel in de boischot straet

175

een S3 (= derde?) paert in drys boschen aen .....straet half hys

63

het leenveldeken slecht landt mdg (=?)

316

het velt aen de kerck

121

het halff claver veldeke

125

de hellicht in een veldeke aen de capel over Jan Tubacx
106
1/4 paert int laeckvelt

168

1/4 paert .......? velt

228"

Voor elke "item" staat nog een cijferaanduiding, misschien de verschuldigde cijns, maar ik
versta er me niet uit.
Vele van de posten zijn doorstreept naargelang de percelen naar andere eigenaars zijn
overgegaan; maar wanneer?? Misschien zelfs pas na de dood van Paulus. Andere werden
blijkbaar aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd, vanaf het Leenveldeke, meen ik.
Eigenlijk blijft van de eerste reeks alleen de hofstede van Vader Jan over.
Tot daar de eerste opgave van cijnsplichtige eigendommen van Paulus van Orshagen.
Misschien is dit wel het ogenblik om in herinnering te brengen hoe de oude maten in de
huidige kunnen worden omgezet: 400 roeden is een bunder, een bunder is ongeveer 1,2
ha. Het "cruyseussel" was dus een kleine 2 ha groot. Paulus boerde voor zover ik durf
ramen op een vijftal ha., maar daarbij moeten we er aan denken dat men toen niet
beschikte over de moderne middelen om het land te bewerken!
In een legger (OGA 297) van enkele tijd later, maar weer zonder preciese datering, vinden
we nog eens een opgave van de percelen waarop "pauwels van orssaghen" belast werd:
"het cruyseussel over mynheer vaes
Jan van oirshagen hofstede
landt ande boesschot straet over Jeroen lambrechts
het leenveldeken slecht landt
het velt aende kerck
het half claver veldeken
den dries over Peeter lambrechts
een hyde over gommaar kerselaers mgo?
? d'eussel inde boesschot straet mgz?
de Helleft in maryn Tubacx velt

686 Roeden
130
260
316
121
125
200
121
175
116"
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De laatste twee lijken later bijgeschreven.
Vermoedelijk bij de dood van Paulus werd alles doorstreept, zelfs zijn naam.
In het cijnsboek "Den text van Boesschot" voor 1655 (ARA d'Ursel R 91) wordt Paulus
"van OrshaVen" aangeslagen voor 10 gulden 14 stuivers.
Bij de Heistse notaris H. Vrancx, nog verre familie langs Adriana van Orshagen die met
zijn vermoedelijke grootvader was gehuwd, kwam Pauwels en zijn vrouw op 8.3.1687
"ontrent ses dachmael landts so tselve geleghen is alhier aende helstraete, ende by
testament van wylen Cathelyn nauts gelaeten aen des vercoopers huysvrouwe" verkopen
aan Jan Vrancx Romboutssone, dus precies aan een zoon van onze Adriana. Maar de
vrouw van Pauwels had dus geerfd van een andere Cathelyn Nouts; een rijke tante? (SA
Mech. Not. nr 1975)
En dat was niet alles. In OGA 354 p. 14 vernemen we hoe Catlyn Nauts, bijgestaan door
haar man Paulus, op 29.4.1687 voor 140 gulden haar "vierde paert" in omtrent zes
dagwand land verkocht. In OGA 296 waren de laatste twee percelen "virde paert"-en; die
maakten dus vermoedelijk ook deel uit van de erfenis van Katlyne.
En nog zo een halve conclusie: Paulus bezat in de beide opgaven ook de helft van een
veldeken aan de kapel, dat hem uit de familie Tubacx was toegekomen. Werd het door
hem aangekocht? Of kwam het aan hem uit een erfenis? In dat laatste geval zou dat op
familieverwantschap wijzen. Heeft dat nog iets te maken met de "Elisabeth Tubacx oft
Van Orshaghen" waarvoor in 1613 een jaargetijde gesticht werd? Of met de "Jan van
orssaghen tubacx" die in 1632 begraven werd, van wie ik denk dat het de stamvader is?
Ook in de richting van een familierelatie met Tubacx wijst een vermelding in ARA d'Ursel
L 972 uit 1659 waar een Tubacx een deeltje van een perceel overkoopt van Paulus van
orssaghen; vermoedelijk had de Tubacx zelf het overige geerfd: "Item van Gielis tubacx
Janssone over den coop van het achtste paert in een parceel soo bosch als heyde int geheel
groodt ontrent de sesse dachmaelen, aen de achterheyde ontrent de breede straete gelegen,
vercocht by Pauwels van Orssaghen opten tweeden september t'sjaers als voir (= 1659),
voor vijftich guldens eens; voor de pontpenninghen ontfangen de somme van 2 gulden 10
stuivers."
Tot slot van dit kapitteltje over de eigendommen van Paulus van Orshagen moet nog
worden vermeld dat hij op 29.11.1689 te Booischot een perceel had liggen noord van
Anneken Claes, de echtgenote van Peeter Nellens (OGA 354).
Paulus en Cathlyne stelden het dus blijkbaar goed.
Maar dat geld en bezit geen verzekering tegen verdriet betekent leert ons een notarisakt
van 9.7.1699 (SA Mech. Not. nr 1751).

GY HOER ende TOOVERESSE!
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CATLYN van orshagen Pauwelsdochter (10 c) "out ontrent viertich jaer" kwam bij notaris
Verbruggen laten akteren dat ze ruzie had gehad met haar moeder en haar broer Jan (10 b)
wanneer na de dood van vader Paulus over de erfenis werd gesproken.
Moeder Catlyn had haar dochter daarbij in het gelaat geslagen, waarop de dochter haar
toeriep: "Gy, hoer ende tooveresse, gy moet my niet slaen!" waarop dan weer haar broer
JAN haar een ranseling gaf met zijn stok zodat ze lange tijd bewusteloos had gelegen, en
te bed moest blijven met blauwe plekken en een wonde aan het hoofd, waar ze koorts van
had en bloedde uit neus en mond.
Ruwe taal en ruwe zeden. Ik ben beschaamd in hun plaats.
Maar drie jaar tevoren hadden we dan weer gehoord (KA 817) dat "Catlyn Nouts,
huysvrouwe van Pauwels van orssagen den 25 juni 1695 voor cost ende dranc" een
weeskindje Petronella Vermeulen had opgenomen "en geeft aen t'selve kint twee hemden
een lynwaten keel en voorschoyt." Ze kon wel niet schrijven, zelfs geen handtekening
zetten, maar ze lijkt toch een goed hart te hebben gehad.
Paulus overleed op 25.9.1698; de sterfdatum van zijn vrouw kon ik niet vinden. Op
25.10.1649 was hij peter geweest bij Gasparus Clement en Maria vanden Vondel, en op
8.1.1649 bij Gommarus Vervoort en zijn vrouw Barbara. Ter herinnering: na 1650 zocht
ik niet meer alle peterschappen op.
Paulus en Catharina Nauts hadden weer tien kinderen, zoals zijn ouders:
- JOANNA (10 a) gedoopt op 28.12.1652, peters Joannes Heylen en Anna Nauts; ze
moet voor 1674 gestorven zijn want dan werd er een kindje met dezelfde naam
gedoopt;
- JOANNES (10 b) gedoopt op 3.11.1655, peters Gaspar Leemans en Elisabeth Michiels;
- CATHARINA (10 c) gedoopt 28.6.1657, peters Christiaen boogaers en Catharina
Laumans;
- PAULUS (10 d) gedoopt 4.9.1659, peters Joannes van oorsaghen en Catharina Tubacx;
- ADRIANUS (10 e) gedoopt 11.12.1661, peters Gaspar Tubax en Anna Bruynseels;
- ANDREAS (10 f) gedoopt 27.3.1664, peters Andreas lapostele en Joanna Bruynseels;
- ANNA (10 g) gedoopt 13.6.1666, peters Franciscus Lauwmans en Anna Ybens;
- ELISABETH (10 h) gedoopt 6.11.1668, peters Joannes van Roey en Catharina van
Roey;
- GOMMARA (10 i) gedoopt 29.7.1671, peters Joannes Jennes en Gommara Boucx;
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- JOANNA (10 j) gedoopt 21.2.1674, peters Henrick Nouts en Catharina Nouts.

DERDE GENERATIE VANAF HET INVOEREN VAN DE PAROCHIEREGISTERS
Over de oudste, JOANNA (10 a gedoopt 1652) zei ik reeds dat ze jong stierf.
Over de oudste zoon van Paulus, JAN (10 b gedoopt 1655) , die zo haastig was met zijn
stok, vernemen we nog een en ander dat niet zo heel "katoliek" was.
Het begon anders niet slecht: op 25.11.1688 (SA Mech. Not. nr 1746) kocht hij op een
publieke verkoop te Booischot "een half bunder lants genaemt den dries...opgeroepen op
vyfthien guldens ende afgecomen tot twaalff guldens" en daarop had Jan "hantslagh daer
van behouden ende geobtineert"; maar er moest wel iemand borg staan voor hem.
Op 6.4.1694 was Jan in Hersselt gaan trouwen met ene Maria Tils; bij de ondertrouw was
zijn ene broer Andreas (10 f) getuige, bij het huwelijk zelf de andere, Adrianus (10 e).
Onlangs nog zag ik op een winkelraam te Hersselt dat er daar nog altijd Thiels'en wonen.
Het jonge paar had geen geluk: er kwamen geen kinderen, en misschien al goed want in
1697 (of 1699?) stierf Maria reeds, in Hersselt; wellicht was het jonge paar bij de ouders
van de bruid ingetrouwd.
Op 26.11.1706 hertrouwde Jan "cum dispensatione", vermoedelijk van de drie roepen in
de kerk, want hij had bij zijn zeventienjarige bruid Elisabeth Verstappen, uit een Heistse
burenfamilie, toen al een dochtertje van acht maand oud. Jan zelf was vijftig. Op te
merken valt dat de bruidegom in de PR werd opgeschreven als "van orshoven"; van nu af
komt die variante van de naam haast zo vaak voor als het oorspronkelijke "van orshagen".
Getuigen bij het huwelijk waren Bernardus Baeten, wellicht een neef (zie 6 c) en Jan
Baptist Verstappen de broer van het bruideke.
Na het voorkind
- ELISABETH (10 b 1) gedoopt 9.9.1705, peters onbekend, werden in het gezin van Jan
nog vier andere kinderen geboren:
- ADRIANUS (10 b 2) gedoopt 9.1.1708, peters Adrianus van ushoven (eerst stond er
"van ors" doch dat werd veranderd ..) en Adriana Verstappen;
- ANNA MARIA (10 b 3) gedoopt 8.11.1709, peters Andreas van Orshagen en Maria
van Rillaer;
- NN (10 b 4) geboren en onmiddellijk gestorven te Houtvenne op 30.5.1713;
- JAN BAPTIST (10 b 5) gedoopt 6.5.1714, peters Joannes Verstappen en Petronella
Vrancx.
In 1708 blijkt terloops uit een akt dat Jan van zijn twee jongere broers 25 gulden had

162
geleend. Geen blijk van welstand.
Maar het was ook nog steeds een droevige tijd. Op gevaar af dat het gaat vervelen
vermeld ik nogmaals enkele voorbeelden van het onophoudelijk komen en gaan van
allerlei krijgsbenden, met al wat dat aan materiele en morele ellende meebrengt, aan
plunderingen en belastingen en dergelijke meer. In 1702, in juli, lagen er troepen in
Booischot, in de zomer van 1703 de soldaten van prins tSerclaes, in 1707 die van de graaf
van Nassau in Heist, in november van dat jaar het lijfregiment van de prins van Hannover
in Booischot, drie kompanies; en in 1709, in mei, waren het twee kompanies dragonders
lijfregiment van Pruisen, in augustus huzaren, en in november lagen er 500 zieken en
gekwetsten... In 1713 werd de Vrede van Utrecht getekend, en in 1715 het
Barrelentraktaat. Maar vergis u niet: dat bracht geen vrede in onze gewesten; precies op
basis van het Barrelentraktaat mochten de Noordnederlanders en de Fransen onze streken
"bezetten". Er bleven dus onverminderd vreemde troepen rondlopen. Het Heistse
gemeentebestuur berekende dat twee jaar wintergarnizoen aan het dorp 100.000 gulden
had gekost. De meeste mensen waren totaal verarmd, veel landerijen werden niet meer
bebouwd, de meeste bossen waren leeggehaald, zowel door de armen als door de
militairen, de moeren waren "uytgetorft".
Maar vertellen we verder wat we van de oudste zoon van Paulus weten.
EEN KOEHANDEL
We zagen reeds dat Jan soms erg onbesuisd optrad, zoals bij die ruzie thuis. Hier volgt een
ander staaltje, gevonden in OGA 30 p. 167, waar tegen hem een aanklacht wordt
ingediend door Jan Boonen "ingesetene van den lande ende vrijheid van Heyst tegen Jan
van oorsaghen gedaagde per Jan op debeke ut refert." We zijn 24 januari 1713.
Op de avond van de 20 januari, vier dagen vroeger, had Jan van Orshagen in de herberg
van Peter Verhoft voor een "coybeeste" van Jan Boonen een nogal merkwaardig bod
gedaan: "derthien guldens per elle, mits deselve metende van den neuse aff van de
voorseyde beeste totten eynde vande sterte".... Zou men destijds op die wijze de waarde
van een koe hebben geraamd? Als conditie werd gesteld (zo althans beweert de aanlegger)
dat, indien het dier onbekwaam zou zijn om uit het dorp van Meerbeek naar Booischot
(hier volgt een voor mij onleesbaar woord, ik vermoed dat bedoeld is : te marcheren), het
op een kar zou moeten worden vervoerd tot bij Peter Veroft. De verkoop werd gesloten
onder "menichvuldige injurien soo in woorden als in wercken byder (= van beide)
gedaenden" en evenzeer onder menigvuldige pinten bier, vrees ik. Achteraf heeft Jan zich
vermoedelijk bedacht en krabbelde hij terug; uit enkele doorgehaalde woorden in de
aanklacht meen ik overigens te verstaan dat de koe onderweg een ongeval heeft gehad
terwijl ze te poot van Meerbeek naar Booischot stapte. Maar er waren getuigen bij de
"verkoop" aanwezig geweest en Jan Boonen eiste stipte uitvoering van de overeenkomst,
plus de kosten van het geding en verwijlintresten.
Het stuk eindigt met enkele latijnse woorden waarvan ik alleen kan lezen: "quod obtinet.
Sint jura"; "wat hij bekomt. Recht geschiede." Was dat de uitspraak van de schepenbank?
Of een vrome wens van de opsteller?
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Jan (10 b) stierf voor 1720, dus geen 65 jaar oud. Het oudste kind kan hoogstens 14 jaar
oud zijn geweest, het jongste 6. Als voogden werden aangesteld Jans broer Andries (10 f)
en Jan Baptist Verstappen, de broer van de weduwe die nog geen dertig jaar oud was.
Op 18 maart 1720 (OGA 357) werd haar "huysinghe, stallinge etc. mette erve ofte hof
daeraen", alles gelegen te Booischot aan de Cruysstraat en groot ongeveer 30 roeden,
publiek verkocht voor 166 gulden 10 stuivers. Wie belang stelt in de dagkoers van "des
Conincx Schellinck" op dat ogenblik kan daarover iets vernemen in dit document.
De verkoop gebeurde met de instemming van de meier en de schepenen van Oosterwijk,
een gehucht dat schrijlings op de grenzen van Booischot, Hersselt en Westmeerbeek lag en
blijkbaar een eigen bestuur had. Woonde de familie daar? Vermoedelijk, want bij de
geboorte van het jongste kind, in 1714, werd in het PR vermeld: "tam prolis quam parentes
ex Oosterwyck".
Of de "weduwe Jans van horshagen" die in 1762 staat ingeschreven in een cijnsboek voor
6 gulden 3 stuivers op een perceel "inden grooten delbosch over haer selven geregenoot
col 23 verso op den post van Andries van orshagen.........289 roeden" de weduwe van Jan
10 b is, is niet heel duidelijk; maar ik zie wel geen andere kandidate. Of misschien 10 e 2?
Wat gebeurde er trouwens met haar kinderen?
Alleen van de oudste, ELISABETH (10 b 1 gedoopt in 1705) weten we dat ze op
22.1.1737 te Ramsel huwde met Petrus vanden Brande; haar jongste broer Jan Baptist (10
b 5) was haar getuige als Jan Baptist van Oisthoven...
Bij zijn geboorte was die JAN BAPTIST door de pastoor overigens ook al ingeschreven
als "van Aertshoven"; vermoedelijk meende de brave man dat "van orshoven" de
dialect-uitspraak was van "van aertshoven"... Plezierig is wel dat dezelfde redenering werd
gevolgd door een rijkswachter die in 1907, tweehonderd jaar later, mijn oom Jan Baptist
"Julleke" verbalizeerde omdat hij geen bel op zijn fiets had; identiteitskaarten bestonden
toen nog niet; "verbeterende" wat hij hoorde stelde de rijkswachter PV op tegen ... J.B.
Van Aertshoven ... Ik bezit het originele PV.
Misschien vinden we de Jan Baptist uit 1700 nog enkele malen terug bij een aankoop op
een of andere publieke verkoopdag; maar op dat ogenblik liepen er te Heist twee Jan
Baptist'en van orshagen rond, deze 10 b 5 en zijn neef 10 f 3 zodat we niet met zekerheid
weten wie waar ter sprake komt als dat niet gepreciseerd wordt in de tekst.
Maar over enig huwelijk van Jan Baptist of zijn andere zusters of broer verneem ik niets.
Ze lijken te verdwijnen als rook.
Over CATHARINA (10 c gedoopt in 1657), de zuster van Jan, vernamen we reeds hoe ze
met haar moeder in een slaande ruzie verwikkeld raakte over de erfenis van vader Paulus.
Ze was als Catharina van eshoven op 27.5.1684 in Hulshout gehuwd met Egidius van Loo,
waarvan twee kinderen werden gedoopt in Heist: een Johannes, en bij die gelegenheid heet
de moeder "Catharina oershoven", en een Gasparus, en dan heet de moeder "van Ushaun".
Had zij een onduidelijke uitspraak of was de pastoor van die tijd wat hardhorig?
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Haar eerste man moet kort na de tweede geboorte gestorven zijn, want in 1699 was ze al
hertrouwd met een Peeter Michiels en uit haar klacht bij de notaris zou men kunnen
besluiten dat ze in Lier woonde; maar daar heb ik van haar toch geen spoor gevonden.
Over haar broer PAULUS 10 d geboren 1659 hoorde ik niets meer.
Gelukkig mogen we nu weer een meer verheffend hoofdstukje schrijven, de story van
twee actieve broers die stellig het aanzien van de familie weer een stuk hebben opgevijzeld.

DE TWEE IJVERIGE BROEDERS
Bij hen hoeven we geen ruzies of onberedeneerdheden te vermelden, wel menigvuldige
grondverhandelingen, ontginningen en andere positieve ondernemingen. Mannen met
handen aan hun lijf.
Ik bedoel ADRIAEN (10 e gedoopt in 1661) en ANDREAS (10 f gedoopt in 1664), twee
andere zonen van Paulus en Catharina Nauts.
Misschien bereikten ze die resultaten wel met de steun van de Nauts'en en de peter van een
van beide broers, de "heer ende meester" Andreas Lapostole. Die Andreas Lapostole
stamde uit een gekende Mechelse familie en was "Here ende Meester Adjudant by Syner
Majesteite Grooten Raet te Mechelen", een hoger ambtenaar dus. Over zijn familie wordt
uitvoeriger gesproken in "Patriciers en ambachtslui in het stadsbestuur te Mechelen onder
Maria Theresia", een studie van Henri Installé, stadsarchivaris van Mechelen pp 154-156.
Een voorvader was zelfs Raadsheer in de Grote Raad geweest; en "onze" Andreas
Lapostole was de oom van een schepene van de stad Mechelen.
Vader Paulus was in 1698 gestorven. Vermoedelijk bleven Adriaen en Andries thuis om
de ouderlijke hoeve draaiende te houden: ze trouwden slechts op latere leeftijd, Adriaen op
46, Andries op 49 jaar.
Maar reeds voor hun huwelijk begonnen ze hun toekomst op te bouwen. Begin 1718 werd
een inventaris van in de vorige decennia ontgonnen land opgesteld (KA 35). Daar mocht
namelijk de kerk tienden op heffen. Uit die lijst blijkt wat Adriaan en Andries op dat
gebied hadden gepresteerd:
"Liste van den landen geleghen op de Prochie ende Heerelyckheit van Heyst tot agriculture
gebracht 'tsedert den tyt hieronder naerder gespecificeert ende syn als volght:
...... De Kleynthiende. ...... Item het daghmael ghenaempt de Berckefluyt toebehoorende
Andries ende Adriaen van Hoirshoven, gheweest out bosch, 27 jaer landt, 1. Jan
Goovaerts 2. ende 3. de Meulebeke, 4. Adam van Oostenryck. ......
De Crackeelthiende. Inden eersten twee bunderen en halff Andries en Adriaen van
Hoirshoven, gheweest out bosch, 27 jaer landt, 1 en 2 de Meulebeke 3 de Baen van
Haerschot 4. Jan van den Broeck."
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Met 1,2,3 en 4 worden de aangrenzende eigenaars aangeduid.
De bossen werden dus gerooid rond 1690, in de jeugd van de twee broers. Het perceel in
de Krakeeltiende was ongeveer drie ha groot, dat in de Berkefluit slechts ongeveer 3000
m2.
De hier vermelde gegevens worden nog bevestigd door een gelijkaardige inventaris KA
246 van rond 1725. Ik geef de tekst hier niet daar hij weinig van de vorige verschilt.
Alleen heetten de broers nu "van oshoven". In andere notas op losse bladen in dezelfde
dossiers wordt alles nog enkele malen herhaald; wellicht werd elk jaar de cijnslijst
opgesteld. Alleen wijs ik er op dat de broeders soms "van orshaeven" heten, soms "van
orshoven", soms "van ooshaghen". En alles wordt nog eens overgedaan in een bundel KA
256 van 1718 uit de archieven van de kerk van Hallaar.
Over die Berckefluyt zullen we nog horen. Een groot gedeelte van dat perceel was
eigendom van hun gebuur Peeter Rauvoet, een naam die nog terugkomt in de familie rond
1740.
Over een van die zo even vermelde losse bladen, een uit KA 246, moet toch iets
eigenaardigs worden medegedeeld; ik citeer: "Item een pleck lant toe behoorende andries
van orshaeven ontrent een bunder de regenoten oost de meulebeck (vele percelen van de
familie in die periode liggen in de buurt van die Molenbeek) weest de baene van aerschot
met twee seyden noort adriaen van orshaeven. NON CONCORDIT CUM LIBRO
ANTIQUO." Ik kon niet uitvinden wat daar precies verkeerd was.
In ieder geval weten we dat de twee broers vaardig waren met de bijl en de ploeg, en dat
ze het werk niet schuwden.
Eindelijk beginnen de broers toch aan trouwen te denken, de oudste, ADRIAEN, de eerste,
in 1707. Zijn bruid Maria van Rillaer (soms van Rillaert, soms van Lyrra enz.) was op
26.5.1702 reeds gehuwd geweest met Kasper Caenen, en toch moest er bij het huwelijk
met Adriaen nog haastig worden opgetreden: er moest "cum dispensatione in tribus
bannis" worden getrouwd, en drie weken na de bruiloft werd een jonge Andries
Adriaenssone gedoopt. In het PR van de huwelijken lezen we dat "Adriaen Orshoven"
trouwde, en zijn broer Andries die getuige was - wie zouden we anders verwachten? heette daar "van Eshoven"....
De bruid had uit haar eerste huwelijk twee kinderen; daarom werd enkele tijd na het
huwelijk en wel op 1.6.1710 een "Contract van affscheit tusschen Maria van Rillaer
weduwe van Casper Caenen met Adriaen van orshagen ende de momboiren van haer
kinderen" opgesteld voor Adriaen bruynseels schepene speciaal gemachtigd door de
Schout (OGA 4 p. 31). Het woord "affscheit" mag hier niet in zijn huidige betekenis
worden verstaan, hier bedoelt het veel letterlijker: "verdeling", afscheiding . De nieuwe
gehuwden enerzijds en de voogden over de twee wezen anderzijds verklaren dat ze zich
hebben akkoord gesteld over het deel van de wezen in de "mobilaire ende haeffelycke
goederen" dat hen toekwam na het overlijden van hun vader: het nieuwe paar zal alles
verder mogen gebruiken "tot dat het jongste der wezen sal gecomen syn tot achttien
jaeren" maar Adriaen en Maria zullen wel alle "haeffelycke schulden" moeten afbetalen.
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Anderzijds verbond het nieuwe paar zich ertoe de kinderen "te onderhouden van aet (=
voeding) ende gesont tot der tyt het jonxten..... sal gecomen syn tot den voorschreven
auderdom van achttien jaeren ende laeten leeren lesen ende schryven ten goetmans pryse
ende alsdan daer ieder te geven voor vuytcoop (= als afrekening) ter somme van twaalf
gulden eens".
Die uitkoopsom is wel niet erg hoog; ik veronderstel dat het bij Caenen-van Rillaer wel
geen armoede, maar toch ook geen weelde was geweest.
Er werd in de akt nog gestipuleerd hoe diende gehandeld indien een van de wezen zou
overlijden voor haar achttiende jaar - dan moest ze op kosten van het paar "ter aerde"
worden besteld "naer staet ende conditie" - of indien de moeder voor die tijd zou sterven,
dan moest de "uytcoop instantelyck" voldaan worden "en sal voorders alles gereguleert
worden op syne lants recht."
Ik vond zes kinderen die uit het huwelijk van Adriaen en Maria van Rillaer werden
geboren:
- ANDREAS (10 e 1) gedoopt 26.3.1707, peters Andreas van oostayen (de oom; ook de
dopeling werd opgeschreven onder die familienaam ...) en Anna Carstens;
- JOANNES (10 e 2) gedoopt 18.1.1709, onder de naam "van oisthoven", peters Joannes
Bruynseels en Catharina Claes;
- CATHARINA (10 e 3) gedoopt als "van Orshoven" op 16.12.1710, peters Joannes
Kleersnijders en Catharina van Rillaer;
- PETRONELLA (10 e 4) gedoopt "van Orshoven" op 2.9.1712, peters Adriaen
Laumans en Petronella Fredricx;
- JOANNA MARIA (10 e 5) gedoopt "van Orshoven" op 30.1.1715, peters Petrus Veroft
en Joanna Maria van roy;
- ADRIANUS (10 e 6) gedoopt "van Orsagen" op 27.10.1719, peters Adrianus Lysen en
Livinia Caenen.
Enkele maanden na het huwelijk van Adriaan,en wel op 21.7.1707, kochten de twee broers
nog samen (OGA 357) een "stuck erffve soo landt bosch als hoy....? genaempt de
voortdelle" onder Booischot, van Joanna Maria Peeter Rauvoet, weduwe van S(eigneur)
Godefridus Lanen, voor 260 gulden.
Maar vermoedelijk kwam dan iemand op de idee dat het toch niet zo comfortabel was dat
de broers zoveel gemeenschappelijk eigendom hadden; vroeg of laat kon dat wrijvingen
veroorzaken. Ze gingen dan wijselijk de notaris vinden op 29.10.1708 (SA Mech. Not. nr
1754) om enkele belangrijke delen van hun bezit te verdelen zodat ieder een eigen hoeve
had en eigen land.
ADRIAEN stond aan Andries al zijn rechten uit de ouderlijke erfenis af "in seker huys,
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schuere ende lants gestaen ende gelegen tot boosschot achter de capelle, groodt ontrent dry
daghmalen" en uit de aangelanden blijkt duidelijk dat het daarbij gaat om de ouderlijke
hofstede die dus nu volledig in handen van Andries kwam. Andries kreeg ook van Adriaan
een-derde van een bunder land genaamd "het drys hoopken" waarvan hij vermoedelijk
reeds een ander derde deel geerfd had.
Als tegenprestatie stond ANDRIES aan Adriaan af "secker huys ende lant daeraen
gelegen, oock tot boosschot" dat ooit in zijn bezit was gekomen vanwege de erven van
Adriaan Oostens; daarenboven zal Andries aan Adriaan honderd gulden twee stuivers
twintig oorden opleggen, en hij zal dertien vrachten steen (en dat zou volgens de akt alles
samen 300 steen zijn, wat me toch erg weinig lijkt) aanvoeren uit Moorsem onder
Oosterwijk.
Voor alle duidelijkheid werd in de akt ook vermeld dat onder de twee broers onverdeeld
bleven: -drie dagmaal land "aen de plancken brugghe onder Arschot" die ze samen hadden
aangekocht -en 25 gulden + de intrest die ze samen hadden uitgeleend aan hun oudere
broer Jan.
Een jaar later werd op de akt bijgeschreven dat Andries zijn opleg aan Adriaan had
voldaan.
En weer een jaar later, op 28.8.1709, kocht Adrianus "de helch (= helft) van seker
uytgeroyt bosch geleghen tot Boisschot genaempt het heuvelbosch, regenotende int geheel
oost syn selfst (dus daar had Adriaan reeds een perceel in eigendom) suyt t'sheeren straet
west Jan van den broeck noort Gaspar Tubax" voor 260 gulden, precies hetzelfde bedrag
als aan de vorige gezamentlijke aankoop, op 21.7.1707, werd besteed; toeval?
De verkoper was Hendrik Peeter Lambrechts Janssone; we ontmoetten vroeger al meer
Lambrechts'en.
De andere helft van dat Heuvelbos werd dezelfde dag aangekocht door Andries van
Orssagen.
De Heer van Heist ontving daarvoor als recht (pontpenningen) een bedrag van 13 gulden
(ARA d'Ursel L 976) Maar de pontpenningen over de verkoop van Adriaen staan daar niet
vermeld.
Op 16.2.1713 liet Anna Oosten, gehuwd met Hendrik Nauts - en dus behorend tot de
familie van de moeder der twee broers - akteren in OGA 356 dat zij aan Adriaan en
Andries van Orshagen voor 640 gulden verkocht "het stuck van de helft ende helft seker
huys hoff ende landt" in Booischot, groot ontrent een half bunder. Als ik goed versta gaat
het om een driehoekig stuk; en vermoedelijk bezaten de broers reeds de andere delen van
de erfenis, zoals ik reeds vermeldde.
Enkele weken later, op 30.5.1713, huwde ANDRIES met Maria van Roy (soms Roey,
soms Rode enz.); ze was wellicht uit Hulshout want daar werd ondertrouw gedaan op
21.5.1713, en bij die gelegenheid werd de bruidegom in het PR ingeschreven als "van
oysthoeven" terwijl zijn broer als getuige "Adrianus van oyshogen" heette. De bruid was
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tevoren korte tijd gehuwd geweest met Jan Verstappen, op 2.7.1711, maar die moet
spoedig overleden zijn. Was hij misschien een broer van de (zeer jonge) vrouw van Jan
van Orshoven 10 b in 1706? Vermoedelijk niet want nog in 1714 was een Jan Verstappen
peter bij haar jongste kind.
Ook in dit gezin vond ik zes kinderen; zelfs in die zaken stemden de twee broers hun
aktiviteiten op mekaars mogelijkheden af ...
- ADRIANUS (10 f 1) gedoopt "van Orshoven" op 13.10.1714, peters Adriaen van Roy
en Catharina Nouts;
- PETRUS "van Orshaghen" (10 f 2) gedoopt 22.12.1715, peters Adrianus van
orshaghen en Maria van outsel;
- JAN BAPTIST "van Orshagen" (10 f 3) gedoopt 11.7.1717, peters Joannes
Cleersnijders en Catharina Dockx;
- PETRUS FRANCISCUS (10 f 4) gedoopt 19.3.1719, peters Petrus van roy en Anna
Maria Theresia Cleersnijders;
- ANDREAS (10 f 5) gedoopt 23.8.1721, peters Adrianus van roy en elisabeth van roy;
- ANNA CATHARINA (10 f 6) gedoopt 14.3.1724, peters Joannes Fredricx en Anna
Catharina Goovaerts.
In een bundel betreffende een geschil tussen een pastoor van Heist en de heer van Heist,
toen de hertog van Urssel, heer van Grobbendonk (OGA 34) vond ik een document
waaruit ik twee lijntjes moet citeren; het is getiteld: "Extract oft lyste uytte boecken van
seven aertgangen van Heyst mitsgaders van buyten boeck, soo ende gelyck jederen
persoon in elcken lastboeck gequotiseerd staet, so over lantwinninghe, neiringe als
anderssins, hiernaervolgende: ..." en erboven staat genoteerd dat het is" Exhibe par le
procureur Dobbeler au verbal du 24 mars 1719". We vernemen dus welke belasting onze
broers aan de kerk moesten betalen. Onder "Tecxt van Boisschot" lezen we:
" - adriaen van orssagen 2 - 0 - 1 - 0
- andries van orssagen 1 - 14 - 2 - 0"
Maar in welke munt is dat beschreven? Vermoedelijk gulden, stuivers, oorden, en wat
nog? Myten?
Intussen was Adriaen echter op 27.2.1718 begraven als Adrianus van oirs; ik vermoed dat
de pastoor niet meer wist of hij daar nu "-hagen" of "-hoven" moest aan toevoegen. Zijn
weduwe bleef achter met zes kleine kinderen (misschien maar vijf, want van Petronella
hoor ik niets meer). Het hoeft ons dus helemaal niet te verwonderen dat ze op 24.8.1719
reeds hertrouwde met Andreas Verbiest. We vonden overigens ook het "afscheydt" tussen
Maria van Rillaer en de kinderen van Adriaan (OGA 376, nr 185, opgesteld op 28.8.1733,
dus pas opgesteld na het overlijden van de nieuwe echtgenoot!) Het kontrakt werd
aangegaan tussen Maria van Rillaer en haar tweede-oudste zoon Jan (10 e 2), die als
voogd over zijn minderjarige broers en zusters werd aangesteld, samen met zijn aan-
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getrouwde oom (zie 10 g) Jan Cleersnyders . Het is wel verwonderlijk dat de oudste zoon
Andreas niet als voogd werd aangesteld.
Er werd overeengekomen: - dat de erfgoederen, nagelaten door Adriaan, in der minne
zouden worden verdeeld - op voorwaarde dat Maria van Rillaer "voor haar gehuysd haar
leven ghedurende.... volgens costuyme zal gebruycken voor eerst huys, hof met ontrent
een half boinder landt daaraen gelegen tot boischot grenzende oost adriaen tubbacx, suyt
de erfgenamen wylent de sekretaris Schellings, oost de erfgenamen van wylen Jan
verhaegen ende noort adriaen Lauwmans. Item sal "de weduwe" alnoch tochtsgewys
mogen gebruycken haar leven ghedurende seker stuck lants genaamt de Berckefluyt met t
bemdeken daar aan groot ..... omtrent vijf dagwanden gelegen tot boischot oost adem van
oosterwyck, suyt peeter rauvoet, oost adriaen Lauwmans, noort jan goyvaerts. Item ende
ten leste so sal de voorseyde weduwe .. ...? sjaers haar leven gedurende de somme van 4
gulden uyt de rente van thien guldens sjaers die den voorseyden adriaen van .. .. ende als in
synen sterfhuyse is heffende ten laste van de erfgenamen van wylen andries van .... "
En daarmede verklaart de weduwe zich "vergenoegt te houden ende de resterende
goederen te laten gebruiken aan" de kinderen van Adriaan zonder "ietvoorders" voor zich
op te eisen.
Maar let eens op de afwisseling van de naam van de zoon Jan, die in het gehele document
"van orshoven" wordt genoemd, maar bij de handtekeningen onderaan toch plots weer
"jan van orshagen" heet. Mij valt overigens nog iets anders op: in het "Afscheidt" werd het
perceel "de Berckefluyt" geschat op "omtrent vijf dagwanden" terwijl het in de opgave van
1718, voor de kerktienden, ongeveer "een dachmael", dus 3000 m2. bedroeg.
Over ANDRIES hoorden we reeds dat hij de helft van het Heuvelbos aankocht in 1709;
rond Nieuwjaar 1710 kocht hij samen met zijn broer Jan "eenen coop van een bosch ... van
Peeter Lambrechts voor 260 guldens" waarover hij 13 gulden pontgelt betaalde op
12.1.1710 (ARA d'Ursel L 977). Maar daarna horen we een hele tijd niets meer. Misschien
scheelde er ook aan zijn gezondheid iets. In ieder geval verhuurde hij op 28.3.1721 het
Heuvelbos, groot ontrent een half bunder en 30 roeden, voor zes jaar, tegen 17 gulden per
jaar, zoals beschreven in SA Mech. Not nr 566). Daarbij blijkt dat hij veel moeite had om
zijn handtekening op papier te krijgen.
Kort daarna moet hij gestorven zijn; op 29 maart 1724 staat in het PR begrafenissen een
"weduwe Andreas van ooirshoven" maar een jaar later, op 18.1.1725, kocht Maria van
Rode, de weduwe van Andries van Orsagen (OGA 357) samen met haar kinderen de helft
van de Voortdel voor 347 gulden; ze had blijkbaar nog reserves aan geld en aan
levenskracht; daarom denk ik dat die ingeschreven begrafenis eerder Andries zelf betreft;
vergissingen in de begrafenisregisters zijn in die tijden niet zo zeldzaam.
Volgens OGA 357 hadden de "ijverige broeders" op 21.7.1707 de andere helft van de
Voortdelle reeds aangekocht van de familie Rauvoet, dezelfde familie die nu weer
verkoopt. Maar in de akt wordt die tweede verkoop gedateerd op 12.5.1699, wat
vermoedelijk een vergissing is: op die datum werd de MACHTIGING tot verkoop (die bij
de twee verkopen werd ingeroepen) voor de notaris verleden.
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In SA Mech Not. 784 staat op 1.7.1754 - dus dertig jaar na het overlijden van Andries! de "scheydinge ende deylinge" tussen zijn erfgenamen. Ik kon ze nog niet bestuderen.
Er bestaan enkele cijnsboeken waarin de namen van Adriaan en Andries voorkomen.
Maar ten eerste zijn die cijnsboeken niet gedateerd en meestal evenmin de toevoegingen
en de schrappingen. En ten tweede werden de namen bovenaan de lijsten van bezittingen
aangepast (maar eveneens zonder opgave van datum) naargelang het gros van de
eigendommen van de ene eigenaar op de andere overging. We weten dus nooit of bijv.
Adriaan deze en gene van de percelen wel degelijk in zijn bezit heeft gehad; sommige
stukken herkent men als komende uit het bezit van zijn ouders of grootouders maar voor
vele kan men alleen maar gissen.
Zo bijvoorbeeld in OGA 297: eerst stond de bladzijde op naam van Dielis Claes, daarna
kwam Jaspar Canen in de plaats - herinner u: de eerste man van Maria van Rillaer - pas
daarna kwam onze ADRIAAN, maar op zeker ogenblik werd die weer vervangen door
Andries Verbiest waar de weduwe van Adriaan mee hertrouwde.
Ik geef hier de volledige lijst, maar daar staan dus een aantal percelen op die nooit aan
Adriaan toebehoorden:
huys en hoff
het eussel in de boesschot straet
thalf eussel aen de raem met de kerck van heyst slecht
een velt over den h geest alhier
1/3 paert in eg....? hoff
vrouwkens hoeven velt
laukens velt aen den hoywech
1/6 paert in gritkens hoff
het raem eussel
het raemeussel slecht over ....? heylen
tcappellen eussel mgo
thalf lauckens velt slecht
tclaever veldeken mgo
tachterste eussel slecht in de voort mgd
1700 den halven Morter Bembt
1701 In moermans Bosch
de helft in Lynkens velt
1702 vrouwenpoert bembt half
1705 Sions eussel nu landt
-----------------------------------------------------1708 in den grooten delbosch over lambrechts
de helft vant heuvel bosch
de helff van sions eussel slecht
d' lant over peeter Lambrechts in de boisschot straete
het eussel aenden raem slecht over van immerseel
huys ende hoff over syn selfs

55 roeden
175
122
456
50
444
227
25
314
410
688
100
249
209
645
100
360
?
203
279
306
305
130
304
228
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int heuvel bos
----------------------------------------------------int heuvel bos over Adriaen van
de helf in de papelheyde met d'erfgenaemen Jan Nys

156
150
236"

Alhoewel deze lijst eigenlijk drie verschillende eigenaars betreft geeft de datering van
enkele, zij het weinige inschrijvingen, plus het geschrift, plus enkele reeds bekende namen
ons hier toch de gelegenheid om een gemotiveerde gissing te doen naar wat van Adriaan is
geweest. Ik heb een lijn getrokken boven de datum 1708: van daar af volgen met
zekerheid nieuwe verwervingen van Adriaan en dat tot aan de volgende dwarslijn, want de
daarop volgende inschrijving verwijst reeds naar de verdeling van de erfenis van wijlen
Adriaan. In de inschrijvingen boven de eerste lijn zitten zeker percelen die zijn vrouw uit
haar eerste huwelijk met Jaspar Canen heeft meegebracht; daarom werd de bladzijde van
Jaspar Canen ook verder gebruikt voor Adriaan. Maar misschien werden er ook oudere
verwervingen van Adriaan bij ingevuld.
Tussen de twee dwarsstrepen herkennen we alleszins het "laumans velt", het "landt in de
boesschotstraet" dat bij Paulus nog werd vermeld als komende "over Jeroen lambrechts"
maar bij Adriaen als "over peeter lambrechts" en slechts de helft was in zijn bezit (of
alleen maar in zijn gebruik?) gekomen; en hetzelfde geldt voor "laukens-" of
"laumans-veldt", waarvan ook slechts de helft naar Adriaen was gegaan, terwijl
integendeel Adriaen het gehele "claverveldeken" had waarvan Paulus alleen maar de helft
had; en het "eussel in de boesschotstraete" was ook weer volledig in Adriaen's bezit. Bij
Adriaen duikt ook weer het beruchte "eussel achter den Raem" op, waarover we reeds
vertelden, maar dat ik bij Paulus niet had weergevonden.
Ook over de bezittingen van ANDRIES staat een gelijkaardige pagina in OGA 297, zelfs
ene waar alleen zijn naam bovenstaat zodat we mogen veronderstellen dat ze enkel zijn
eigendommen bevat. Ik citeer:
"1708 de helft van theuvel bosch
de helft vande voordel bosch
eussel slecht over t'Clooster van Sions halff
thoffken landt aen daerschotsche bane
Sions eussel nu lant
de helft van Sions eussel slecht
int heuvel bos

305 roeden
216
310
78
203
300
75"

Maar dadelijk daarna, op dezelfde bladzijde, staat nog eens zijn naam met een lange reeks
percelen. Zijn naam is later geschrapt maar zonder vermelding van enige opvolger; ik
veronderstel dat die tweede lijst eigenlijk de oorspronkelijke was en dat men, toen de
bladzijde volgeschreven was, de lijst eenvoudig heeft aangevuld in de ruimte boven zijn
naam; de datering van sommige inschrijvingen, uit 1702, 1703 enz. in de onderste lijst,
1708 in de bovenste helft, lijkt dat te bevestigen. In de onderste helft lezen we:
"thalf heuvel bosch
mgg
Eussel slecht over t'clooster van Sion

305 roeden
640
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over 206 roeden int heuvel bosch
het voortdel bosch
Jan van orssaghens hoffstede
lant inde boischotstraete over hieron lambrechts
het velt aen de kercke
den dries over Peeter Lambrechts
1702 over een daghmael inden heuvel bosch
1703 tlant ande boisschotstraete nu over Peeter Lambrechts halff
1704 de helft van dlant aende boschot straete
een daghmael in den Heuvel bosch
1706 over thien royen int huysvelt aen den guldendyck over syn selffs
1707 de hellicht in den Cruysw.... bempt
de groote delle bosch over Canen
in de voorste del bosch alnoch

206
436
130
260
121
200
100
130
100
10
115
228
20"

Misschien toch nog enkele aanwijzingen of herinneringen voor lezers die niet gewoon zijn
aan zulke teksten:
- "over" betekent gewoonlijk "verkregen van", het weze geerfd, gekocht of hoe ook,
misschien zelfs alleen maar gehuurd ;
- soms staat na een plaatsnaam de term "bosch" of "land"; wij zijn soms geneigd die
woorden te lezen als een bestanddeel van de plaatsnaam, maar meestal betekent het
gewoon dat het perceel bos of land is; "Heuvel bosch" is dus niet "Heuvelbos" maar
wel degelijk "de plaats, genaamd Heuvel, waarop nu bos staat"; maar soms wordt een
echte plaatsnaam, eindigend op "bosch" of "land" toch ook in twee woorden
geschreven, wat het verstaan niet gemakkelijker maakt.
Andreas bezat dus blijkbaar op het ogenblik van de opstelling van die lijst naast de hoeve
van zijn grootvader, onze stamvader Jan, nog heel wat ander land en bos. Sommige
percelen daaronder kwamen nog van Paulus: "het veldt aen de kerck", "den dries over
peeter lambrechts" bijvoorbeeld, terwijl Andries net als zijn broer Adriaen de helft van
"het landt aen de boesschotstraet over Jeroen lambrechts" kreeg.
Voor lezers die er nog dieper zouden willen op in gaan: er bestaat nog een andere lijst, die
wellicht iets later is opgesteld, die zelfs na de dood van Andries nog achtereenvolgens
heeft gediend voor 1. zijn erfgenamen 2. Adriaen van Eeuwpoel 3. Jan veroft Peeterssone
sedert 1737 en 4. Jacobus Calders prss. Maar wat die afkorting betekent weet ik nog niet;
ik vermoed: "priester".
Wat vinden we in die lijst van OGA 298?
"de helff van de voordeel bosch
eussel slecht overt clooster van sions halff
t hoffken lant aen daerschotsche bane
sions eussel nu lant
de helff van sions eussel slecht

216 roeden
3??
78
203
305

173
int heuvel bosch
75
Jan van orssagens hoffstede
130
het velt over de kercke
121
over 10 roeyen int huysvelt aen den gulden dyck over syns selfs
10
de groote delle bos over Canen
219
in den voorseyden del bosch alnoch
20
-------------------------------------------------------------- int heuvel bosch over van orssagen 230
1734 de groote d'elle bos over lanen nu lant
219
1735 het heuvel bos over van orsagen nu lant
230
1737 in het heuvel bosch nu lands
75
1738 1743 in het claverveldeken
30"

Wat boven de door mij aangebrachte lijn staat behoorde ooit aan Andries; wat lager staat
gaat over anderen.
Aansluitend bij, en vergelijkbaar met een van de inschrijvingen in deze inventarissen van
onroerende goederen moet ik nog OGA 245 vermelden, een kohier "1. De groote
Thienden" waarin volgende post vermeld staat: "Item een pleck lant toe behorende
Andries van orshaeven tegen Adriaen van orshaeven".
Vergelijking van al die lijsten, onderling en met de gemelde aankopen, kan wellicht nog
meer wetenswaardigs opleveren.

Hier zou nu een hoofdstukje moeten volgen over de peterschappen van de "twee
bedrijvige broeders" en ook over de huwelijken waarbij ze getuige zijn geweest; maar
daarvoor zouden de PR eens opnieuw moeten worden nagezien. Volgend lijstje is erg
onvolledig.
Voor ADRIAEN heb ik tot nu toe: - getuige bij de ondertrouw van zijn broer Jan op
4.5.1694 te Hersselt.
En voor ANDRIES: - getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan. - peter bij de oudste zoon
van zijn broer Adriaen.

Even nog iets over het huwelijk van hun zuster ANNA (10 g gedoopt in 1666) met Jan
Klersnyders, op 6 november 1703. We kwamen de man reeds tegen als voogd over de
kinderen van Adriaan.
Anna werd bij dat huwelijk in het PR ingeschreven als "van Hosthoeven", haar broer Jan,
die getuige was, heette "van hosthoven". We zitten volop in de verwarring over de naam.
De andere getuige was Petrus Verbiest.

Over de drie jongste kinderen van Paulus en Catharina Nauts, namelijk: ELISABETH (10
h gedoopt 1668), GOMMARA (10 i gedoopt 1671) en JOANNA (10 j gedoopt 1674)
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vond ik geen verdere informatie.

En dat is dan alles wat ik tot nu toe te weten kon komen over de derde generatie vanaf de
invoering van de PR te Heist, dus over de mensen waarvan we de familierelaties
onderling en met ons kennen, zonder te moeten raden en veronderstellen zoals dat in de
eerste twee en half decennia onvermijdelijk was.

DE "VRIEGE PETAOTERS VAN HEST"
Maar hier moet toch bondig een verhaal worden verteld waarin wel geen enkele Van
Orshagen of Van Orshoven met name wordt genoemd maar waarin ze allemaal stellig
hebben meegespeeld: rond 1715 verschenen inderdaad de eerste aardappelen in Heist! En
decennia lang is Heist toch beroemd geweest voor zijn vroege aardappelen.
In het familiearchief d'Ursel in ARA vonden we daarover een overvloedige documentatie.
Rond 1765 werd immers met vuur een proces gevoerd tussen de Heer van Heist, toen de
Hertog van Ursel, en de gemeente Heist: de Heer was van mening dat hij "tienden" mocht
heffen op de aardappelproductie die op dat ogenblik reeds zeer verspreid was; maar de
bevolking van Heist verweerde zich met het argument dat er voorheen nooit tienden waren
geheven op aardappelen; als bewijs daarvan worden tientallen getuigenissen van oude
Heistenaren aangehaald - onder wie geen enkele naamgenoot van ons, eenvoudig omdat er
rond 1765 geen oudere Van Orshagen's of Van Orshoven's meer in Heist woonden zoals
straks zal blijken; maar ongetwijfeld hebben ze allen meebeleefd wat in de vele
getuigenissen wordt verhaald: hoe rond 1710-1715 de eerste aardappelen werden geplant,
hoe ze op korte tijd in geheel Heist verspreid geraakten.
Sommige getuigenissen beperken zich tot die algemene constatatie, andere noemen met
name de landbouwers die vroeg de aardappelteelt aangevat hebben; en enkele verhalen
zelfs heel precies hoe het allemaal begon.
Zo vertelt Hendrik de Ceuster, oud 55 jaar, op 2.1.1767 dat volgens zijn herinnering "een
sekeren jan van Leuffel voor 46 - 47 - 48 jaar d'eerste pataten ofte ardt appelen" heeft
geplant in Bruggeneynde. En op 19.1.1767 getuigt ene "Joannes van oosterwyck,
gebortich van halder, ... oudt ontrent een a twee en tachtigh jaeren, alsnu woonachtigh
binnen den dorpe van iteghem ... pachter van synen stiele", hoe hij voor 5 a 56 jaar samen
met een Jan van de helft (= van Delft?) "naer het Lant van tortolen (= het eiland Tolen, in
Zeeland?), provincie van Zeelant, liggende onderhalf ure ofte daerontrent van bergen op
zoom" waren gegaan, zes of zeven achtereenvolgende jaren, om er te gaan pikken en
maaien (de eerste seizoenarbeiders van Heist??) en hoe hij daar in het vierde of het vijfde
jaar "voor de eerste reyse" aardappelen had gegeten ("pataten" zoals ze daar werden
genoemd) iets waarvan hij voordien nooit had gehoord. "Ende dat hy als dan hadde
meegebracht ... acht pataten dewelcke hy uyt rariteyt ende curiositeyd hadde meegebracht"
en geplant te Bernum waar hij daarna 18 jaar als "domestique" had gediend "in het
pannenhuys". Hij had ze alle acht in een enkele kuil gestopt, met wat mest erbij; en rond
Bamis oogstte hij een volle emmer. Zelf denkt hij dat het de eerste aardappelen waren in
Heist. Hij had er enkele van gegeven aan de buren, die ze eveneens in teelt namen. En dan
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is er ook nog het getuigenis van ene joanna van der auwera, weduwe van francis ooms,
oudt 83 jaar, die "seght dat haere ouders binnen heyst eerst de pataters hebben gecregen
van eenen soldaet naer dat de bataille van Landen was geslaegen, maer niet te connen
seggen sedert hoeveel de petaten binnen heyst te velde syn geplant geworden." (ARA
d'Ursel R 94).
En zo wijzigden zich ingrijpend de eetgewoonten van onze voorouders.

Hier begint dan het verhaal van de
VIERDE GENERATIE van de klassieke stamboom. Ter herinnering: sedert 1713 zitten
we in de "Oostenrijkse periode".
Adriaan van Orshagen en Maria van Rillaer hadden zes kinderen.
De oudste, ANDREAS (10 e 1) zoals zijn vlijtige oom, die ook zijn peter was, was
gedoopt in 1748 dus vermoedelijk dan geboren; hij trouwde met Catharina van Elsen;
getuigen Jan van Orshagen en Nicolas van Elsen. Ik heb lang getwijfeld of het deze
Andries was die met deze Catharina trouwde ofwel zijn neef Andreas, zoon van Andreas;
uit de gegevens in de PR was dat niet op te maken; maar in allerlei notariele akten,
cijnsboeken en dergelijke vond ik achteraf dat de ene "Andriessone" en de andere "Adriaenssone" werd genoemd, en dan bleek snel de ware toedracht.
Dus eerst over ANDRIES Adriaenssone.
Hij was eerder laat getrouwd, op veertig jaar, op 16.1.1748. Dat hij, en vele anderen, zo
laat huwden zal wel in ruime mate door de onrustige toestand en de algemene nood te
verklaren zijn: 1737-1738 en 1739-1740 waren zeer strenge winters en de levensmiddelen
waren zeer duur zodat er een ware hongersnood heerste. Bovendien werd door de
Oostenrijkers een zware oorlogsschatting geheven. En nog steeds liepen hier vreemde
krijgsbenden rond: in april 1744 lagen er vier eskadrons "dragonders van Alepsen" in
Heist, Berlaar, Itegem en Gestel; in 1746 een regiment dragonders van de prins de Ligne
in Heist en de bevolking had veel te lijden onder die bezetters; in 1747 lagen er Hongaren
en Pandoeren in Heist, en men bekloeg zich bitter over de opeisingen; in 1748 waren het
Franse troepen; op 5 oktober 1752 werd het huis van de sekretaris van Heist afgebrand;
weer eens ging veel informatie verloren. De bevolking geraakte totaal uitgeput. Heel die
situatie beinvloedde het leven van onze voorouders.
Toch vond ik in het gezin van Andries en Catharina van Elsen zeven kinderen:
- JOANNES FRANCISCUS "van Oostove" (10 e 1 a) gedoopt 4.1.1749, zowel in Heist
als in Booischot, peters Franciscus "van oostoven" - en ik zie niet goed wie dat kan
geweest zijn - en Francisca vanden broeck;
- PETRUS "van ourshagen" (10 e 1 b) gedoopt 5.12.1750, Heist en Booischot, peters
Livinus van Elsen en Anna Christina Rauvoet;
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- ANNA CATHARINA (10 e 1 c) gedoopt als "van Orsaegen" maar eerst stond er
"orsoven", op 7.10.1752, peters Andreas van Orshauwen (in Booischot), "van
ourshaegen" (in Heist) en Dymphna Docx;
- MARIA THERESIA (10 e 1 d) gedoopt (zelfde bemerking over de naam als bij vorige,
het ging ook over een tweeling) op 8.10.1752, peters Joannes Veroft en Maria Theresia
Verbist;
- JOANNES BAPTISTA (10 e 1 e) gedoopt 12.9.1753, peters Joannes van Elsen en
Maria Agnes Francx;
- JOANNA MARIA (10 e 1 f) gedoopt 12.10.1755, peters Petrus van ourshagen en
Joanna Maria van ourshagen;
- MARIA THERESIA (10 e 1 g) - een nieuwe dopeling van die naam, het vorige
Trezeke zal dus jong gestorven zijn - gedoopt 13.7.1757, peters Petrus van Calster en
Maria Theresia Verbist.
Vermoedelijk huurde Andreas (of was het zijn neef en naamgenoot 10 f 5?) op 28.12.1754
in een openbare verhuring een perceel land van ongeveer een half bunder aan de
Pijpelheide te Booischot voor zes jaar en tegen 7 gulden per jaar van de kinderen van
wijlen Adriaen Peeters (SA Mech. Not. Goyvaerts).
Zes jaar na het huwelijk van Andries Adriaenssone, op 5 maart 1754, - er waren al vijf
kinderen, waaronder een tweeling - ging hij een lening van 200 gulden aan (OGA 390)
tegen 8 gulden rente per jaar, zijnde a 4 percent. Als waarborg gaf hij zijn "huysinghe,
stallinghe met den hof ende binnenvelt daer aen, alhier gelegen binnen Boisschot..." Die
eigendom had hij verkregen uit de ouderlijke erfenis; het huis lag aan de straat, naast
Adriaen Tubbicx, de erfgenamen van de heer Schellincx en Anthoin Laumans, en was 240
roeden groot. We herkennen duidelijk de hoeve waarin Maria van Rillaer mocht blijven
wonen na de dood van Adriaan van Orshoven en haar huwelijk met Andries Verbiest
volgens OGA 376.
Weer zes jaar later werd onderaan die akt bijgevoegd: "Facta realisatio hac 13 april 1760
coram (= in tegenwoordigheid van) den heere Schoutet, Peeter Heylen ende Peeter van
orshaegen schepenen"; en die schepene Peter van Orshagen was de neef (10 f 5) van
Andries Adriaenssone die zijn schuld afloste.
Maar op 23 mei 1767 (in OGA 429) betaalde Andries van Orshaegen (en uit OGA 363
blijkt dat Adraenssone te zijn) aan de kinderen Ad. Fransus Luyten nog steeds intrest op
"eender obligatie" van 200 gulden + 1 gulden 4 stuivers 2 oorden. Het lijkt erop dat hij de
eerste lening had terugbetaald met het geld van een andere lening.
Wel had ondertussen op 10 juni 1759 (OGA 362) zijn vrouw, Catharina van Elsen, samen
met haar broers en zusters "seker huys hoff ende huyslandt met de plecke daerneffens met
den uytvanck groot hondert ende eenighe roeden salvo justo gestaen ende gelegen op het
eynde van Boisschot" verkocht. Het maakte deel uit van de nalatenschap van haar ouders.
Haar vader was Niclaes van Elsen. De koopsom bedroeg 309 gulden, maar daar kwam
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allicht niet veel van bij Andries en Catharina terecht; in de akt zelf worden reeds vier
kinderen met name genoemd en men verwijst nog naar "absente deelhebbers".
Ook over deze Andries van orshagen (10 e 1) vond ik een overzicht van zijn bezittingen,
in een cijnsboek OGA 299, ook weer ongedateerd, maar gelukkig zijn een aantal
inschrijvingen voorzien van een jaartal. Elke alinea begint met het bedrag van de
verschuldigde cijns in gulden, stuivers, oorden . Ik schrijf over:
"1761 5 1 1 huys ende hof over syn selven groot 208 roeden regnotende oost adriaen
tubicx, zuyt d'erfgenaemen Schellincx west de straete noort anthoon Laumans 208 roeden
(ernaast werd later bijgeschreven: "nu peeter nys".)
1753 2 3 1/4 in de vordelle over andries van orshagen andriessone groot 111 roeden
regnotende oost den heere Losey zuyt francis van orshoven, west 's heere straete noort J.B.
van orshoven met hendrik janssens 111 r. (ernaast bijgevoegd: "modo (= gedeeltelijk)
andries van orshagen.")
1753 1 3 in het claverveldeken groot ......... over andries van orshagen, regnotende oost 's
heeren straete zuyt de selve west d'erfgenaemen van Paeschen noort de weduwe adriaen
luyten groot (er werd geen oppervlakte ingeschreven, maar later werd er wel bijgevoegd:
"idem", zoals bij vorige item, klaarblijkelijk.)
3 3 Lynens veldeken sleght over Adriaen Nouts, groot 209 roeden regnotende oost
d'erfgenaemen van Paeschen, zuyt de selve, west adriaen Peeters noort de voorseyde
erfgenaemen van Paeschen 209 r. (ernaast bijgeschreven: "modo Thresia Cleersneyers",
vermoedelijk een dochter van zijn tante Anna die met Jan Cleersnyders was gehuwd, 10 g
in mijn nummering. Er staat ook nog bijgeschreven: "56" zijnde 1756.)
3 3 1 Nellekens veldeken over d'erfgenaemen Schellincx, groot 159 roeden, regnotende
oost adriaen Tubicx zuyt den selven, west 's heere straete noort syn selfs 159 r. (ernaast
staat: "69" zijnde 1769.)
1753 1757 11 3 7 In de boonselsen landt ende bosch, groot 477 roeden, over de weduwe
jan van Rompaey, Regnotende in 't geheel oost d'erfgenaemen Jan Fredricx ende Francis
van Calster, zuyt d'erfgenaemen Philippus van Paeschen west Jan Teurfs ende andries
verbist, noort d'erfgenaemen Peeter Verbist ende d'erfgenaemen Philippus van Paeschen
voorseyd 477 r. (ernaast bijgevoegd: "modo Peeter van orshagen ").
1755 4 64 1 het hooglandt met twee uytvangen over d'erfgenaemen Catharina Symens
groot 169 roeden regnotende oost het h. Geestbosch, zuyt den heere de witt west syn sels
noort 's heere straete 169 r.
1754 12 1 het potbackers bosch nu heyde ende weyde groot 491 roeden over de kinderen
adriaen Frans Luyten oost de weduwe van Rompaey, zuyt 's heere straete ende zuyt Frans
dens west 'Sheere straete noort d'erfgenaemen van Paesschen 491 r. (ernaast bijgevoegd:
"modo Jan andries verbrugge" en "1756")
1754 2 3 het dryhoecken aen de arschotsche baene groot 150 roeden over de selve, oost
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ende zuyt frans kerselaers, west jan Clemens noort 's heere straete 150 r.
1757 6 3 in den grooten delbosch over jan van orshagen groot 279 roeden, regnotende oost
Andries van orshagen, zuyt jan van den broeck adriaen Gysbertssone, west de molebeke
noort hendrik Lambrechts 279 r.
In de Colebrandts hoeve over Elisabeth van den Broeck nu landt groot 416 roeden,
Regnotende oost d'erfgenaemen adriaen Luyten, uyt Jan Pauwels west den heere Lossy
noort Gaspar van Calster 416 r. (ernaast bijgeschreven "modo weduwe peeter van den
Broeck Croone fol. 69")
1759 1762 1762 Den Stompelbergh over joncvrouwe adriana van Rompaey groot 2 2 137
Roeden, regnotende oost adriaen van herck, zuyt de Blomstraete west d'erfgenaemen
adriaen Franciscus Luyten noort de gene van Philippus van Paesschen 137 r."
Deze inventaris is eigenlijk zeer belangrijk. Heel wat nieuwe inschrijvingen zijn
gedateerd. Verscheidene percelen kwamen vroeger reeds ter sprake. Er komen veel
bekende namen in voor: het claverveldeken, Lynens veldeken, den grooten Delbosch (zie
hiervoor reeds bij zijn vader.)
Bijvoorbeeld wat dat terrein op de Stompelberg betreft: zijn bezit aldaar wordt bevestigd
door een vermelding in OGA 358 p. 44, waar Jan Kerselaers land verkoopt "genaempt de
bosschen ofte stompelbergen 2 bunderen, zuyt ...... en Andries van orsagen..."
En uit OGA 359 blijkt dat op 10.2.1739 de kinderen van "de ijverige broeders", van
Adriaen en Andries van orshoven, nog in onverdeeldheid land bezaten naast hendrik
drijvers en barbara van Laer (van Aarschot) in de buurt van de Molenbeke en land van Jan
van den broeck, dicht bij "'s heeren straete". Ook dat perceel vinden we terug, maar
blijkbaar na ruiling.
Er bestaat overigens nog een vergelijkbare inventaris OGA 109 van de onroerende
eigendommen van dezelfde Andries; alleen wordt hij daarin "van orshoven" genoemd, en
is het stuk duidelijk gedateerd: "Opneminge van gronden die ten jare 1752 syn gecultiveert
ende gedefraicheert syn geweest door de persoonen die op den text van boisschot syn
betalende".
Op p. 16 verso vind ik bijna identiek dezelfde inschrijvingen als in OGA 299 voor wat de
eerste vijf percelen betreft; alleen bezat deze Andries in 1752 nog 1/2 in de Vo(o)rdel waar
hij er in het andere stuk (ouder of jonger?) 1/4 in bezat, en dan ook de ene keer 2 gulden 3
stuivers werd belast en de tweede 1 gulden 3 stuivers. Naast die post staat ook
bijgeschreven: "overgezet".
In de lijst uit 1752 worden enkel die eerste vijf percelen genoemd, maar die handelt enkel
over de door de cijnsplichtigen ONTGONNEN gronden.
Aansluitend hierbij moet ik volledigheidshalve nog een document vermelden dat voor mij
gedeeltelijk onverklaard blijft. In KA 6, van 1736, met als opschrift: "Liste van de
personen die op den chynsboek ten achteren staan" lees ik:
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"Littera folio 3 Booischot De kinderen Adriaen van orshaegen Anno 1768 Gestelt op
Andries van orshaegen den 14. april 1794 vide den Clapper litt. O folio 4" En ernaast werd
toegevoegd: " V 837 V 837 837 837 Competeert (= behoort toe aan) juffrouw C. Dens
begyntjen gelegen over het huys van Van Paesschen."
De kinderen van Adriaan van Orshagen stonden dus op een bepaald ogenblik ten achter in
hun cijnsplicht; en op zeker ogenblik werd die cijnsplicht overgedragen op een enkele van
hen, Andries. Maar wat die data dan juist betekenen, en die andere cijfergegevens, dat is
me niet klaar.
Voortgaande op de lijst van de bezittingen, waarop hij cijns moest betalen, zou men
geneigd zijn te zeggen dat Andries Adriaenszone er niet slecht voorzat. Er was wel die
achterstallige cijns maar dat gebeurde in die moeilijke tijden wel eens meer. En toch moet
er iets zijn tegengeslagen, iets dat hem heeft gedwongen om zonder duidelijk plan uit
Booischot weg te trekken.
Want in een akt OGA 363 van 16 mei 1766 staat hij vermeld als "inwoonder van Hersselt"
en op 1.12.1768 (OGA 433 - 20) als "inwoonder van Betecom".
Bij die akt van 1766 "vermangelt" hij met zijn neef Andries Andriessone "seker huysinge,
stalle, schuere met het cleyn huysken met den hof ende huyslandt groot saemen ontrent de
dry daghmael, regnotende oost Johannes Tubbicx, suyt andries Lambrechts, west de
Straete ofte Jonkers lyde (= laan?) noordt d'erfgenaemen Cleersnyers met fransus van
Calster ende d'erfgenaemen Anthonius Laumans" hetwelk hem "is bevallen by de deylinge
uyt den hoofde van syne ouders" tegen: "seker parceel landt groot ontrent de twee
daghmael en half .... gelegen binnen het voornoemt boisschot genaemt den Bruydegom
regnotende van twee seyden s'heeren Straete, ter derdere Jacobus van der hoeven ter
vierdere adriaen lambrechts" plus een opleg van 530 gulden. Andries Andriessone had die
"Bruydegom" op 19.11.1765 gekocht van Peeter van Hoef.
Een akt van 1 dec. 1768 (OGA 433-20), opgesteld na de dood van zijn neef Andries
Andriessone, gaat over het perceel dat de twee neven ooit hebben uitgewisseld en dat was
voortgekomen uit de nalatenschappen van hun ouders, een perceel, groot ongeveer drie
dagmaal, gelegen aan (of in?) de Kievitsche Heide, " genaemt den Bruygom", die "op den
transportant (= verkoper) is aangekomen by mangelinge tegens den vader der acceptanten
(= kopers)." Nu verkocht Andries Adriaenssone het perceel terug aan de erfgenamen van
Andries Andriessone voor "370 guldens courant met een half-tonne lyfcoop" en de kopers
betaalden dadelijk 70 gulden en zullen het overige betalen "soo haest als het den
transportant gelieven sal." En in de volgende maanden werden ongelijke bedragen
afgekort, tot op 22 november 1769 het volledige bedrag was betaald.
In de inventaris van OGA 299 staan nog een paar percelen die aan Andries Adriaenssone
zijn gekomen "over andries andriessone": 1/4 in de Voordelle en het Klaverveldeke;
wellicht was er voorheen reeds een "mangelinge" geweest, die dan in 1753 moet hebben
plaatsgehad.
Uit wat onderaan de akt van 1766 later, in 1774, werd toegevoegd blijkt dat Andries
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Adriaenssone de lening van 200 gulden, hem destijds toegestaan door Adriaan Luyten, niet
tijdig kon afbetalen; van de opleg, die hem uit de "mangeling" met zijn neef toekomt,
kreeg hij uiteindelijk maar 45 gulden in handen; want het blijkt nu dat hij ook nog 200
gulden plus nog een kleiner bedrag had geleend van zijn neef en nog 100 gulden van de
notaris, en dat hij ernstig achterstond met het betalen van zijn belastingen.
Andries Adriaenssone likwideerde noodgedwongen zijn bezit in Booischot.
Nog na zijn vertrek uit Booischot ondertekende Andries nog een petitie (op 12.2.1774)
gericht tot de bisschop van Antwerpen om de kapel van Booischot te verheffen tot
parochiekerk, zonder succes overigens (ARA d'Ursel R 95).
Over zijn lotgevallen in Betekom is me nog maar weinig bekend geworden en evenmin
wanneer of waar hij stierf. In de PR van Betekom komen geen Van Orshagens noch Van
Orshovens voor, noch als geboorte noch als huwelijk noch als begrafenis. Wel woonde er
te Betekom bij de volkstelling van 1796 ene JOANNA van orshaege, 40 jaar oud (wat
klopt met de doopdatum van de dochter Joanna Maria (12.11.1755); zij was gehuwd met
Philmon Wyngaerts, 44 jaar, een landbouwer die pas sedert twee jaar in Betekom,
Tholhuys woonde; maar Joanna woonde reeds te Betekom sedert 1777. Waar huwde ze
dan? In 1796 heeft ze reeds een dochter van 15 jaar, en vier kinderen van min dan 12 jaar;
dus was ze gehuwd rond 1778. Haar vader kwam naar Betekom (uit Hersselt) in 1766,
1767 of 1768; waar woonde zij van toen tot 1777?
Op 30.7.1744 was Andries getuige geweest bij het huwelijk van zijn zuster Joanna Maria,
en op 3.11.1747 bij het huwelijk van zijn broer Jan waarover we het nu dadelijk zullen
hebben.

De broer van Andries, dus het tweede kind van Adriaan, een JAN die in mijn nummering
voorkomt als 10 e 2 en gedoopt was in 1709, huwde op 38 jaar; in het PR heette hij bij die
gelegenheid "van orshaghen". Zijn vrouw Joanna Nys was vermoedelijk de zuster van de
vrouw waar zijn neef Andries 10 f 6 enkele jaren later mee trouwde. Getuigen waren
Franciscus Nys en Andreas van Orshaghen.
Ik merk op dat alle kinderen van dit koppel bij hun doopsel werden ingeschreven met een
variant van de familienaam op -hagen. Uitzonderlijk in die tijd. Er kwamen er vijf:
ISABELLA THERESIA (10 e 2 a) gedoopt 1.8.1748, peters Gerardus Nys en Isabella
Theresia Kerselaers;
MARIA THERESIA (10 e 2 b) gedoopt 20.6.1750, peters Franciscus van Calster en Maria
Theresia Verbiest;
FRANCISCUS (10 e 2 c) gedoopt 17.5.1752, peters Joannes Franciscus Kiebooms en
Maria Bruynseels;
ANNA MARIA (10 e 2 d) gedoopt 28.10.1753, peters Henricus Janssens en Anna Maria
Nys;
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JAN BAPTIST (10 e 2 e) gedoopt 31.7.1755, peters Joannes Verhoft en Joanna van
orshagen.
Over wat er verder tijdens het leven met Jan gebeurde weet ik zeer weinig. Alleen dat hij
tussen 1748 en 1750 uit Booischot verhuisde naar Houtvenne-Oosterwijk, een gehucht
met een zekere onafhankelijkheid; zijn eerste kind werd gedoopt te Booischot, de vier
volgende in Houtvenne; maar we ondervonden reeds meer dat de wijk Oosterwijk, waar
het gezin blijkens andere akten woonde, te paard zat op verscheidene gemeenten. En we
weten ook dat hij op 9.4.1737 peter was, samen met Barbara Verbist, bij de doop van een
Jan bij Jan van Calster en Anna Catharina Canen; en op 28.1.1749, samen met Isabella
Theresia Kerselaers, bij de doop van Jan Baptist, de zoon van Frans van Calster en
Catharina Nys, vermoedelijk zijn schoonzuster. En in 1555 was Jan H.-Geestmeester in
zijn nieuwe parochie.
De akt die we dd 31.12.1746 vinden in SA Mech. Not. Goyvaerts, moet eigenlijk ook over
hem gaan, al wordt de betrokkene daarin "Joannes baptista van orsoven" genoemd; maar
die is de "halven broeder der voorseyde adriana" Caenen uit Hersselt, die met haar man
Jan haesenbroeck aan Jan "baptist" 25 gulden "aenpaert", dus: 25 gulden betaalt om de
verdeling van de erfenis van haar moeder Maria van Rillaer, die ook de moeder werd van
"onze" Jan nadat haar eerste man Kasper Caenen overleed, effen te maken. Er staat een
handtekening van "Jan Baptista van oorshoven" onder dat stuk.
Er staan van hem nog enkele handtekeningen in een rekeningenboek van de Voogdye van
Heyst (ARA d'Ursel L 961, bijv. pp. 881 en 883), maar de tekst leert ons geen nieuws.
Wellicht gaat het ook over hem in KA 387, waar werd opgetekend dat ene "Jan van
orshaghen oosterwijck" op 16.11.1753 voor 35 gulden 10 stuyvers een koop van 206
"bleeckstucken" - klaarblijkelijk bomen, maar welk soort? - met den weecken onderslach
(= het struikgewas) staende geschalmt (= gemerkt door het weghakken van een stukje
boomschors) in 't pairbemden Bos" gekocht had, waarbij zijn broer Andries borg stond
voor hem.
Er is met deze aankoop wel iets zonderlings aan de hand: in KA 542 van 1759, dus van
zes jaar later, tekende een Joseph Ghyselincx op dat hij had "ontfangen van Jan van
orshagen van twee hondert en ses bleckstucken waer van yder hondert compt vijf en vijftig
gulden thien stuyvers beloopt aldus samen 134 - 18 - 0." Ze stonden in het "pairbemdeken
bosch" en waren gebleven aan Jan van Orshagen Oosterwijck en zijn broer Andries stond
borg. Gaat dat nu nog over die eerste koop, of over een andere? Maar dan is de
overeenkomst, behalve de prijs! toch wel merkwaardig.
Uit de precisering na zijn naam weten we dat hij op Oosterwijk woonde, ergens in
Booischot aan de grens met Houtvenne, Hulshout en Westmeerbeek. Vanaf 1750 werden
zijn kinderen overigens in Houtvenne gedoopt. Was hij verhuisd of alleen maar naar een
andere parochiekerk overgeschakeld?

GESJOEMEL MET EEN LIJK
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In 1733 hadden de inwoners van Booischot reeds een petitie gericht tot de bisschop van
Antwerpen met de vraag van hun gehucht een parochie te maken, zodat er zou mogen
worden gedoopt, getrouwd en begraven, gebeurtenissen waarvoor men tot dan toe nog
steeds naar Heist-centrum moest. Het antwoord van de bisschop dd. 31.10.1733 zit in
ARA d'Ursl R 93: het argument dat het toch erg was dat pas-geboren kindjes ook in de
winter een uur ver, en meer voor mensen die verder naar Houtvenne enz. woonden, door
alle weer en ontij naar Heist moesten worden gedragen om gedoopt te worden, had indruk
gemaakt; voortaan mocht de kapelaan van Booischot ter plaatse dopen, maar het wijden
van het doopwater bleef voorbehouden aan de pastoor van Heist. Maar de vraag naar een
eigen kerkhof werd afgewezen: men moest maar een brug leggen over het riviertje dat de
weg tussen Booischot en Heist kruist (en dat in de winter vaak breed en diep was) of men
moest de afwatering verbeteren, of omlopen langs de Drie-Marienkapel.
In 1755 wordt echter reeds een nieuw verzoek opgesteld; bij notaris Goyvaerts (SA Mech.)
vond ik een aantal getuigenissen van inwoners van Booischot die moeten dienen om bij de
bisschop van Antwerpen de noodzaak van een kerkhof te Booischot te bepleiten. Onder
nummer 24 vond ik daar ook een verklaring van "Joannes van orsaegen gebortig van heyst
oudt ontrent 45 jaeren, actuelyck oock woonende als H.-Geestmeester binnen de
voorseyde oosterwyck houtvenne."
Jan "verclaert over eenige jaeren geleden van ten tyde hy tot boischot was woonende hy
oock heeft vervoert een lyck uyt boischot naer heyst onder andere in den winterteyt
daermede gecomen was aen de voorseyde beeke langs ende ontrent den voorseyde
Hoeywege gevroe...? synde ontrent het middel op het water neffens den dyck daermede
gecomen was, soo hy verclaert, dat syn peerdt op synen kop was vallende door het eys, dat
hy attestant op het peerdt sittende daer aff was springende om syn peert op te richten ... dat
hy ontrent synen broecksenbandt boven syne knieen tusschen het eys int water was staende
om alsoo syne karre ende peerdt met het lyck daerdoor te connen crygen ... dat hy ... met
het voorseyde lyck tot heyst gecomen was niet en heeft connen aenhoren ofte present
wesen in den godtsdienst ter oorsaeke hy nat ende kauwelyck was gaen droghen in de
herberge ten huyse van andries van den broecke."

KOPEN, VERKOPEN en "VERNAERDEREN"
Maar na de dood van Jan, alleszins voor 11.6.1763, vernemen we toch nog enkele dingen.
In 1762 werd inderdaad zijn huisvrouw in een cijnsboek (OGA 299 p. 49 verso)
ingeschreven voor een cijns van 6 gulden 3 stuivers op een perceel "in den grooten
delbosch over haar selven geregenoot Col. 23 verso op den post van andries van orshagen
289 roeden".
Ik denk dat ze dat perceel had verworven uit het bezit van haar schoonouders; ik meen het
te herkennen.
Op 11 januari 1763 kochten de erfgenamen van Jan op een publieke verkoping "seker huys
ap ende dependentien (= aan- en afhankelijkheden) van dien, hoff ende huyslandt, groot
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t'samen ontrent de hondert en tachentigh roeden .... gelegen alhier tot boisschot" (OGA
363 p. 56 verso).
De koopsom bedroeg ongeveer 550 gulden. Het loont de moeite om die (lange) akt
volledig te lezen: de gehele procedure zoals die toen in gebruik was, met palmslag,
keersbrandinghe enz. wordt hier mooi beschreven.
En rond diezelfde tijd, op 22.1.1763, zie OGA 363 p. 256 e.v., verkochten de erfgenamen
van Jan aan Willem Peeters "seker perceel erfve bestaende soo in landt als bemdt gelegen
in drij perceelen groodt in t'geheel een bunder ..... gelegen alhier tot Booisschot "ergens
aan de Molenbeek. Koopsom 450 gulden. Die verkoop was vermoedelijk nodig om de zo
even vermelde aankoop van een hoeve te financieren.
Maar het verhaal is daarmee niet af; op 11.6.1763 (OGA 68) volgde een nieuw bedrijf;
Andries van orshaegen Andriessone, de neef van wijlen Jan, deed een beroep op een oud
recht: hij "vernaerde" of "calengierde", en wel "van bloedtswegen". Dat betekent dat hij
het oude familiebezit - herinner u dat de "twee ijverige broeders" de "Berckefluyt", want
dat waren de percelen die de weduwe van Jan wilde verkopen, samen hadden ontgonnen
rond 1690 - voor zich opeiste mits betaling van dezelfde prijs die Willem Peeters er voor
wou geven.
Weer eens raad ik aan die (ditmaal korte) akt volledig te lezen om kennis te maken met die
procedure die wij nu niet meer kennen, bijvoorbeeld hoe "goud ende silver" moest worden
geconsigneerd (en ik vermoed dat de notaris die zeldzame muntstukken wel - tegen
betaling uiteraard - ter beschikking stelde, want die had eenieder toch zo maar niet in zijn
beurs), of hoe de "amman" de verkoper en de eerste koper kennis moest gaan geven van
de "vernaerderinge". En zo komt het dat wij nu in 1988 weten dat Willem Peeters op 11
juni 1763 niet thuis was maar naar Mechelen was gegaan....

Het derde kind van Adriaan was een dochter, een CATHARINA (10 e 3, gedoopt in
1710). Toen ze 25 was huwde ze te Houtvenne met Petrus Lemmens en in het PR werd ze
ingeschreven als "van orshagen". We lezen daar ook: "maritus ex Zoerle, uxor ex
Busschot". Getuigen waren Jan Baptist Lemmens en Joannes van oshagen.
En waarschijnlijk vestigde het koppel zich ook in Zoerle, want op 11.10.1749 verkochten
ze voor de sekretaris van Zoerle "een sekere pleck landts gelegen onder heyst tot boischot
groot ontrent drij sillen .... regenotende oist ende zuyt s heeren straete west d'erffgenaemen
peter verbist ende noort adriaen tubbacx." Een oud familiebezit. Koopsom 132 gulden,
maar die bleven staan als een lening aan de kopers a "drij guldens thien stuyvers per cent".
Catharina heette in die akt nu weer "van ooshoven" (OGA 14).
Onderaan die akt werd later bijgeschreven dat de lening werd afbetaald, vermoedelijk in
1771. Catharina en haar man waren dan "inwoonder van Westerloo in de Cathove straet"
maar dat kan in Zoerle liggen: een deel van Zoerle hoorde bij Westerlo.

Over het vierde kind, PETRONELLA (10 e 4 gedoopt 1712) vond ik later niets meer.
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De zuster van de vorige, het vijfde kind van Adriaan dus, JOANNA MARIA 10 e 5
gedoopt in 1715) huwde op haar 29 jaar met Hendrik Janssens, op 30 juli 1744; getuigen
waren Jan van Loy en Andreas van Orshaghen, haar oudste broer . Volgens het PR zouden
ze beiden te Zoerle sterven op 14.10.1780, maar Rik was nog ergens peter in 1781. Er
staan wel eens meer onnauwkeurigheden in de PR begrafenissen; vermoedelijk stierf
Joanna Maria op de aangegeven datum.
Uit dat overlijden te Zoerle leid ik af dat het paar, na eerst in Heist te hebben gewoond waar hun enig kind werd gedoopt - naar Zoerle was gaan wonen; een van de zonen van
Joanna Maria's broer Jan ging overigens in 1775 in Zoerle trouwen en trok vermoedelijk in
bij zijn tante waarvan het enige kind ondertussen was gestorven. In 1781 was Hendrik, de
aangetrouwde oom, overigens peter van een van de kinderen van het jonge paar, en nog
wel van de grootvader van mijn grootvader.
Vermoedelijk was het dezelfde Janssens Henricus die in augustus 1734 als "communicant"
in Zoerle "onderschreven bevonden wordt" door de pastoor, volgens een nota op de laatste
bladzijde van het toen gebruikte PR Zoerle.
Volgens OGA 360 p. 139 recto verso verkochten Hendrik Janssens en Joanna Maria van
orshagen op 23.1.1756 voor 274 gulden twee percelen van samen 3 dagmalen , gelegen
aan de Peerdonken, naast Andries van Orshagen, een Tubacx en de straat.

We beginnen nu aan de afstammelingen van Andreas, de tweede van de "ijverige
broeders"; die had zes kinderen.
Daar is om te beginnen ADRIANUS (10 f 1 gedoopt 1714) waarover ik niets naders kon
vinden.
En dan PETRUS (10 f 2 gedoopt 1715).
Hij huwde Maria Agneta Francx (Vrancx etc.) maar ik kon nergens dat huwelijk
terugvinden in de PR. Het moet reeds voor 12.5.1746 zijn aangegaan, want op die datum
verkocht E.H. Petrus Godefridus Lanen, pastoor te Geetbets, "zeker parcheel landts
gelegen tot boisschot tegens de Molebeeck" groot ongeveer 5 dagwand, aan de
Bloomstraat, voor 1500 gulden "courant" aan Petrus van Orshaegen gehuwd met Agnes
Vrancx (SA Mech. Not. Goyvaerts).
Maar hoe het dan komt dat het eerste kindje van het paar pas in 1752 werd geboren kan ik
niet verklaren.
Er bestond in Heist een oude, bekende familie Vrancx; rond 1600 was zelfs iemand uit
onze familie met een Rumoldus Vrancx gehuwd; en later was er een notaris Vrancx.
Maar ik vond in Heist geen vermelding van de doop van een Agnes of Agneta Vrancx.
Daarom heb ik er aan gedacht dat ze misschien uit het Hageland zou zijn gekomen, rond
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Nieuwrode en Sint-Pieters-Rode leefden ook veel Vrancx'en. Maar ik kon ze ook daar niet
vinden.
Kort na zijn huwelijk vulde Petrus blijkbaar zijn huisraad en zijn landbouwalaam
koopdagen, zoals op 8.2.1753:
"mandeke met .....?
eysere lat
sautvat en mostaertpot
tebus (= theebus)
tenne (= tinnen) maetje
tenne half pint

aan op
0.14.2
0.15.0
0.10
0. 9.0
0.12.2
0.9.2"

Er werd op die koopdag daarna nog veel verkocht, maar niet meer aan Petrus; was zijn
zakgeld op?...
Op 20.7.1753 op een verkoop:
"copere balans
een cas

2.9
0.15"

Ook zijn broer Andries kocht daar allerlei (OGA 383). Hun namen varieren weer van de
ene bladzijde naar de andere! Soms begon de sekretaris "orshae" te schrijven en maakte er
dan "orshoven" van; en soms heetten we "van horsthoven" ...
Op 19.7.1754 (SA Mech. Not. 784) kocht Peeter op een publieke koopdag op het Goor "te
Boisschot" de 29e "coop schoonen rus" voor 3 gulden 17 stuivers. Zulke "rus" was
brandstof in de aard van turf.
Het jonge paar opende een winkel in Booischot, naast het klassieke landbouwbedrijf. Ze
hadden ook de kapel van Booischot als klient, voor smout, olie voor de godslamp, nagelen
en kalk en allerlei. Ik heb een fotocopie laten maken van een pagina uit de kerkrekeningen
(KA 541 en 542) van 1755 met een daar vermelde uitgave nr 19 en daarnaast het
overeenkomende ontvangstbewijsje nr 19 (het onderste links) om nog eens te tonen - voor
wie toch nog zou twijfelen - hoe "van orshagen" en "van orshoven" in die tijd voor en door
mekaar werden gebruikt: de kerkrekening spreekt over "peeter van orshagen" terwijl op
het overeenkomstige bewijsje de man zelf "peeter van orshoven" tekende.
Op 5 januari 1756 zien we Peeter in een openbare verkoop voor 624 gulden "seker perceel
erfve soo bos als landt gelegen tot Booisschot genoemt de Boonsels, groot thien
dagmaelen" aankopen (GA 360, p. 138 verso). Hij had daar overigens ook reeds grond
liggen uit de erfenis van zijn ouders.
En eveneens op een koopdag, op 1 mei 1756, kocht hij:
"een brandteyser (= om de koeien te merken?)
de schelfhouten
noch mest voor de deur

16 stuivers
19 stuivers
13 stuivers"

Enkele dagen later, op 12 mei, kocht hij (OGA 390) "seker parcheel Landts gelegen tot
boisschot tegens de Molebeek omtrent vijf dagwanden" groot, ook grenzend aan 's Heeren
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straete en de Bloomstraete. De koopsom: zo maar even 1559 gulden, wat wel wijst op de
welstand waarin het jonge gezin toen reeds verkeerde, vooral daar vier maand vroeger
reeds de Boonsels waren aangekocht. Het perceel was in handen van de verkoper, Petrus
Godefridus Lanen, pastoor van Geetbets, gekomen "bij naederschap": het was ooit
eigendom geweest van de weduwe van Jan Goyvaerts, en die was zelf voordien gehuwd
geweest met ene Catharina Rauvoet; ook uit andere documenten weten we dat de familie
Lanen verwant was aan de Rauvoet's.
Over die pastoor Petrus Godefridus Lanen wil ik toch even terzijde iets vertellen. Toen hij
zich aanbood voor de opleiding als priester eiste de bisschop van hem - zoals toen de
gewoonte was - een soort waarborg "voor den priesterlijcken titel"; de familie gaf
goederen in pand voor 3100 gulden, maar de bisschop van Antwerpen eiste 700 gulden
meer. Geen wonder dat er alleen priesters voortkwamen uit welgestelde families (KA
359).
Terug naar onze Petrus van orshagen/van orshoven.
We zagen reeds dat hij een liefhebber van openbare verkoopdagen was. Ook die laatste
aankoop, van de pastoor, was op zulk een koopdag tot stand gekomen.
Op 10 februari 1757 kocht Petrus ergens: "tcoppel (maar ik kan niet lezen wat) tot acht
stuck par moken ende mits zes mokens facit 2 gulden 8 st."
En op 6.2.1760:
"de backarre (= de bak-kar)

20 gulden"

Op 21 april van hetzelfde jaar:
"vatie (= vaatje) met erwten
eenen sack met erwten
eenen corff met labboonen

10 stuivers
8 stuivers
5 stuivers"

En op 21 april van dat jaar:
"tenne tailloor en schotel
en daar stelde hij zich ook borg voor
Adriaen Lambrechts voor

7 stuivers",
3 gulden 5 stuivers.

Op een van die koopdagen zie ik hem dan plots fungeren als schepene van dienst, de
eerste Van Orshagen als schepene sedert 1566. Hij was op 28.10. 1757 aangesteld (ARA
d'Ursel R 95).
In dat dossier vindt men een kopie van de brief waarbij schout en schepenen van Heist drie
mannen voorstellen om een aftredende schepene te vervangen; een van de voorgestelden is
"Petrus van orsHAGEN". Maar in de (franse) brief die namens de Keizer uit Brussel diens
beslissing mededeelt staat dat "Pierre van orsHOVEN" de eed mag afleggen; hij was
gekozen uit de drie voorgestelden. Hoe wist men te Brussel dat Petrus van Orshagen soms
ook "van orshoven" werd genoemd?! Het is mogelijk dat er bij het voorstel bijlagen waren
gevoegd waarin die naamvorm voorkwam; spijtig dat we die niet hebben teruggevonden,
ze bevatten misschien nog andere wetenswaardigheden.
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Ik vond Petrus in het reeds genoemde OGA 361 nog in functie op de pp. 31, 33, 53, 56,
84, 107 en nog op andere plaatsen, o.a. in een notarisakt van 24.4.1759 inzake het proces
tussen "die van Heyst" en hun Heer over de tienden; die akt werd opgesteld in
aanwezigheid van peeter van orshaegen en andere schepenen (ARA d'Ursel R 93) en in
hetzelfde dossier R 94 waar men de namen vermeld van de personen die op 25.11.1758
moeten verschijnen voor de Meyer (= schout) Vercammen om te getuigen inzake een door
de schepen voorgenomen belasting op de neringdoeners. Graag neem ik hier een
argument van een voorstander van de nieuwe belasting op, wellicht zelf een landbouwer
en dus uit de groep waarop tot dan toe de tienden hoofdzakelijk hadden gewogen: "De
ploeghe heeft langh genoech betaelt, sy en kan het niet meer uytstaen!"
Wanneer op 12.11.1760 een "peeter van oisthagen" wordt vermeld in ARA d'Ursel R 95
als hebbende mede een petitie ondertekend waarbij wordt gevraagd de kapel van
Booischot tot parochiekerk te verheffen veronderstel ik dat het ook wel over "onze" Peter
gaat; we zijn het stilaan gewoon geraakt dat onze familienaam geradbraakt wordt....
Ook over de onroerende goederen van Peter van Orshagen vond ik een opgave in een
cijnsboek (OGA 297 p. 221). Er zijn de gewone interpretatiemoeilijkheden: wanneer was
elk perceel precies in zijn bezit? Wanneer werden sommige percelen geschrapt? Maar in
ieder geval staat er maar een enkele naam boven de lijst, zodat we zeker weten dat elk
perceel ooit van hem was. Weer staat vooraan telkens het verschuldigde bedrag in gulden,
stuivers, oorden en (myten?):
"Peeter van orshagen Andries sone
5 1 1 huys hoff ende huysveldt over syn selven groot 218 roeden, regnotende oost Peeter
Goijvaerts Jan Danielssone, zuyt en west 's heere straete noort d'erfgenaemen mijnheer
Dewitte 218 roeden (ernaast staat bijgeschreven: "gestelt hier voren folio 198" en "1799".)
1758 1 3 1 het heuvel bosch over jan baptist van orshagen groot 75 roeden, regnotende
oost de molebeke zuyt hendrick Janssens west den selven noort franciscus Kerselaers
(ernaast bijgeschreven: "modo Bartholomeus Coppens")
8 het molenveldt over Adriaen Tubicx groot 320 roeden, regnotende oost de molebeke
zuyt den watermolen west Peeter van den Eynde noort d'erfgenaemen Mijn heer De Witte
320 r. (daarnaast bijgeschreven: "1772" wat hier blijkbaar op het ogenblik van de
schrapping duidt.)
8 Landt in de Boisschot straete over den selven groot 327 roeden, regnotende oost francis
Kerselaers zuyt 's heere straete, west hendrick Lambrechts noort D'erfgenaemen Mijn heer
De Witte 327 r. (ernaast, net zoals bij vorig perceel: "1772")
5 Een pleck landt aen de molebeke over Francis Dens groot 200 roeden regnotende oost de
molebeke zuyt frans kerselaers west ende noort frans Dens 200 r. (ernaast: "1766", wat
weer op de schrapping slaat.)
1753 1758 5 1 1 1/2 van het voordeel bosch over Jan Baptista van orshagen groot 215
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roeden, regnotende oost hendrick Janssens, zuyt andries van orshagen west de arschotsche
Baene noort hendrick janssens 215 r. (ernaast: "modo Bartholomeus Coppens".)
1753 6 2 het strepken landt met het eussel in de Boisschot straete over de kinderen Dilis
Goyvaerts groot 264 roeden oost hendrick Lambrechts, zuyt s'heeren straete west het
Clooster van sions noort hun selfs 264 r. (ernaast, voor de schrapping: "1772".)
8 1 't half Lanckveldt over Andries Neys nomine uxoris (= het perceel werd gekocht van
de vrouw van Andries neys) groot 334 roeden regnotende oost de hofleyde (= de
hofgracht) zuyt Francis Dens west ende noort d'erfgenaemen mynheer de witte 334 r.
(ernaast: "1755" voor de aankoop, en "1773" voor de schrapping)
13 2 huys hof ende huysveldt in Sonder (= vermoedelijk de wijk Zonderschot) over syn
selven bij coop groot 541 roeden regnotende oost de molebeke zuyt adriaen vanden eynde
west de blomstraete noort de herbaene ofte den molenplas 541 r. (ernaast: "1774" voor de
schrapping.)
1757 1 3 3 1 de boonselsen bos ende landt over syn selven groot 959 roeden, oost
D'erfgenaemen jan .... ende Francis van Calster, zuyt D'erfgenaemen Philip van Paesschen
west jan t..... en andries verbist noort d'erfgenaemen peeter verbist ende d'erfgenaemen van
paesschen 959 r. (ernaast: "1776" voor de schrapping .)
1774 0 13 2 0 huys hof ende huysveldt in Sonder over syn selven bij coop geregenoot folio
precedenti (= op vorige bladzijde; dit perceel staat inderdaad op een andere pagina dan de
vorige percelen) 541 r."

Het blijkt dus hieruit dat Peeter enkele percelen had overgenomen van zijn broer Jan
Baptist; die likwideerde zijn bezittingen in Heist, we zullen hierna zien waarom.
Peeter van Orshagen/Orshoven was bezig in Heist een belangrijk man te worden,
welstellend en invloedrijk.
En dan, plots, op 6 mei 1760 stierf hij. Op 1.5.1761 wordt iemand voorgesteld als
schepene in de plaats van "Peeter van Ortshoven mits desselfs doodt" (ARA d'Ursel R 95).
Zijn dood kwam vermoedelijk erg onverwacht want op 22 april 1760 fungeerde hij nog als
schepen. Indien ik een akt van 16 juni 1761 zou geloven, gebeurde dat nog op die dag,
maar dat moet een vergissing zijn.

De weduwe van Peeter bleef over met drie dochtertjes, acht, zes en drie jaar oud:
- MARIA DYMPHNA (10 f 2 a) gedoopt te Booischot 4.11.1752, peters Andreas van
Orsaegen en Joanna Francx;
- MARIA THERESIA (10 f 2 b) gedoopt aldaar 1.6.1754, peters Theodoor Vermeylen
en Lucia van Calster;
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- JOANNA CATHARINA (10 f 2 c) gedoopt 22.1.1757, peters Andreas van Orsaegen
en Joanna Francx.
Maar financieel zat ze er goed voor: reeds een paar maand na de dood van haar man, op
2.10.1760, nam ze een lening ten bedrage van honderd gulden, die door pastoor Lanen
reeds vernoemd (toen hij een perceel verkocht aan Peeter) was verleend aan de
Booischotse familie Jennis-Peeters, over van de zuster en erfgename van wijlen de
pastoor, "jouffrouwe Anna Theresia Lanen, begijntjen op den Begijn Hove tot Tongeren".
Zie daarover OGA 27.
En op 3.12.1760 huurde "de weduwe van peeter van orshoven, boischot" van Annemarie
tubicx, de weduwe van wijlen Egidius Goeyvaerts, wonende te Aarschot in 't Begijnhof: een perceel land te Booischot achter de Watermolen tegen de Molenbeek groot ontrent een
half bunder - een perceel van 3 dagwand aan de Booischotstraat, dat ze al in gebruik had,
voor 35 gulden per jaar - en nog een perceel te Booischot aan de Hooiweg, eveneens drie
dagwand, voor 14 gulden per jaar. De akt staat in SA Mech. bij notaris Goyvaerts.
Enkele tijd na de dood van Peter werd een "Staet Schattinge ende inventaris van allen de
haeffelijcke ende meubilaire effecten actieve ende passieve schulden bevonden ten
sterfhuyse van wijlent peeter van orshaegen" opgesteld, OGA 395, ten gerieve van Andries
van Orshagen, die als voogd werd aangesteld; en zeer vermoedelijk is daar de broer van
Peeter bedoeld, en niet zijn neef Andries.
Die "Staet Schattinge inventaris enz." geeft ons een zeer goede kijk op wat er zoal
aanwezig was in de woning van een middenstander uit die tijd in Booischot; en als het dan
nog over een verre neef gaat zijn we nog meer geinteresseerd. De volledige lezing wordt
aanbevolen; hier kan ik enkel melding maken van enkele typische items, zoals:
- een staande horloge van 34 gulden
- in "de kamer" stond 58 pond thee,
140 pond "keukenvleesch",
450 pond gezouten vlees,
- in de winkel was o.a. haarpoeder in voorraad,
- op de zolder o.a. 96 pond klaverzaad en 27 hemden,
- in de stal stonden zeven koeien en twee paarden,
- en op het erf 52 boterkuipen!
Verder noteer ik nog uit de massa: twee coperen moorens, de blaespijp, coperen
watergieter, coperen pap lepel, Ruer (= een geweer) , coperen aecker (= emmer) en tempst,
coperen marmit, coperen ketel, clijnen coperen koeyketel, tennen mostaert pot, coperen
koeyketel (geraamd op 21 gulden), coperen vier ketel. In de winkel was nog voorradig:
snuyfdoos, sickelen, nestels, kaussens, cammen, papier, fijn nuygaren (= naaigaren), suy
(= breiwol), fluweele linden (= linten), seyde, cramerije, schael ende balance, seelen en
coorden, robbroot (= roggebrood), syroop, werck en vlasch.
De waarde van de roerende goederen werd geraamd op 3238 gulden 1 stuiver + 245
gulden die nog moesten binnenkomen. Er waren slechts kleinere schulden en dan nog
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vooral aan "bakloon", dus vermoedelijk aan mensen die brood hadden gebakken voor de
winkel.
De vele onroerende bezittingen waren in die inventaris niet opgenomen.
Op 2.2.1766 werd voor Schout en Schepenen een overeenkomst vastgelegd over al de
nagelaten goederen. De weduwe blijkt intussen reeds hertrouwd te zijn (wat kon een
weduwe met kinderen in die tijd anders doen?) met Joannes Guillelmus Michiels, iemand
die ik in die tijd regelmatig vermeld vond als kerkmeester van Sint-Salvator in Booischot.
Hij was overigens ook weduwnaar, van ene Anna Cornelia Caenen.
In hoofdzaak kwam het akkoord erop neer - zoals we reeds bij een ander overlijden zagen
- dat de moeder en haar nieuwe echtgenoot alle mobiliere eigendom zouden mogen
gebruiken, maar zullen "gehouden syn de voorseyde weesen te onderhouden van cost aedt
(= ate, voedsel) ende dranck, sieck ende gesont te lieve ende te leede, mitsgaeders laeten
ter scholen gaen ende leeren den huysmans naerdt (= aard) naer Staet ende Conditie, ende
dat tot dat het jongste van de selve (dus: van de wezen) sal gecomen syn tot den ouderdom
van achtien jaeren ofte eerder tot eenen geapprobeerden staet het sy geestelijck oft
weireltlijck als wanneer sy aen ieder der selven sullen moeten uytrycken ende betaelen
voor hunnen vaderlycken uytcoop de somme van acht hondert acht en dertigh guldens 15
stuyvers..."
Er moet ooit een koopdag gehouden zijn door de weduwe van Peeter, waarop alle
goederen, die in de inventaris "van den sterfhuyse" voorkwamen, te koop werden gesteld,
want een van de wezen, de jongste, Joanna (10 f 2 c) had daar door haar voogden
allerhande voorwerpen laten opkopen die ze op 7 en 8 april 1773 dan weer liet verkopen
door haar voogd en oom Jan Baptist van orshagen (10 f 3), iemand waarover we nog
moeten spreken; zijzelf was in 1773 nog maar 16 jaar oud. De verkoop bracht een 200
gulden op.
Maar een paar punten blijven mij in dat laatste toch duister: waar haalde de jonge Joanna
het geld voor het opkopen van voorwerpen uit de nalatenschap van haar vader? En hoe
kunnen goederen als eetwaar, "een halve varkenskop" bijvoorbeeld, zaad en dergelijke uit
de inventaris van 1762 nog verkocht worden in 1773?....
Onder de kopers vinden we nogal wat bekende namen: Jan Baptist van Orshoven (er werd
bij gepreciseerd dat het die uit Booischot betrof, want haar oom en voogd Jan Baptist
woonde toen al in het Hageland), Carolus nys, de broer van een aangetrouwde tante, Jan
Michiels, broer of zoon van de stiefvader (die wel een twintigtal voorwerpen opkocht).
En het tweede dochtertje van wijlen Peter, Maria-Theresia, is op 3.3.1773 naar notaris
Grootaers te Mechelen getrokken (SA Mech. Not. 822) om haar erfdeel op te eisen. Op
26.2.1773, enkele dagen vroeger, was ze door de Grote Raad "geemancipeert ende
geoctroyeerd tot de regeringe ende administratie van alle haere goederen". Alhoewel ze
nog is "woonende tot booischot by heure voorseyde moeder" stelt ze toch iemand aan om
haar recht op te eisen; maar dat gaat niet vanzelf, haar stiefvader, zie verder!) beroept zich
op de "Scheydinghe": slechts als het jongste kind 18 jaar zal zijn moet hij uitbetalen... dus
pas in 1775. Meer heb ik hierover niet gevonden; maar de sfeer "ten huize van ..." zal niet
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wolkeloos zijn geweest.
En wat gebeurde er met al het ONroerend goed van Peeter?
In de lijst van zijn landerijen zoals ze in het cijnsboek stonden vermeld zagen we reeds dat
verscheidene percelen werden geschrapt in de eerste jaren na het hertrouwen van Agnes
Vrancx: een "pleck landt aen de Molebeke" in 1766, het Molenveld in 1772 evenals het
land aan de Booischotstraat, en nog in datzelfde jaar "het strepken landt met de eussel", in
1773 het "Lanckveldt", in 1774 "huys ende hof in Sonder(schot) en in 1776 "de
boonselsen".
Jan Willem en Agnes verkochten meer dan men van een goede boer zou verwachten...
Wel vind ik nog lang nadien eigendommen die nog in het bezit van de erfgenamen van
Peeter zijn gebleven:
- op 16 maart 1774 (OGA 17) twee huizen, schuren en land naast de hoeve van Carel
Nys;
- in 1793 (KA 30) had Agnes nog "een stuck erve daer een huys ende schuere placht op
te staen, groot ontrent een half bunder ende alsnu ontrent de vijf dagmaelen" en waar ze
20 stuivers kerkcijns op betaalde. Maar verrassend, later zullen we dat beter begrijpen,
is wel wat ik vernam uit KA 215 van 1782: toen stond Agnes 21 jaar cijns achter op dit
perceel; ze betaalde toen ineens 21 gulden achterstel af. Later werd er in het
kerkcijnsboek bijgeschreven: " afgelegd den 20 september 1842". Wellicht werd op die
datum door haar erfgenamen de cijnsplicht afgekocht. Eigenlijk was de kerkcijns reeds
afgeschaft tijdens de Franse overheersing, maar sommige mensen bleven hem voort
betalen.
Ik vermoed sterk dat het daarbij gaat om het huis waarin Peter en Agnes hadden gewoond,
in de inventaris "groot 218 roeden"; maar de manier waarop er in 1793 over wordt
gesproken ("daer een huys PLACHT op te staen") doet me denken dat de woning in verval
was geraakt.
Toch werd er nog aangekocht: op 14.8.1776 kochten Jan Willem Michiels en zijn vrouw
"sekere huysinge, stallinge, schuere hoff ende huysland" in Bruggeneynde, een perceel dat
leenroerig was onder "den Hoogen Heere van Heyst". Koopsom 703 gulden. Maar ik
vermoed dat al die verkopen en zelfs deze aankoop in een negatief saldo resulteerden; we
zullen er nog over horen.

Eigenlijk zou ik hier dit deeltje over Peter kunnen afsluiten; alle drie zijn kinderen waren
meisjes, de naam zou door hen niet worden verdergegeven. Maar wat ik al zoekende naar
anderen nog vond over de verdere lotgevallen van de moeder en haar nieuwe echtgenoot lotgevallen die de kinderen allicht ook hebben mee beleefd - wil ik toch gaarne verhalen.
We voelden reeds aan dat het Jan Willem en Agnes niet meeging.
Op 16 juni 1777 moesten ze "seker perceel lands, gelegen alhier tot Booischot in de
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Plaetse, groot drij dagmaelen .... genaemt Schuermans hof" in erfpacht geven aan notaris
Jan Frans Heylen "mits een jaerlijcx onquijtbaer pensioen van een en twintig guldens
courant" voor de eerste maal te betalen "half oost van den jaere 1781". Die vrijstelling van
betaling voor de eerste vier jaren lijkt er me op te wijzen dat er een schuld tegenover de
notaris moest worden afgekort.... (OGA 364 van 1777).
En dan volgt een radeloze poging om er nog uit te geraken.
Nog in 1777 (op 30 juli, zo lezen we in OGA 365 p. 93) had Jan Willem Michiels,
echtgenoot van Agnes Vrancx, van "het oratorie (= het klooster der Oratorianen) binnen de
Stadt Scherpenheuvel" 3000 gulden (drieduizend!) geleend.
Ik vermoed, maar zonder daar enige uitdrukkelijke aanduiding voor te hebben, dat die
lening moest dienen om de wezen het hun toekomende bedrag uit de nalatenschap van hun
vader uit te betalen. Men zal zich herinneren dat de drie meisjes elk 838 gulden moesten
ontvangen op het ogenblik dat de jongste achttien jaar zou zijn geworden. Wel, de jongste,
Joanna Catharina, was op 22.1. 1775 tot die leeftijd gekomen; en wellicht had de
pleegvader niet de 838 x 3 = 2514 gulden die voor de vereffening nodig waren; voeg er
nog wat verwijlintresten bij voor de vertraging in de uitbetaling en het bedrag van de
lening is verklaard.
Ik had al eens opgemerkt, naar aanleiding van opeenvolgende verkopen van landerijen van
wijlen Peter van Orshagen, dat de tweede man van Agnes niet zo goed boerde als zijn
voorganger. Het gezin gaf blijkbaar meer uit dan er binnenkwam. Er kunnen daarvoor
aanvaardbare redenen geweest zijn, ziekte of wat ook, maar misschien ook verspilzucht,
aangewakkerd door de welstand die Peter had opgebouwd.
In ieder geval: Jan Willem Michiels ging een zware lening aan tegen een rente van 90
gulden 's jaars a 3 %. Als waarborg werd een reeks eigendommen opgegeven:
- "sekere huysinge stallinge schure hof ende huyslandt met het putveldeken daer achter"
te Booischot, groot een bunder, gelegen aan "het Dombenoemt (= het onbenoemd)
straetien"
- "item een stuck landt .... het Lichteneussel met het heesterbosch daeraen groot een
bunder
- "item een stuck landt .... genaemt het raemeussel groot vijf dagmaelen - "item een
perceel landt .... genaemt het heyveldt ... groot een bunder
- "item een perceel bemdts .... achter het hof ter Laecken genaemt den grooten
Enderbemd groot een bunder ende een half dagmael
- "item .... genoemt den Klynen Enderbemd groot een half bunder .... noort de riviere de
nethe
- "item ende finalyck sekeren bleckbosch .... groot een half bunder genaemt het Roijken"
alles voortkomende van de zijde van Jan Willem; aan de eigendommen uit de
nalatenschap van Peeter van Orshagen/ Orshoven mocht wellicht niet worden geraakt;
maar toch treft het me dat het beruchte Raam-eussel hier toch wordt vermeld.
Maar op 27.4.1778 stelde de Groote Raet tot Mechelen vast dat Jan Willem aan zijn
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jaarlijkse verplichting niet voldaan had en maande hem aan, op verzoek van de paters van
"het oratorie tot Scherpenheuvel", zich binnen de acht dagen in orde te stellen ; het vonnis
werd uitgesproken in naam van keizerin Maria Theresia, zoals voorgeschreven.
Jan Willem kon zich niet in orde stellen en deurwaarder Loosen legde op 24 november
1778 beslag op al de in borg gegeven goederen ten voordele van "die van het oratorie
binnen de stadt Scherpenheuvel".
Voorwaar een harde slag voor de weduwe en de wezen van Peter; gelukkig werd er niet
geraakt aan wat nog overbleef uit de nalatenschap van Peter. En ook die laatste aankoop
van een leenroerige " huysinge, stallinge, schuere, hoff ende huysland" onder
Bruggeneinde bleef hun eigendom; en daar moesten ze nu wellicht naartoe verhuizen.
Er waren drie meisjes. Ik heb ze later nergens meer vermeld gevonden al had ik graag
geweten wat er van hen is geworden.
Over Agnes Vrancx blijft me nog enkel te vermelden dat in OGA 65 sprake is van een
proces op 18.12.1792 "A. Bertrams Mechelen in saeke joannes egidius Bertrams ende
Agnes Vrancx" maar waarover dat handelde heb ik niet opgezocht.

De volgende zoon van Andries was JAN BAPTIST (10 f 3 gedoopt 1717). Een
belangrijk man: voor zijn achtentwintig jaar, voor 1745 dus, trok hij weg uit Booischot,
en op 16.2.1745 trouwde hij in Nieuwrode - "Naareuj" zeggen de "inboorlingen" - in het
Hageland met Joanna Catharina Rauvoet om er de stamvader te worden van een
belangrijke tak van onze familie.
Maar wat er met dat huwelijk niet in orde was weet ik niet; het werd in ieder geval op 27
november 1745 overgedaan in Sinte-Katelijnekerk in Mechelen. Daar vind ik in het PR
vermeld: "Coram me infrascripto cum dispensatione in proclamationibus et prestito
juramento consueto, matrimonium contraxerunt Joannes baptista van ooshoven et Joanna
Catharina Rauvoet parochiani respve B.M.V. Arschoti et Ce Rhodio S. Petri e
commissione. Quod attestor M. Warin past. S. Cath. Mechl."
Misschien is er nu weer iemand die gaat twijfelen of het wel over dezelfde Jan Baptist uit
Booischot gaat, vermits de pastoor zegt dat de bruidegom een parochiaan van Beata Maria
Virgo van Aarschot was. Men zou nu toch al moeten weten dat ik niet over een-dags-ijs
ga... Het is wel spijtig dat precies het PR van Sint-Pieters-Rode waarin het huwelijk
vermeld stond, sedert enkele decennia verloren is, maar in een oud notaboekje van de
pastoor uit 1851 waarin de man huis voor huis noteerde wie er woonde en van wie ze
afstamden vind ik dat in de Kapotstraat 24 een familie Jan Baptist van Orshoven woonde,
afstammende van Jan Baptist van Orshoven "van busschot".
En indien dat nog niet volstaat, dan verwijs ik naar OGA 359 van het schepencollege van
Heist waarin werd geakteerd dat "jan baptist van orshoven inwoonder van nieuwrode"
op 13 november 1746, dus kort na zijn emigratie, voor 361 gulden verkocht "seker stuck
lants genoemd het groot heuvelbosch groot ontrent de drij daghwanden gelegen tot
Booisschot in den hoek ontrent de roed (= de boogschutterswip)", aan de Molenbeek,
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naast de erfgenamen van adriaen van orshoven, een beschrijving waarin we gemakkelijk
het perceel herkennen waarmede de lijst van zijns vaders bezittingen in OGA 297 begint.
Toch werd Jan Baptist bij zijn trouw in Mechelen opgegeven als parochiaan van Aarschot.
Ik kan enkel veronderstellen dat hij eerst naar die stad was getrokken alvorens in
Nieuwrode te gaan trouwen.
En zijn vrouw was dus uit Sint-Pieters-Rode. Daar woonden inderdaad in die tijden
Rauvoet's, net overigens als in Heist en Mechelen. Waren die allemaal verwant en was het
jonge koppel daardoor met mekaar in kennis gekomen? Ik kan daar niet op antwoorden,
evenmin als op een nog belangrijker vraag: waarom trok Jan Baptist weg uit Booischot en
waarom precies naar Nieuwrode?
In Booischot "deugde het niet" in die tijd. Ik vertelde reeds uitvoerig over de miserie met
de vreemde en de eigen soldateska. Maar bovendien had in 1741 de "rode loop" er
verschrikkelijk huis gehouden; de bevolking was er letterlijk door uitgedund.
Was dat de reden waarom eerst Jan van Orshagen (nr 6) naar het Hageland trok, en nu
weer Jan Baptist? Of was die man gewoon onrustig, had die voor zichzelf iets anders
gedroomd dan de gebaande paden van Booischot? Of was het omdat zijn vrouw van
Sint-Pieters-Rode was? Of .... en dat zit ik al lang te denken, hadden de Van Orshagen's in
die streek nog ergens verwanten wonen? Ik ontdekte toch dat in 1528 een Jan van
Orshagen een deel had in de Broechem-hoeve van Houwaart; dat er daar in de buurt nog
andere naamgenoten rondliepen, zonder te spreken over die geheimzinnige Dorshagen's ...;
en in 1662 verkocht Jan van Orshagen en zijn vrouw Joanna Stockxkens toch
eigendommen van haar vader of moeder in Schubbeek, op de grens van Lubbeek en
Sint-Pieters-Rode, zoals we zagen.
Of lag de uitleg nog meer voor de hand? Reeds sinds zeer lang had het toen bekende
klooster van Gemp, in de buurt van NR en SPR, bezittingen in Booischot, meestal onder
de naam van "het Godshuys van Vrouwenpercke" (de Norbertijnerabdij van Perk bij
Heverlee had, zoals toen gewoonte was, op enige afstand een vrouwelijke stichting;
vandaar: Vrouwen-Perk); bijv. vond ik bezittingen van dat klooster in ARA Rekk. nr 1321
uit 1528, maar gewis zijn er oudere vindplaatsen. Toeval of niet: in de tijd van het vertrek
van Jan Baptist uit Heist, 1745, huurde Octavianus Rauvoet uit Booischot het
Vrouwenperkmoer te Booischot. Heeft het klooster Jan Baptist naar het Hageland
aangetrokken?
Misschien vindt een jongere zoeker ooit het antwoord. Op het SA Leuven zitten, vermoed
ik, nog veel documenten over de Hagelandse gemeenten.
Het jonge paar kreeg vier kinderen, maar het vierde stierf enkele dagen na de geboorte en
een week later stierf ook de moeder.
Daar zat de vader plots met drie kleine kinderen: tien, acht en drie jaar. Er moest snel een
oplossing komen. Twee maand na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Jan Baptist
met Anna Maria Meynaerts uit Nieuwrode, vermoedelijk een vriendin van de overledene
want ze was reeds meter geweest bij de doop van het jongste, gestorven kindje.
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De naam Meynaerts roept herinneringen op; rond 1550 bestond er onder Aarschot een
Meynaerts-hoeve; en in Mechelen was er rond 1600 een Van Orshagen getrouwd met ene
Meynaerts. Maar of dat iets te maken heeft met de tweede vrouw van Jan Baptist is me
onbekend.
Maar ook die tweede trouwpartij ging Jan Baptist weer eens overdoen in Mechelen: op 16
april 1757 vind ik weer genoteerd in het PR van dezelfde Katelijne-kerk: "Coram me
infrascripto ad id specialiter authorisato previa dispensatione super impedimento
cognationis spiritualis orte ex baptismo, nec non in tribus proclamationibus ac tempore
clauso, prestito item juramento requisito, matrimonium contraxerunt Joannes Baptista van
Oorschoven et Anna Maria Raynaerts parochiani Ce Rhodio S. Petri. Testes erant R.D.
Joannes Baptista van Espen et Anna Maria verlinden. qd. att. M. Warin past. S. Cathar.
Mechl."
In dat PR van S.-Katelijne staan overigens bijna alleen "speciale gevallen".
Met zijn tweede vrouw had Jan Baptist nog zes kinderen, alle geboren in
Sint-Pieters-Rode, waarheen hij kort na zijn huwelijk moet verhuisd zijn. In 1758, 1760 en
1766 werd in het PR zelfs gepreciseerd dat het gezin in Vlasselaar, gehucht van SPR,
woonde.
De gegevens over de kinderen van Baptist worden voor een beter inzicht afgedrukt in het
derde deel waar hun verdere lotgevallen worden verteld.
Jan Baptist leende op 30.12.1762 (RA Antw. Not. nr 7617 akt nr 103) 150 gulden uit tegen "den 16en penninck" maar bij tijdige betaling volstaat de 25e penning = 4 % - aan
Jan van den Broeck Dilissone uit Booischot, een lening die op 15 februari 1765 werd
afbetaald.

We zagen hoe Jan Baptist zijn eigendommen in Booischot van de hand deed. Maar hij liet
daarom zijn familie aldaar niet in de steek.
Zo werd hij als voogd aangesteld over de drie wezen van zijn broer Peter, na diens
schielijke dood in 1760 ; in die hoedanigheid hebben we hem reeds aangetroffen bij de
verkoop van allerlei huisraad enz. ten voordele van de jongste van die wezen.
Maar ook na het overlijden van zijn jongere broer Andries zullen we hem als voogd over
diens kinderen zeer bedrijvig, zeer stipt en gewetensvol aan het werk zien.
Hij moet de weg tussen SPR en Booischot wel heel vaak hebben afgelegd. Vermoedelijk
was hij een flink ruiter, want die verplaatsingen zullen wel hoofdzakelijk te paard zijn
gedaan.
Er moet nog veel over hem te vinden zijn in de oude documenten van NR en voornamelijk
SPR. Zo zou hij in 1768 schepen geweest zijn in SPR, volgens wat C. Wolfs mij in een
brief van 18.2.1985 mededeelde. Maar die verdere lotgevallen van hem en van zijn
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nazaten reserveer ik voor een speciaal hoofdstukje over de Hagelandse tak, te schrijven
door mij .....of door iemand anders...
Jan Baptist overleed te SPR op 3 (april of september?) 1779; hij werd er begraven in de
familiekelder te Vlasselaar, op zichzelf reeds een teken van welstand. Hij had zijn twee
oudste zonen reeds zien huwen, de tweede zelfs in een veelbelovend huwelijk.

Over PETRUS FRANCISCUS (10 f 4 gedoopt 1719), de vierde zoon van Andries, vond
ik weinig. Ik vond hem enkele keren bij het kopen op publieke verkoopdagen maar daar
blijft het bij, behalve dat we in SA Mech. Not. Goyvaerts nr 784 op datum van 1.7.1754 de
"Scheydinghe ende deylinghe tusschen d'erffgenaemen van wijlen Andreas van
Orshaeghen over de goederen van wijlen hunnen broeder francis van orshaegen" vinden.
Het deel van Francis in de erfenis van hun vader Andries (10 f) werd dus verdeeld over de
drie op dat ogenblik nog levende kinderen: Jan Baptist en Andries, die beide verschenen
bij de notaris, en Peter. Het blijkt dus dat Adriaen 10 f 1, Franciscus 10 f 4 en Anna
Catharina 10 f 6 reeds overleden waren. En Francis was dus nooit getrouwd geweest.
Die "scheydinghe ende deylinghe in dry gelycke portiens op hun verstorven uytten hoofde
van wylen hunnen broeder francis", goederen geraamd op 1425 gulden, omvatte:
onder Littera A
"de hellicht in sekeren bosch gelegen onder Oosterwyck, groot ontrent een bunder (225
gulden)
een bempt groot ontrent een daghwant gelegen onder Meerbeeck (= Westmeerbeek) in
meerdere partye onverdeylt alle jaren verwisselende (100 gulden)
een perceel landt met de kantelen .... genaempt plaetselen ...? bosch onder hulshout (175
gulden)"
En bij de loting verviel deze kavel A aan Peeter van orshaeghen; maar op 5.3.1755
"mangelen" Peter en Jan Baptist het laatste perceel onder Hulshout tegen een ander niet
genoemd perceel.
En Littera A moet 25 gulden betalen aan Littera C.
Onder Littera B viel:
de andere helft van het bos onder Hulshout ("oost de Steckeplaetse") geraamd op 225
gulden
en drie dagwand land onder Hulshout, "aen het Huveneers schaerbosch", geraamd op 250
gulden.
Kavel B verviel aan Andries.
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Onder Littera C viel:
eenen bempt gelegen onder boischot in de Voort "aen de Molebeeck" groot ontrent een
half bunder, aan de straat naar Aarschot , 300 gulden
en een bos onder Hulshout, ongeveer 150 roeden, aan "den Huvenaers", 150 gulden.
Kavel C kwam aan Jan Baptist.
Alle drie de broers ondertekenen keurig de overeenkomst. En zo kennen we dus de
herkomst van sommige percelen die we bij de drie overlevenden vermeld vonden.

En dan de vijfde zoon van Andries, zelf een ANDRIES (10 f 5 gedoopt 1721).
Hij trouwde op zijn 33 jaar; de Van Orshagen's/-hoven's trouwden over 't algemeen laat,
behalve Jan Baptist dan. De bruid was Anna Cornelia Nijs, vermoedelijk de zuster van
Joanna Nijs waar zijn neef Jan (10 e 2) mee was getrouwd.
Er kwamen vier kinderen: drie jongens en een meisje. En alles ging goed.
- PETRUS JOSEPHUS (10 f 5 a) gedoopt 14.2.1755, peters Petrus van ourshoven en
Maria Anna de Cock;
- JOANNES FRANCISCUS (10 f 5 b) gedoopt 8.12.1756, peters Franciscus Kibooms
en Anna Elisabeth Nys;
- JOANNES ANDREAS (10 f 5 c) gedoopt 9.9.1759, peters Andreas Nys en Maria Nys;
- MARIA THERESIA (10 f 5 d) gedoopt 15.1.1764, peters Petrus Nys en Maria Agneta
Francx.
In 1764 tref ik Andries aan als kerkmeester Sancti Salvatoris te Booischot.
Ik vertelde reeds bij zijn neef Jan en Jenneken Nijs hoe Andries Andriessone in 1763 bij
de notaris kwam verklaren "van Bloedtswegen te vernaederen ende calengieren sekere drij
partijen soo landt als bemdt gemeynelijck genaemt de Berckefluyt groot een bunder" die
door de weduwe van Jan was verkocht, en die dus door Andries voor dezelfde prijs
werden opgeeist zijnde als oud familiebezit. Het perceel was inderdaad door hun beider
vaders samen in hun jeugd tot landbouwgrond gemaakt (OGA 68).
Ik had het ook reeds over de "mangelinge" (= uitwisseling) van huizen en gronden tegen
zijn neef Andries Adriaenssone, in mei 1766 (OGA 363) toen die laatste in grote
financiele moeilijkheden was geraakt en uit Booischot moest wegtrekken. Mits een opleg
van 530 gulden, waarvan een groot gedeelte eigenlijk zijn eigen uitgeleend geld bleek te
zijn, verwierf Andries Andriessone een groot en een klein huis met daaraan drie dagmaal
land, en stond daarvoor een perceel "de Bruidegom" af, dat hij kort tevoren, op 19
november 1765, had aangekocht.
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Andries kocht blijkbaar ook gaarne op publieke koopdagen, vooral in zijn jeugd. Zo vond
ik:
op 20.7.1753:
"- een Deesene" (wat is dat?)
- naeghelen
- 3 laeckens
- een vatt
- twee cuypen
- de slaghcuyp (= slacht-kuip)
- eggensledt (= egge-slede)

0.14
0.14
0.18
0.5.2
0.10
1.5
1.9"

op 29.11.1753:
"- Pronselarije (= allerlei)
- eenen rieck
- brandteyser
- een rooster
- voeteyser
- ringhen
- twee stoelen
- slachcuyp

0.3
0.7.2
0.14
0.5.2
0.7
0.8
0.14
0.11"

op 13.3.1754: (maar hier bestaat twijfel : welke Andries?)
"- smoutstoop en 2 melcktylen
- haspels en henneveer?
- eenen eemer
- een mande
- moken en buylken met raepsaet
- man (= mand) met erweten
- twee saecken (= zakken?)
- een vierendeel vat
op 8.1.1755 (maar met dezelfde twijfel):
"- een ...?
- den Boter (= het botervat?)

0.4.2
0.3.2
0.1.1/2
0.4.2
0.13
0.4.2
0.4
1.1"

0.4.0
0.8"

op 1 mei 1756:
"- een paer schoenen
- pronselarije op solder
- tstroey (= het stro)

6 stuivers
4 st. 2 oorden
2 gulden 10 st"

op 21 jan. 1757:
"- een paer (er staat niet ingevuld wat)
- den slypsteen

4 st.
1 gulden 10 st.

op 10.2.1757:
"- tmelckvat

14 st."
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op 13 oktober 1759:
"- een servet
- twee lakens
- slepsteen
- eenigh berdt
- claver bollen
op 19 mei 1760:
"- Peuricq (= peulink = hoofdkussen?)

11 st.
?
15 st.
17 st.
1 gulden 15 st.

5 st.

Er kan soms wel enige twijfel bestaan over de koper: is het de ene of de andere Andries?
Maar ik vermoed dat de gegevens hier op hun plaats zijn.
Over de bezittingen van Andries Andriessone bestaan twee lijsten in een cijnsboek OGA
297. Op p. 34 lees ik:
"Andries van orshagen andriessone
1753 1 3 het Claverveldeken groot 130 r over syn selven, regnotende oost ende zuyt 's
heeren straete, west d'erfgenaemen van Paeschen noort de weduwe Adriaen Luyten 130
roeden (later ernaast bijgeschreven: "1764", misschien het jaar van schrapping en
overschrijving naar iemand anders . Ofwel is de eerste datum de eigenlijke verwerving, de
tweede de "goedenis", de officiele bekrachtiging.)
1753 5 1 In de voordelle over syn selven groot 213 roeden by hermetinge, regnotende oost
de molebeke, zuyt hendrick janssens (= de man van zijn nicht Anna 10 e 5) west 's Heeren
straete noort Jan Baptist van orshagen 218 roeden (ernaast: "1768").
1754 1761 6 2 1 huys hoff ende huysveldt over verhagen en over d'erfgenaemen van
Paesschen groot 265 roeden, regnotende oost 's Heeren straete zuyt de kinderen Jan van
Loy west adriaen aerts noort d'erfgenaemen Philip van Paesschen 265 roeden
1754 1761 2 2 Een dagmael landt in de Papelstraete over deselve erfgenaemen groot 100
roeden regnotende oost Francis Kerselaers, zuyt 's heeren straete west Adriaen Luyten
noort Frans Kerselaers 100 roeden
1754 1761 14 2 tgeheel verbeurt bosch nu landt over Verhaegen nu over de voorseyde
erfgenaemen groot 592 roeden regnotende oost 's Heeren straete, zuyt Andries Docx, west
Adam Tubicx ende Jan Fredricx noort 's heeren straete 592 roeden
1754 1761 8 2 den vorsten ende achtersten Stompelbosch sleght landt over d'erfgenaemen
van Paesschen groot 516 roeden, regnotende oost Frans Dens, zuyt d'erfgenaemen van
Paesschen, west d'erfgenaemen Adriaen Luyten noort het Clooster van Sions 516 roeden
1754 1761 8 1 1 het heyblock groot 186 roeden over d'erfgenaemen van Paesschen,
regnotende oost dezelve erfgenaemen, zuyt de kinderen Peter Neys west ende noort
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Adriaen van Epoel 186 roeden
1754 1761 2 2 het hofken gecomen van Catlijn bloothooft nu over d'erfgenaemen van
Paesschen groot 100 roeden regnotende oost 's Heeren straete zuyt west ende noort
d'erfgenaemen van Paesschen 100 roeden 1754 1761 3 in de heyde sleght landt groot 143
roeden over de selve erfgenaemen regnotende oost de kinderen Jan van Loy, zuyt ende
west d'erfgenaemen van Paesschen noort Adriaen Nouts 143 roeden
1761 5 3 1 het boerveldeken over sr peeter van Paesschen groot 236 roeden, regnotende
oost de Papelstraete, zuyt Adriaen Docx ende d'erfgenaemen Jan Fredricx, west ende noort
d'erfgenaemen van Paesschen 236 roeden
(ernaast: "1755", en dat zou dan de datum van verwerving zijn.)
3 3 1 in de Boonselsen landt en bosch over syn selven groot 959 roeden, regnotende oost
d'erfgenaemen Jan Fredricx en Franciscus van Calster, zuyt d'erfgenaemen Philippus van
Paesschen, west Jan Tubicx en andries verbist noort d'erfgenaemen peeter verbist en
d'erfgenaemen van Paesschen voorseyd 959 roeden (ernaast "1757", misschien de datum
van inschrijving? Maar er staat ook: "abuus als staande fol. 221" en deze inschrijving
moest dus hier niet staan).
1760 2 0 1 1/4 in den halven bempt 90 roeden
1761 1772 5 0 0 In het eussel achter Lambert abts nu landt over de weduwe goeyvaerts
regenotende fol. 58 recto 200 roeden (ernaast: "1785" voor de schrapping?)
1761 1772 6 1 1 den halven Tubax bempt over de selve, regnotende als fol. 31 verso 217
roeden (ernaast: "1784")
1761 1772 14 0 1 t'heyveldt over den selven groot 568 roeden daer onder begrepen
theyveldt over tubix ende 't half heyveldt ende magdalena nouts veldt eertyds gestaen in
vier posten ende als nu samen een plus: landt geregenoot fol 31 verso 568 roeden
1761 1772 4 1 0 Den halven bempt over de selve geregenoot fol 31 verso 172 roeden
(ernaast "1775"; voor de schrapping?)
1761 1772 0 1 0 het tichel stuck landt over de selve in het voorgaend bladt 31 geregenoot
370 roeden (ernaast: "1785")
1761 1772 6 2 0 huys hof en landt over de selve geregenoot als voren fol 31 261 roeden
1761 1772 4 1 1 het bosken nu landt over de selve geregenoot ut ante fol 31 177 roeden
Vide fol 109 alwaer desen post is overgeset ten jaere 1792 Vide folio 253 recto."
En zoals ons daar wordt aangeraden gaan we dan ook verder kijken op folio 253:
"Andries van orshagen andriessone
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1761 1772 2 0 1 het heyveldt boschken over den selve (= nog steeds de weduwe
Goeyvaerts) geregenoot op den getraceerden post van de weduwe guillam goris fol 31 86
roeden
1761 1772 6 0 0 't mensputteveldt over de selve geregenoot op den voorseyden post fol 31
240 roeden
1761 1772 9 0 0 't mensputtenveldeken over de weduwe egidius goeyvaerts groot samen
met het putveldeken 361 roeden geregenoot ut ante 361 roeden (ernaast: "1784" en "pCr
de cock")
1761 1772 8 3 0 't boijschot straet eussel over Jan Baptist goeyvaerts geregenoot fol ut
ante 354 roeden
1761 1772 2 0 1 1/4 paert in den halven bempd bij successie over sijn selven, regenotende
in 't geheel oost michiel van boeckel met consoorten, zuyd de meulebeke, west philip van
Paesschen, noordt de weduwe gilis goeyvaerts 9 roeden"
De reeks gaat nog verder maar de volgende inschrijvingen zijn nu stellig van na de dood
van Andries Andriessone.
De percelen, die in die lijsten worden vermeld, lijken wel hoofdzakelijk in drie groepen
door Andries te zijn verworven, en twee daarvan zijn dan grote erfenissen. De eerste twee
percelen, die hij in 1753 verwierf, kwamen uit zijn eigen familie; we herkennen het
Klaverveldeke en de Voordelle; dan in 1754 vielen hem een aantal percelen toe uit een
nalatenschap "Van Paesschen" (maar wat betekent het dat naast "1754" ook steeds "1761"
wordt vermeld? Slaat de eerste datum op de verwerving, de tweede op de "goedenis", de
officiele bekrachtiging van die verwerving?) en tenslotte in 1761 weer een reeks uit een
nalatenschap "Goeyvaerts".
Een van beide laatste erfenissen zal allicht van de zijde van zijn vrouw gekomen zijn.
Alleszins erfde hij in 1757 van Cornelis Nys, vermoedelijk zijn schoonvader, "1 1/2
dagmael bempt aen de meulenbeeck", volgens ARA d'Ursel L 961 p. 824.
Verklaart het feit, dat Andries zoveel erfde, het andere feit dat ik op zijn naam - behalve de
"vernaerderinghe" van de Berkefluit - geen aankopen van landerijen vond? Het zou
kunnen.
Misschien moet ik hier nog een akt van notaris Goyvaerts van Heist dd. 28.12.1754
vermelden (SA Mech.) waarbij Andries bij een publieke verhuring "naervolgens kerckgebodt" en "aen den meestbiedende" huurt "seker parcheel Landts groot ontrent een half
bunder ... gelegen onder boisschot ontrent de pypelheide" en dat voor zes jaar vanaf
25.12.1754 voor 7 gulden per jaar. Maar het kan hierbij ook gaan over zijn neef Andries
10 e 1. De handtekening onder het stuk zou dit kunnen opklaren.
Alles scheen dus opperbest te gaan voor Andries, zijn vrouw en zijn vier kinderen - die
ook weer twee voornamen ontvingen, volgens het nieuwe gebruik in meer gegoede
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families.
Maar dan sloeg het noodlot toe: tussen 1764 en 1768 overleed eerst Andries en dan zijn
vrouw; de wezen waren 13, 12, 9 en 4 jaar oud....
Als voogd werd de toeverlaat van de familie, Jan Baptist, broer van de overleden vader,
aangesteld; in een akt van 1768, OGA 433 wordt wel Petrus als voogd genoemd maar dat
moet een fout zijn: het document werd ondertekend door Jan Baptist, en van Petrus is geen
sprake meer; die was overigens reeds gestorven in 1760. Ware er niet de ondertekening
door Jan Baptist, dan zou men nog kunnen veronderstellen dat de andere broer Petrus
Franciscus was bedoeld; maar die was al gestorven voor 1754, zoals we zagen.
Dat Jan Baptist toen reeds lang in SPR woonde was geen beletsel voor zijn voogdijschap;
hij was bovendien vermoedelijk nog de enige broer in leven op dat ogenblik. Hoe hij het
klaarspeelde met die menigvuldige verplaatsingen naar Booischot en Heist, in die tijd,
weet ik niet, maar hij heeft zijn taak zeer behoorlijk vervuld zoals we dadelijk zullen zien.
Dat was bijvoorbeeld het geval toen hij op 18.11.1758, nadat alle nog levende
afstammelingen van de "twee ijverige broeders" Adriaen 10 e en Andries 10 f een deel uit
het tussen die twee nooit verdeelde eigendom hadden verkocht, bij notaris Goeyvaerts een
verklaring kwam ondertekenen "approberende tgeen myn mede erfgenaemen daerinne
hebben verricht." (ARA Not. 12884 p. 64)
Die verkoopakt had ik eigenlijk bij bijna alle afstammelingen van die twee broeders
kunnen vermelden want ze worden er bijna allen in vermeld en enkelen ondertekenen
persoonlijk.
Even toch nog een onopgeloste kwestie: in ARA d'Ursel R 95 wordt gemeld op datum van
14.2.774 dat Andries van Orshogen en Jan Baptist van orshagen een nieuwe petitie
ondertekenen ter aandacht van de bisschop van Antwerpen om eindelijk van Booischot
een parochie te maken. Maar ... Andries was toen al enkele jaren dood, en Jan Baptist
woonde al lang in SPR. Ik vermoed dat men een oude verklaring "gemoderniseerd" heeft.

Het verhaal van
DE VIER WEZEN
Uit twee bundels verantwoordingsdocumenten (OGA 409) over de uitgaven en de
ontvangsten die door Jan Baptist voor de wezen van zijn broer werden gedaan, met
tientallen bewijsstukken erbij, haal ik er enkele aan om te tonen hoe degelijk de voogd
zich van zijn taak kweet.
Laat me beginnen met het begin: voor de begrafenis van de moeder Cornelia betaalde hij
op 6.4.1768 anderhalve ton "uitvaartbier".
Op 17.10.1768 kreeg Jan Frans (bijna twaalf jaar) een nieuwe hoed van 2 gulden 1 stuiver;
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- kravatten voor Peter en Frans 1 gulden 6 stuivers de twee; - een pennemes en
inktboeken voor Frans 7 stuivers; - "drij pondt vlas om tselve te laten spinnen 19
stuivers"; - "een diemitten broec voor peeter" 1 gulden 1 stuiver; - een paar schoenen 1
gulden 1 stuiver; - op 19.7.1769: papier en pennen voor Frans en Peter, een paar sokken
en voor ieder een mes 1 gulden 2 stuivers en 2 centen; - op 1.3.1770: "eenen kerckboek
voor peeter" - toen 15 jaar - 14 stuivers; - schoolgeld 4 stuivers; bij een latere post
wordt gepreciseerd dat het over Peter en Frans gaat; dus die liepen nog school op hun
15 jaar, wat voor die tijd erg lang is; - "eenen seyden cravat voor fransis" en een dito
voor Peter; - "drinckgelt voor frans 14 stuivers, en 10 voor Peter"; - op 12.8.1774 kreeg
Johannes Francis van Orshoven geld voor "eenen trypen harsack .... ende een paar
schoenen"; - op 3.5.1775 werd een gouden ring "wegende 5 courant gelt" verwisseld
voor een paar oorringen en een paar zilveren gespen "alles met consent van de weeze,
van Peter van Orshagen (= de oudste van de wezen) en ter presentie van Carel Neys (=
de H.- Geestmeester die toezicht hield op de belangen van weeskinderen, wellicht ook
een verwante van de overleden moeder) en de priester H. Vrancx"; vermoedelijk ging
het daar om een geschenk voor Maria Theresia, toen goed tien jaar; voor haar eerste
communie? - op 15.4.1777 werd een attestje ondertekend door ene "A.M.J. Mertens in
de Spigel": "Verkoght een goude cruys met (schuyf?) daarvoor ontfangen van jan
baptista van orshaegen in courant gelt gulden 120-0. Voor de wees van Andries van
Orshaegen"; allicht weer voor Maria Theresia, toen goed 13 jaar; - op 6.7.1777 schreef
Jan Francis van orshoeven zelf een attest om te zeggen dat hij van zijn oom en voogd
Jan Baptist "dertien gulden eenen stuiver" had gekregen "om een lakenen kamesoul
ende eene broeck te koopen met de toebehoorten"; - en op 30.3.1777 dat hij "zes
guldens" kreeg "voor reys gelt naer Vranckrijck" en wat dat precies te beduiden heeft
weet ik niet, maar het ziet er naar uit dat Jan Francis een grote reis heeft mogen maken.
Een maand later werd hij ook 21 jaar. - op zeker ogenblik kreeg Jan Andries ook een
"cleerkiste".
Er is nog veel meer; de verantwoording over het beleid van Jan Baptist beslaat 50 paginas.
We vernemen er ook uit wie de wezen opnam: - aan Andries Nys, vermoedelijk de broer
van de moeder, werd ooit 91 gulden uitbetaald "over montcosten, kleynen onderhoud,
voor dry jaeren" - en nog eens 28 gulden 4 stuyvers voor "een jaer montcosten" voor Jan
Andries; - aan Agnes Vrancx (de weduwe van vaders broer Peeter) "cum Catharina
Brameir" 6 gulden 17 stuivers 3 oorden voor "kappen en leynwaert" voor Maria Theresia,
- en voor dezelfde werd ook uitbetaald "voor montcosten" aan J. W. Michiels, de man
waarmee Agnes Vrancx hertrouwde; - aan Andries Nys werd 41 gulden 15 stuivers betaald
voor twee jaar "montkost" voor Jan Andries, - en aan Carolus Nys 26 gulden "montcost"
voor Maria Theresia in 1775; - terwijl aan dezelfde in 1776 werd betaald voor mondkost
voor Jan Andries en Maria Theresia.
Het ziet er dus wel naar uit dat de wezen in de naaste familie werden opgenomen.
De algemene indruk die we opdoen is dat de kinderen materieel niets te kort hadden, dat
ze zelfs een voor die tijd verzorgde opvoeding genoten.
Ook uit de inkomsten blijkt een zekere welstand; ik vind volgende eigendommen: - de
Berckefluyt: "van den ost (= oogst) van 1768 werd 24 gulden ontvangen en als jaarhuur
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voor dat stuk "ende de voordel" kwam 28 gulden binnen; - voor het huis en het huisveld:
40 gulden jaarhuur in 1768; - voor het klein huis 10 gulden; - het "landt genaempt den
dryhouck" gelegen "omtrent het Lievevrouwke te Booischot" gaf 9 gulden per jaar; - en
verder wordt nog gesproken over "eenen bempt aan de Voort", over het "luyvelt" (of
leegveld?) en het "Quaet Eussel". En uit verkopingen van schaarhout " staande onder
Oosterwyck, Hulshout en Booischot" vernemen we dat er nog andere eigendommen lagen
op het Groot Heyveldt, in het Broeck omtrent het "steen" (= het kasteel van Booischot?),
op het Oosterwyckschevelt genaemt de Steekestraet onder Oosterwijk (is dat het half
bunder bos, waarover ook ergens sprake is?) en het Heuveneersvelt op het raes eynde. In
de verantwoording van Jan Baptist is ook sprake van "het Reucken" (= het Rode-ken)
onder Hulshout, en op 19.3.1774 van het verhef van een leengoed onder Hulshout, en nog
van een betaling van 28 gulden "pontpenningen" (= de taxe op de aankoop van gronden)
voor twee goedenissen.
En bovendien was er nog het land genaamd "den Bruydegom, groot omtrent de drij
daeghmael" (= ongeveer anderhalve ha.) "gelegen alhier onder Heyst omtrent de
Kiewitsche Heyde".
Men zal zich herinneren dat genoemd perceel eerst eigendom was geweest van Andries
Andriessone, dan bij een "mangelinge" werd overgelaten aan Andries Adriaenssone, en
dan tenslotte toch weer werd verkocht aan Andries Andriessone voor 370 gulden courant
"met een half tonne lyfcoop". Op 22.11.1769 was de koopsom volledig afbetaald,
gedeeltelijk door Jan Baptist daar intussen zijn broer en dezes vrouw reeds overleden
waren. De officiele "goedenis" van die verkoop vond ik in OGA 363 van 1774.
Na de dood van de moeder werden de meubelen verkocht; dat bracht 251 gulden en 19
stuivers op. En nadat alle kosten waren betaald en alle nog achterstallige huren waren
binnengekomen kon 500 gulden worden uitgeleend voor de wezen (op 1.2.1770 volgens
akt van notaris J. F. Heylen).
Dat alles leren we uit de verantwoording die Joannes Franciscus van Orshoven uit SPR
namens zijn overleden vader Jan Baptist op 17 maart 1781 kwam afleggen over het beheer
van de goederen der wezen "als gelast van syne moeder Maria Meynaerts, weduwe van
wylen Jan Baptist van Orshoven, in zijn leven wettigen en geeeden voogd ende momboir
over de minderjarige kinderen naergelaeten by wylen Andries van Orshoven ende Anna
Cornelia Nys." Bij zijn dood op 3.9.1779 had Jan Baptist nog 388 gulden 16 stuivers 1
cent voor hen over; en na het innen van de huren enz. en de betaling van enkele uitgaven
bleef zelfs 590 gulden ter beschikking; plus nog altijd die lening van 500 gulden aan
Peeter Goovaerts (die stond op 8.8.1785 overigens nog altijd in de inventaris van het
sterfhuis van Peeter Goyvaerts, weduwe Joanna Catharina Vrancx, dus de tante van de
wezen, en die stond op dat ogenblik voor 103 gulden 6 stuivers 1 oord interest in het krijt);
plus de huizen en landerijen.
Behalve dat ze hun ouders zo vroeg hadden moeten missen zag de toekomst er voor hen
nog niet zo slecht uit. We zullen in een volgend hoofdstuk zien wat er met hen gebeurde.
Maar eerst moet ik nog bondig de lotgevallen van de Mechelse tak in deze tweede periode
vertellen, bondig en onvolledig, zoals ik het ook op het einde van de eerste periode heb
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gedaan. Voor een vollediger verhaal mis ik de tijd en de moed: over hen ligt in SA
Mechelen nog een berg interessante documentatie te wachten op een of twee jonge,
moedige mensen.....

DE MECHELSE TAK van ongeveer 1600 tot DE FRANSE REVOLUTIE
Ook voor de Mechelse tak beschikken we van enkele tijd voor 1600 over de gegevens van
de Parochieregisters. Het is me echter nog niet gelukt daarmee een even sluitende
stamboom op te stellen als dat voor de Heistse groep mogelijk bleek; de grote moeilijkheid
daarbij is dat er bij de invoering van de PR in Mechelen reeds verscheidene families "van
Orshaegen" bestonden en dat hun onderlinge relatie me onbekend is.
Behalve de inlichtingen uit de PR vond ik nog een groot aantal gegevens in andere
documenten. Soms vullen ze die uit de PR gepast aan om zekere familiebanden aan het
licht te brengen. Maar het weze nog eens gezegd: ik heb lang niet alles in SA Mechelen
uitgepluisd, er is daar nog enorm veel te vinden, vooral in de schepenregisters, de
gerechtelijke documenten en ook de notarisakten . Ik geef al het gevondene hier bondig
weer, en doe daarbij een poging om zoveel mogelijk een (of meer) stambomen op te stellen
en die van VOOR 1600 verder te zetten.
Om de personen te identificeren zal ik weer - ook zoveel mogelijk - de methode gebruiken
die voor de Heistse groep en voor de gedeeltelijke stamboom van VOOR 1600 werd
aangewend, maar omdat er nu meer dan een "stamvader" is, krijgen die elk een andere
hoofdletter als kenteken; hun kinderen krijgen er een cijfer bij, hun kleinkinderen-naamdragers een kleine letter, enzoverder. Ter herinnering: rond 1575 waren we reeds
vertrokken van een Rombout "M".

GLORIA MUNDI ....
Waarom dit ondertiteltje? De eerste Van Orshagen's in Mechelen hadden zich
geleidelijk-aan opgewerkt tot ze reeds van in de zestiende eeuw werden aanvaard en opgenomen in de hoge burgerij van die stad; hun dochters werden gehuwd door
jongemannen zelfs uit adellijke families; hun zonen bekleedden hoge functies in het
stadsbestuur en in de ambachten en gilden. Dat is de betekenis van deze twee woordjes.

DE STAMBOOM
Ik begin dit deel van mijn verhaal met een zeer bondige herhaling van de bijzonderste
gegevens uit de stamboom waarmede het eerste deel werd besloten. Zo worden deze twee
delen aan mekaar verbonden en komt de continuiteit van de geschiedenis meer tot haar
recht, tenminste voor de tak die in de stamboom aan bod komt.
We beginnen dus, Azevedo tot spijt, met een ROMBOUT (M - denk aan Mechelen - om
hem te onderscheiden van de Heistse "stamvader" Jan van Orshagen).
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Deze Rombout had een zoon ROMBOUT (M 1), een zoon WILLEM (M 2), een zoon
JAN (M 3), een zoon CORNELIS (M 4), een zoon PETER (M 5), en vermoedelijk twee
dochters ELISABETH (M 6) en CATHARINA (M 7).
Rombout huwde Elisabeth van Eghern; ik ken zeven van hun kinderen: LYSBETH (M 1
a), BARBARA (M 1 b), ANNE (M 1 c), MARIE (M 1 d), JAN (M 1 e), FRANS 6 M 1 f)
en tenslotte CORNELIS (M 1 g). Ter herinnering: ik weet volstrekt niets over de volgorde
van elk in het gezin.
Rombout zelf was "coussemaeckere" en stierf in 1542.
Voor details over zijn kinderen verwijs ik naar het eerste deel.
Alleen over de afstammelingen-naamdragers van Jan en Cornelis heb ik nog verdere
gegevens. Eerst over die van Jan:
WILLEM M 1 e 1 trouwde met Anna de Cock of Cocx; ik ken maar een kind van dat paar:
GILES (M 1 b 1 a).
En voor die van Cornelis:
ik vond geen afstammelingen - naamdragers van CORNELIS Cornelissone, noch van
JASPAR, behalve ene MARIE (M 1 f 4 a). FRANS werd priester. JAN huwde Jenneken
Schrauwen en had als kinderen blijkbaar enkel dochters: DOROTHEA (M 1 g 5 a),
MARGRIET (M 1 g 5 b), BARBARA (M 1 g 5 c), KATELYNE (M 1 g 5 d),
ELISABETH (M 1 g 5 e) en ANNA (M 1 g 5 f). Geen verdere
afstammelingen-naamdragers dus.
Van ROMBOUT weet ik dat hij "coussemaeckere" was, dat hij huwde met Jacomyne
Vrancx, en na haar overlijden met Elisabeth van Thielen. Met zijn eerste vrouw had hij
verscheidene kinderen: AUGUSTYN (M 1 a 1 a), BARBARA (M 1 a 1 b) CLARA (M 1
a 1 c) maar vermoedelijk ook ANNA (M 1 a 1 d), FRANS (M 1 a 1 e), WILLEM (M 1 a 1
f), ELISABETH (M 1 a 1 g) en ROMBOUT (M 1 a 1 h).
De enige bekende zoon van Willem (M 1 b 1) en Anna de Cock:
GILES huwde Petronella van Laer in 1590; het paar had minstens vier, misschien acht
kinderen: ELISABETH (M 1 b 1 a 1), GEETRUY (M 1 b 1 a 2), ANNA (M 1 b 1 a 3) en
JENNEKEN (M 1 b 1 a 4); en vermoedelijk ook JACOMYNCKE (M 1 b 1 a 5) en
MARGARITA (M 1 b 1 a 6), en GUILLAM (M 1 b 1 a 7) en zeer vermoedelijk
hertrouwde Giles met Cornelia van Hove en had van haar nog een zoon PETRUS (M 1 b 1
a 8). Giles was vermoedelijk bakker en werd vermoedelijk op 3.10.1646 in St.-Rombouts
begraven.
We zullen deze tak nog even verder volgen:
Elisabeth huwde Giles Heyns alias Smets; over Gilliam en Geetruy is me niets belangrijks

207
bekend geworden; Anna huwde eerst Jan Robbroeck, in 1618, en na diens dood Jacques
Blondeel; Jenneken trouwde met Antoon Snyers en stierf in 1666; Jacomyncke huwde
Cornelius Michiels in 1612; Margarita huwde Jacques Henricx in 1617 en over Petrus
weet ik enkel dat hij verscheidene malen peter, getuige of momber was in de familie. Over
verdere afstammelingen-naamdragers uit deze tak is me niets bekend; de familie lijkt
verdwenen uit Mechelen. Maar waar naartoe?
Voor de verdere lotgevallen van de tak "Rombout x Jacomyne Vrancx mag ik verwijzen
naar wat verder wordt verteld.
WIE IS WIE?
Maar behalve de afstammelingen van Rombout van Orssagen en Elisabeth van Eeghern
leefden er te Mechelen rond 1600 nog VERSCHEIDENE ANDERE naamgenoten. Ze zijn
niet met voldoende zekerheid ergens in de stamboom onder te brengen, al zijn er voor
sommigen toch wel ernstige aanduidingen in een of andere richting.
Zo deed ene ANNA van orsaghen op 30.3.1622 ondertrouw en op 9.4.1622 huwde ze met
Andries Thys; de twee data staan alle twee zowel in het PR van St.-Rombouts als in dat
van OLV.
Later vond ik dat Andries bakker was. Rond 1638 moet hij reeds overleden zijn. In 1646
legde zijn weduwe, achtergebleven met zes kinderen tussen 8 en 22 jaar - maar daar
moeten er tussen geweest zijn uit een eerste huwelijk van haar of haar overleden man want
ze was nog maar veertien jaar met Andries gehuwd geweest -, aan de Weeskamer de
inventaris van het "sterfhuis" voor: de meubelen werden op 248 gulden geraamd, er was
een half huis en grond vooraan in de Adegemstraat, "De Gulden Bodem" genaamd, en een
huis waar de weduwe met haar gezin in woonde, wellicht in dezelfde straat; maar er rustte
reeds een hypotheek van 500 gulden op: ze zat in de schuld; kort nadien vroeg ze
overigens om haar helft van het huis te mogen hypothekeren.
Op 3.2.1649 werd ze zelf begraven in OLV met een "middel uytvaert" en de priester
noteerde in het PR dat ze behoorde tot het "Backers ambacht".

Zeer belangrijk voor haar relatie met de stamboom is dat de voogdij over de kinderen werd
toegewezen aan Jacques Blondeel of soms Blondeau en Jacques de Paon; op 18.2.1624
was een andere Anna van Orsaghen, de weduwe van Jan Robbroeck en dochter van Gilles
van Orssaghen (M 1 b 1 a) en Petronella van Laer, hertrouwd met Jacques Blondeel, zoals
we reeds zagen. En de andere momber, Jacques de Paon, was ongetwijfeld de man van ene
MARGRIETE van orssagen, die op 3.10.1615 met haar man "Jacques de Pauwe"bij
notaris Jan vander Hofstadt een testament liet opstellen dat ze liet registreren in Test.nr 19
p. 399, en er is veel kans dat die Margriet een dochter was van Giles en Petronella van
Laer. Op een of andere wijze moet dus de Anna, vrouw van Andries Thys, tot die
familietak behoord hebben.
Mogen we ook hetzelfde zeggen over nog een andere ANNA? Op 16.1.1607 legde
Franchois Vrancx na het overlijden van zijn vrouw ANNA van Orshauwen de inventaris
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van het sterfhuis voor aan de Weesmeesters (WK 19). Het ging blijkbaar allemaal om
klein bezit en er waren veel schulden. Maar te noteren is dat er ook weer een huis was in
de Adeghemstraat ... zoals in het vorige verhaal. Let op de naamvorm "van Orshauwen"
die doet denken aan de huidige Zuid-Hollandse "van Orsouw's".
Bovendien was een Rombout Berincx momber over de kinderen, en dat brengt ons bij de
vrouw van deze man, MARGRIET van Orssaghen, waarvan we dus kunnen
veronderstellen dat ze een zus was van de Anna uit de vorige alinea.
Op 14.2.1604 was die Margriet met Rombout Berincx, een hoefsmid, gehuwd in OLV.,
getuigen waren Caarel Berings en Franchois pauwels. Ze werd op 2.12.1617 in OLV
begraven met de vermelding in het PR: "middeluytvaert voor Margriete vrou van rombout
berincx es van smeten ambacht begraven". Op 8.2.1617 werd de inventaris van het
sterfhuis voorgelegd aan de Weeskamer" (WK 27); er was blijkbaar geen welstand in het
gezin; er waren vijf minderjarige kinderen en een van de mombers was daar Franchois
Vrancx, dus de weduwnaar van de Anna uit het vorige verhaal, die dus wel degelijk haar
zus moet zijn geweest.
Hier past dan ongetwijfeld een ietwat MYSTERIEUS VERHAAL vanwege de vele
parallelle punten.
In 1618 (WK 27) richtten Jan en Merten Vercluysen zich als mombers van de kinderen
van de overleden Adriaen Vercluysen en zijn eveneens overleden vrouw MARGRIETE
van Orssaghen (ze stierf op 11.8.1618) tot de Weesmeester: tussen de nagelaten papieren
van Margriete werden twee langwerpige "billetten" gevonden, in haar handschrift
geschreven alhoewel "quaelycke leesbaer": een schuldbekentenis van wijlen hun
"moeiken" (= hun tante) ANNA van orssagen ten bedrage van 497 gulden 6 stuivers voor
het onderhouden van de twee dochtertjes van Peeter van ....chelen, de man van hun tante
Anna. Na de dood van die Peeter waren zijn twee dochtertjes dus opgenomen geweest bij
Margriete, de zuster van Anna. Later werd aan het verhaal toegevoegd dat ook een derde
dochtertje vanaf 1603 in het gezin was opgenomen en "onderhouden geweest van lynen
ende wullen cleederen". En de schuld kon niet worden terugbetaald omdat er geen
eigendom was behalve een erfelijke rente op het huis "de klippel" in de buurt van de
Coornmerct, waarin Anna de helft had.
Dus tweemaal een Margriete van Orshagen met een zuster Anna. Men zou gaan denken
dat het over dezelfde personen gaat. Toch is dat vermoedelijk niet het geval: hun
echtgenoten droegen andere namen - ze zouden beide echter tweemaal gehuwd kunnen
zijn geweest; maar daar staat dan weer tegenover : de sterfdata van de twee Margriete's
liggen acht maand uit elkaar, en die zijn wel niet aan twijfel onderhevig.
Maar voor de stamboom is iets anders belangrijk: in WK 41 is sprake van een ANNA van
orssagen "vrouw Vercluysen"; het lijkt er op of de overleden Anna, vrouw van Peeter van
.....chelen, ooit getrouwd was geweest met een Vercluysen; bovendien blijkt uit dat
document ook verwantschap van die Anna met BARBARA van orssagen, een dochter van
schepene Rombout en Elisabeth van Thielen. Zodat we nu toch zeer dicht bij de
stamboom zitten.
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De naam Anna moet in die tijd wel erg in trek zijn geweest: op 13.9. 1603 was een ANNA
van Orssagen in St-Rombouts gehuwd met Guillam van der meren. Onplaatsbaar door
gebrek aan aanduidingen.

En op 17.1.1607 trouwde een ANNA van Orshagen met Jacobus vanden Campe, waarbij
een PEETER van Orshagen getuige was, dus vermoedelijk de broer van de bruid. Zij stierf
in 1629 en de momber die van haar zijde werd aangeduid was Jan Hemeleirs. Wel, op
9.7.1606 huwde LESKE (Elisabeth) van oyrshaeghen in St-Rombouts met Jan de
hemeleer, blijkbaar de latere momber. Getuigen Gaspar de hemeleer en Jan Smets (denk
aan de familie Heyns alias Smets) en dat laatste zou kunnen wijzen op verwantschap met
de afstammelingen van Gilles x Petronella van Laer, wat dan voor de gehele trits zou
gelden: Anna, Peeter en Leske.

Maar dat brengt dan weer een andere LEISBETH ter sprake, deze die op 29.7.1600 in
St-Rombouts huwde met Hendrick Verachtere, met als getuigen Gielis verachtert en
Cornelis van paesschen. Is het dezelfde als Leske uit de laatste regel van vorige alinea, die
hertrouwde? En was zij het Lyske van oyrssaege die op 18.2.1614 begraven werd in
St.-Rombouts, zoniet op 3.12.1619?

En waar horen de twee SCHILDERS uit de familie thuis? Op 1.10.1603 ging een FRANS
van Orssagen in de leer bij Hugo Balthasar; ik veronderstel dat het dezelfde was die in
1658, 1664, 1665, 1666 en 1667 deken van St-Lucasgilde was, en bij wie in 1650 Jan
Sloots, de zoon van schilder Tilman Sloots, in de leer kwam. En op 1.11.1606 kwam
WILLEM van Orssagen in de leer bij Hans Geuns. Hij was goed bevriend met de
Mechelse rederijker Willem Gorter, die vroeg in 1600, en alleszins voor 1620, naar
Holland vluchtte. In MGOKM jaargang 1913 - 1914 staat over die twee vrienden een
artikel van Arm. de Behault de Dornom en Em. Wagemans (pp. 216 ev.). Tussen 1603 en
1618 stelde Willem Gorter een soort album samen (Manuscript nr 15662 in de Nationale
Biblioteek, Bibliotheca Hulthemiana) waarin verscheidene gedichten door hem aan o.a.
Willem van Orssaghen, onderhoofdman van "die Peoene", zijn opgedragen; er staan
overigens ook enkele verzen van Willem van Orssaghen in, in zijn handschrift, o.a. een
ode aan Willem Gortter. Van de aquarellen in dat boek worden er door de auteurs van het
artikel sommige aan Willem van Orssaghen toegeschreven: een panorama van Mechelen,
p. 29 verso en 30, een beleg van Antwerpen door de prins van Parma, p. 33 verso, Kristus
als pelikaan, p. 33 verso , en (volgens E. van Autenboer (o.c.) twee blazoenen die door
Willem Gorter waren ontworpen en door Willem van Orshagen uitgevoerd. Andere
kunstcritici zijn van oordeel dat AL de aquarellen van "onze" Willem zijn.
Vermoedelijk zijn ook de stadsgezichten uit Manuscript 22089 van zijn hand.
Voor Frans is de kans groot dat hij de zoon is van schepene Rombout, en dan M1g3? : in
1607 was hij momber over de wezen van meester Augustyn van Orshagen, zoon van de
schepene. Willem blijft een ongeplaatste.
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Voor die hele reeks vond ik dus toch wel enkele argumenten om ze dicht bij de stamboom
te behandelen.

Maar waar plaatsen we iemand als de ROMBOUT van OrsaVen, die in St-Peeter op
5.1.1617 trouwde met Margriet Verbercht? Er kwamen bij die Rombout en Margriet vier
kinderen:
- CATHARINA, die op 6.12.1616 in St-Peeter werd gedoopt, met als peters Thomas
Verberckt en Cathlyn van Hanswyck. En net als bij het huwelijk van de ouders vind ik
hier een vorm van de familienaam op - aven;
- JOANNES, in Ste-Kathelijne op 29.5.1624 gedoopt, peters Joannes Jennekens en
Ondilla Gruytiens; de vader heet hier Arnoldus maar dat is een lapsus. Wellicht was het
deze Jan die op 7.8.1657 in St-Rombouts huwde met Elisabeth Sermertens; maar die
bruidegom zou ook de zoon Jan van Jan x Cath. tSermertens kunnen zijn, iemand
waarover we het dadelijk nog hebben;
- ANNA, gedoopt in St-Katelyne op 8.3.1627 met als peters Hieronymus de Hooght en
Anna van Ossaeghen (dewelke??)
Deze Rombout kan ik onmogelijk plaatsen; het is niet de oudste zoon van Mr Augustyn I,
die zou hertrouwd zijn, want diens vrouw leefde nog wanneer deze onbekende Rombout
huwde . Overigens zijn we over die tak van Mr Augustyn zo goed als volledig ingelicht.
Al wat we behalve zijn huwelijk en zijn kinderen, over deze Rombout weten is dat hij
wellicht een zuster Anna had; maar dewelke?? En misschien dat hij als Rumoldus van
Ossagen op 26.6.1652 in het Burgerlijk Gasthuis werd begraven.
En "AUGUSTINUS van orssaghen (een kindt) sone van Jan van orssaghen en Lysbeth De
Spin (?)" die op 30.11.1627 werd begraven in OLV?
En wie zijn de volgende personen waarvan ik alleen weet waar en wanneer ze begraven
werden?
AUGUSTUS van oorsagen op 26.8.1604,
CATHARINA van oyrssagen "de maerte van myn heere Cantor Froydman" die op
14.4.1622 werd begraven.
JOANNES van oyrssage op 3.9.1623, in St.-Rombouts,
JENNEKEN van oyrssage op 7.1.1624, in dezelfde kerk,
MARINUS van oyrssage op 10.8.1624, idem,
ENGELKEN van oyrssagen op 28.8.1625 in St.-Rombouts,
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JACOBA van orssagen op 10.11.1631 in Kat.,
BARBARA van orsagen op 8.2.1635 in St.-Jan.
En PEETER van orssaghen "wesende in het cousmaekers ambacht subietelyck gestorven
begraven met 8 stuyvers was middel uytvaert" in St.-Rombouts?
En wie was de MARIA van orssaghen die met haar man Hendrick Verschueren op
20.3.1604 een testament maakte voor notaris Rudolph vanden Bossche en dat op
23.3.1604 liet registreren in Test. nr 18, p. 37 verso? Overigens maakten ze er nog een op
29. 12.1609 voor notaris Adolf vande Venne, dat ze in 1612 lieten optekenen in Test. nr
18 p. 74. Daaruit blijkt dat de man "backere" was. In 1636 (WK 44 p.18 en 246 en WK 50
p.) was een FRANS van Orshagen (bijna zeker de zoon van Augustyn M 1 a 1 a) samen
met Jacques Verschueren, momber over de kinderen van Ambrosius Verschueren, iemand
die gehuwd was met ene Maria de Grauwe ; vermoedelijk behoorde deze Maria van
orssaghen dan toch tot de groep van de stamboom.
En wie was de CATHERINA van orssaghen, de weduwe van Godevairt Verheyden, die op
30.12.1621 haar testament maakte bij notaris Jan Verheyden (Test. nr 19 p. 63)?
En wie de ANNA (nog maar ene!) die op 30.11.1643 in OLV werd begraven met "Een
tenne candelaers uitvaert" en die uit het "vettewariers ambacht" was?
En wie de "eerbare JOHANNA van orssaghen" huisvrouw van Joannes van der Doest, hij
gestorven op 14.9.1623, zij op 4.10.1652, en beide begraven onder één grafsteen in
St.-Jakobskerk te Antwerpen (zie p. 255 van "Verzameling der Graf- en Gedenkschriften
van de Provincie Antwerpen, deel 2).

AANKNOPEND BIJ DE STAMBOOM
Nog steeds een hele reeks onbekenden, ondanks de Parochieregisters. En toch kunnen we
van nu af aanknopen bij de summiere stamboom die we reeds sedert ongeveer 1475
oprichtten.
Wel is er maar EEN tak van die stamboom waarmee we nu met zekerheid verder kunnen
werken, en wel de afstammelingen van schepene ROMBOUT van Orshagen, M1g3.
Rombout was eerst gehuwd geweest met Jacomyne Vrancx, waarmede hij volgende
kinderen had: AUGUSTYN (M 1 g 3 a), BARBARA (M 1 g 3 b), CLARA (M 1 g 3 c),
ELISABETH (M 1 g 3 d), FRANCHOIS (M 1 g 3 e) en ROMBOUT (M 1 g 3 f).
Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij met Elisabeth, "Leske" van Thielt of
soms van Thielen. Met zijn tweede vrouw had hij wellicht geen kinderen, ik vond er
alleszins geen.
Over schepene Rombout zelf geef ik veel details in het eerste deel over Mechelen.
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Wat weten we over DE KINDEREN VAN DE SCHEPENE?
Eerst de akten waarin alle of toch verscheidene van hen worden besproken, daarna die
waarin slechts een van hen wordt vermeld.
Op 14.4.1587 (SA Mech. Not. 1302 p. 181) verkochten Franchois, Augustyn en Barbara
aan Peeter van Cantelbeke voor 864 gulden uit de nalatenschap van Joncvrouwe Elisabeth
de vileers, iemand van de zijde van de Vrancx'en.
Op 30.10.1599 verkopen Franchois, de priester, en Clara aan Augustyn 3/4 van 1/3e paart
in de hoeve "de Cremerschen Hof" te Duffel. In 1586 had Clara reeds 1/3 van 1/4 in die
hoeve aan Augustyn verkocht, nu staat ze weer 1/3 af aan de kinderen van Augustyn. Die
"Cremerschen Hof" te Duffel was samen 16 bunder groot, dus ongeveer 20 ha. (RA Antw.
Schepenbrieven van Mechelen).
Over AUGUSTYN (M 1 g 3 a) heb ik zeer veel te vertellen, over de anderen weinig
daarom laat ik die voorgaan.
Dus eerst over BARBARA van orssagen M 1 g 3 b, gehuwd met Jan van Balen, "metser",
de man die later vaak optrad als peter of als momber in de familie van Augustyn (o.a. WK
19) en zelfs als getuige bij het tweede huwelijk van Augustyn .
In 1633 staat er over Barbara en haar man iets over schulden aan haar broer Augustyn "in
de Catte": "volgens den billette 12 gulden 11 stuyvers." Ik geloof in een WK.
Over deze Barbara wordt ook gesproken in WK 41 van 14.4.1633, waar ook sprake is van
ene ANNA van orssagen, vrouw Vercluysen.
CLARA van orssaghen (M 1 g 3 c), met wie Augustyn op 1.11.1596 peter was bij een
kind van Joufre Susanna de Palma en SR Jan Pieter Vrancx ("van buyten" dus van buiten
Mechelen, vermoedelijk van Heist, denk aan de naam van de man van ons Adriaenken van
orshagen). Clara trouwde met Michiel Pollet of soms Pallet, een apotheker.
Vermoedelijk was zij het die volgens ARA Rekk. 12042 p.118 op 12.1.1630 een rente van
12 gulden 10 stuyvers "sjaers" op "hun" - wiens? - goederen onder Bonheiden had. Ik heb
deze informatie, en ook nog een andere, een beroep op de Weeskamer in 1628, vroeger
reeds vermeld bij een andere Clara van Orshagen, dochter van Artus, de koopman van
Antwerpen, maar er is meer kans dat ze hier op haar plaats is.
ELISABETH (M 1 g 3 d) trouwde op 25.10.1573 in St.-Rombouts met Peeter vanden
Eynde; ze overleed voor 1597;
FRANCHOIS (M 1 g 3 e) die priester werd en momber over de wezen van Augustyn;
vermoedelijk was hij het die, volgens MGOKM 1933 p. 31, in 1585 zong in het Lof der H.
Maagd in St.-Romboutskerk.
en ROMBOUT (M 1 g 3 h) trouwde in dezelfde kerk op 9.1. 1574 met Anna Matthys.
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Op 10.12.1576 vroegen verscheidene Mathys'en en die Rombout de toestemming van de
Weeskamer om land in onverdeeldheid te mogen verkopen (SA Mech. Weeskamer 1 p.
116).
"Van de Weeskamer": zijn vrouw was dus overleden.
In 1578 huurde deze Rombout een woning in de Bruul, volgens Dr A. van Autenboer, o.c.
p. 183.
In SA Mech. Not. 999 p.55 dd 28.7.1582 staat een akt over Rombout Rombout van
orssaegen de Jonghe. Hij machtigt Franch van bochoute "tegenwoordich meyer onder de
prochie van duffle" om aldaar "screemers hof" uit de erfenis van zijn moeder Jacomyne
vrancx te verkopen.
Rombout moet minstens twee kinderen hebben gehad; en op 20.6.1609 werd bij notaris
Vande Venne (SA Mechelen nr 1730) genoteerd dat Machiel van Orsagen, zoon van
Rombout, en toen 27 jaar, dus geboren in 1581 of 1582, met zijn zuster Margriet, gehuwd
met Jan Jansen, alle drie wonend te Leiden, bij procuratie hun ooms Augustijn van
Orsagen en Jan van Balen gelasten twee erfelijke renten op het huis "Het Vierheemspeert"
(hoek Ganzendries en Hoogstraat) ten laste van Dierick de Bourgoigne enz.
Machiel van Orsagen moet dus, benaderend, M1g3h1, en Margriet M1g3h2 zijn geweest,
of omgekeerd ...
De procuratie was opgesteld in Leiden bij notaris Salomon Lenaerts van der Vuert. Hun
vader Rombout M1g3h was in 1609 reeds overleden; waar is me nog onbekend; misschien
in Leiden.
Iemand zou te Leiden moeten gaan zoeken of die Machiel van Orsagen daar niet gebleven
is en of hij er kinderen heeft gehad. Misschien ligt daar de oorsprong van de Nederlandse
families Van Orsouw ...
DE EERSTE APOTHECARIS
Meester AUGUSTYN (M 1 g 3 a), die ik voor het laatste hield, trad op 1.8.1586 in
St.-Rombouts in het huwelijk met Catharina Hemelrycx, soms "van Hemelryck", de
dochter van een apoteker (die soms de titel "doctor" krijgt); Augustijn was overigens zelf
apoteker. Er kwamen bij Augustyn en Catharina zeven kinderen:
- RUMOLDUS (M 1 a 1 a 1) , gedoopt 9.5.1588, peters Rombout van Orsaghen en
Margriet hemelrycx;
- AUGUSTYN (M 1 a 1 a 2 ) , gedoopt 29.8.1590, peters Her Rombout Guens en
Lesken van Thielt;
- JOANNES (M 1 a 1 c 3) , gedoopt 1.2.1593;
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- CATHARINA (M 1 a 1 c 4) , geboren rond 1595;
- JACOMYNE, (M 1 a 1 c 5) geboren rond 1597;
- FRANCHOIS (M 1 a 1 c 6) , gedoopt 6.7.1600;
- ANN (M 1 a 1 c 7) , gedoopt 12.10.1603, peters Jacques de Coster en Lysbeth de vryer.
Alle dopen, voor zover ik ze weervond, werden gehouden in Sint- Romboutskerk.
Laat me u nog even herinneren : bij het verhaal over elk paar worden de kinderen en hun
doop vermeld; geboorten zijn familiale gebeurtenissen. Ze staan dan in hoofdletters
vermeld na een -, zoals hierboven. Wanneer de generatie van hun ouders volledig is
besproken volgen de lotgevallen van al de kinderen, en die tweede keer staat dat teken niet
meer voor hun naam.
Dus hier wat ik vond over vader Augustyn.
In de rekeningen van Joos belis, "stadthouder der heerlycheit ende landts van heyst", over
de periode 1594-1599 (ARA d'Ursel L 971) las ik: "Item deselve Remy van Cruybeke
heeft dese rente (= een rente van 6 gulden) tsjaers die jouffrouwe Elisabeth de cuper ende
hansken haren sone is heffende op de goederen kathelyne verbrugghen ende hansken haren
sone") getranspoteert tot behoeff van AUGUSTYN van orssagen, present leenmannen Mr
Jacob de Cuypere ... ". Toch wel typisch dat een naamgenoot uit Mechelen een rente
overneemt van de kleindochter van Paulus de Cupere, wiens vader de hoeve "Orshagen"
opkocht van de familie.
Op 12.2.1599 kocht Augustyn samen met zijn stiefmoeder Elisabeth van Thielt het
"Gulden Maelslot", voorheen "Het Gulden Kasteel", gelegen aan de Steenwech, tegenover
het Vleeshuis (RA Antw. Schepenbr. Mech. nummering van Beterams MGOKM 1957 nr
559).
Op 19.2.1599 (SA Mech. Not. Van de Venne) hieven de erfgenamen van Ferdinand de
Cock (= Cocx? denk aan Willem van orssagen x Anna Cocx) een rente op het huis "Het
Schildeken" in de Katelynestraete ten laste van Augustyn van orssagen.
Het was dezelfde apoteker die in 1600 voor 136 gulden een huis kocht op de Veemarkt
tegenover "den borreput", en in januari 1607 voor 600 gulden een bos onder Bergen en
Kampenhout (SA Mech Schepenreg 223 en WK 19). Vrienden die de schepenregisters
van die tijd onderzochten zeggen me dat hij overigens opvallend veel kocht en verkocht.
Maar bij die aankoop van een bos was zijn vrouw reeds overleden, en op 4.6.1606
hertrouwde hij in St-Rombouts met Clarcken = Klaartje Heyns, uit de familie Heins alias
Smets waarmee de familie reeds banden had; getuigen waren zijn schoonbroers Machiel
Pallet, de man van Clara (M 1 g 3 c) en Jan van Balen, de man van Barbara van Orssagen
(M 1 g 3 b 9.
Op 23.5.1601 werd Augustyn aangesteld als executeur van het testament van zijn
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moederlijke tante Clara Vrancx, weduwe van Marck Baetens (SA Mech. Not. Van den
Venne); en bij dezelfde notaris op 14.2.1603 vinden we dat testament, o.a. ten voordele
van alle broers en zussen van Augustyn.
Op 5.10.1601 (SA Mech. Not. Van de Venne) was het huis "De Catte" op de Grote Markt
van Augustyn. In 1633 woonde hij daar.
Op 31.1.1602 (zelfde register) staan verklaringen genoteerd van verscheidene personen die
getuigen dat "die voormiddag de getuigen vergadert waren in "De Bruyt" om te spreken
over het huis "De Wereldt" van Augustyn".
Op 18.6.1602 (zelfde notaris) koopt Augustyn het erf van de familie Zuetens te
Neckerspoel tegenover de schuur van de "borcht".
Op 16.2.1604 (zelfde notaris) koopt hij van de familie Langneuse een dagwand van de
"Kisthoek", buiten de Brusselpoort, op de zijde van Geerdeghemvelt en aan de heirbane
naar Hofstade.
Op 16.3.1605 (steeds zelfde vindplaats) verkoopt hij aan zijn schoonbroer Jan van Balen
een huis in de Nieuwe Bruul, hoek Schaalstraat, dat vroeger van zijn stiefmoeder
Elizabeth van Thielt was.
En op dezelfde datum, eveneens bij notaris Van de Venne, verklaart Augustyn dat hij zes
jaar vroeger zekere goederen heeft verwisseld.
Op 28.6.1605 (zelfde notaris) stelt Augustyn een regeling over zijn erfenis op "om te
behoeden geschil over erfrenten."
In april 1607 moest Augustyn I wegens het overlijden van zijn eerste vrouw aan de
Weesmeesters de toestemming vragen om het huis "De Catte" op de Grote Markt te
verkopen; hij wenste een ander huis, "Castilien", aan te kopen. Een van de mombers over
zijn kinderen was FRANCHOIS van Orssagen, de priester broer van Augustyn, zoals
reeds gezegd. Blijkbaar ging die verkoop niet door want in 1633 woonde hij nog op dat
adres.
Van oktober 1610 en van november 1611 dateren akten over een erfenis van de zijde van
de overleden eerste vrouw (SA Mech WK 22 en 23). Haar nicht Catherine Grimmaerts uit
Brussel had aan de Hemerycx'en bepaalde goederen nagelaten; sommige rechthebbenden
verbleven in Middelburg op Zeeland, onder gezag van de Prins van Oranje, en konden
daarom hun rechten in het Spaanse Zuiden niet komen opeisen; de familie had daarom een
huis in Brussel "op de toerffzenne" (= de Turf-Zenne) onverkocht gelaten in afwachting
van het herstel van de eenheid der Nederlanden.
Op 20.11.1616 werd Augustyn in St-Rombouts begraven en werd er een "staet ende
inventaris van den sterffhuyse" opgesteld (RA Antw. OGA Mech Stad nr 6) een document
van een zestigtal paginae. Zelfs als men rekening houdt met de gewoonte van de
toenmalige notarissen om alles breed-uit te schrijven en met hun langdradige taal (ze
werden per blad betaald ...) laat de lezing toch de indruk van een opmerkelijke welstand:
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er is sprake van een zestiental huizen, van vier of vijf hoeven, van vele landerijen,
beemden, bossen en hovingen. Maar tenslotte ook van vele schulden, vooral achterstel in
het betalen van belastingen, of in het doorgeven van bedragen aan de rechtmatige
erfgenamen van zijn schoonzuster en een Rombout van Orshagen; er was voor wel 700
gulden wijn nog onbetaald, en 70 gulden voor "diversche verteerde gelaghen" en andere,
alles samen voor 8360 gulden ... De eigendommen wogen daar wel ruim tegen op maar de
erfgenamen zaten met een gebrek aan likwiditeiten.

DE KINDEREN VAN AUGUSTYN I
Op 24.4.1617 (SA Mech WK 26) kwamen zijn kinderen dan ook bij de Weesmeesters de
toestemming vragen om goederen te mogen verkopen. Uit die aanvraag blijkt dat
Augustyn wel erg breed had geleefd maar wellicht toch wat overdreef; zijn kinderen
kloegen er nu over dat er, behalve de schulden die in de inventaris waren opgenomen, zich
nog "daechdelyck (= dagelijks) syn openbaerende ". Ze kregen de toestemming om te
verkopen: een hof te Nekkerspoel aan de Rechtestraat, een bunder groot (en daar zullen we
nog over horen), een hofstede te Heffen, zes dagmaal, gelegen bij de Blaesveltsche heide,
en een huis "De Werelt" naast "De Borse", achter het Vleeshuis.

Maar op 22.6.1617 volgde reeds een nieuwe aanvraag (WK 26): ze hadden een publieke
koopdag gehouden maar niemand had een ernstige prijs geboden. "Gemerckt sy overvallen
worden van schuldenaers (bedoeld is "schuldeissers") tot betaelinghe van achterheyt"
legden ze aan de Weesmeesters een voorstel voor, dat werd goedgekeurd: twee kleinere
huizen in Mechelen, landerijen onder OLV-Waver, Bonheiden, Heffen, Rymenam,
Wolvertem, Kapellen en Kampenhout mochten worden verkocht.
Op 30.10.1618 (WK) stonden ze er al weer; ze vroegen om een huisje aan de
Katelynepoort, "Het Struyske", te mogen verkopen. De Weeskamer eiste dat de oudste
zoon Rombout, die in Leiden woonde, zijn akkoord zou komen betuigen; daarna werd de
toestemming verleend.
Toch was dat nog niet voldoende: op 29.8.1619 (WK 28) werd aangedrongen om een
huisje in de Schipstraat te mogen verkopen; dat werd toegestaan maar de opbrengst moest
worden aangewend om een huis in de Katelynestraat van schulden vrij te maken. En op
6.11.1620 ging het over de verkoop van een rente (WK 29).
Een ware uitverkoop. Toch bleef er nog heel wat over.
Op 2.4.1622 legden ze aan de Weesmeesters ter goedkeuring (SA Mech WK 31 p. 123
e.v.) hun overeenkomst over de verdeling van de nagelaten goederen voor. Daarbij noteer
ik dat de oudste zoon Rombout nog steeds "ter stede van leyden in hollant" verbleef; het
ware interessant te weten wat hij daar deed.
Ik aarzel om die verdeling weer te geven, wegens de omvang, maar het is nodig voor een
goed begrip van het vervolg.
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Rombout bekwam: 9/10 van een hofstede met huis en land, 7 dagwant in Bonheiden,
geraamd op 730 Carolusgulden; een perceel bemd "Het Spuyken", 1 1/2 dagwant onder
Rymenam, 180 Car.gulden; 1/2 perceel land "De Catteplecken" 1/2 bunder onder
Bonheiden Mispeldonk, 110 gulden; een huis met grond in de Adegemstraete 400 gulden;
een heesterbos 1/2 bunder te " Baele onder Cruyce", 83 gulden; de helft van 3 meuken
koren per jaar. Later zal blijken dat hij ook "Het Gulden Maelslot" had geerfd (of
gekocht?)
Augustyn: een hof met kriekelaars onder Nekkerspoel 284 gulden; een huis met grond
genaamd "Den hollandschen Thuyn" in de Katerinenstraat naast "Het Struysken" 300
gulden. Alles samen voor 1522 gulden.
Jan: een hof met grond 6 dagwant in Heffen, bij de heide, 600 Car.gulden; de helft van de
bemd "Het byltken", ongeveer 1 bunder onder Rijmenam, 215 Car.gulden; een huis met
hof en boomgaard "Het steynen Huys" 1 dagwant onder OLV.-Waver in de Berchstraat,
215 Car.gulden; een rente op een herberg op Zellaer onder Bonheiden. Alles samen voor
1508 gulden.
Catharina: het huis "Het Struysken" in de Catherinenstraat 515 Car.gulden (dat was dus
toch niet verkocht) ; een hof op Neckerspoel tegenover de Borcht 250 gulden; de helft van
een perceel beemd " den Bootswinkel" 1 bunder, 300 gulden; de helft van een hofken
onder Neckerspoel tegenover de grote hof aldaar, 35 gulden; een deel van een rente op
"Het Plattynken".
Jacomyne: de helft van "De Werelt", een huis achter het Vleeshuis, naast "De Borse" en
"De Rave", 1150 gulden; een huis op Ste-Katelyne-kerkhof; een deel van de rente op "Het
Plattynken"; alles samen voor 1508 gulden.
Franchois: de andere helft van "De Werelt" (met een glazen achterhuis) ; een huis met
grond op de hoek van het Chynspenninckstraatje bij Ste-Katelyne-kerkhof, 318 gulden;
plus een deel van de rente op "Het Plattynken"; alles samen voor 1508 Car.gulden.
Anna: een hof met kriekebomen op Neckerspoel, 1316 gulden; een huis in het
Chynspenninckstraatje, 206 gulden. Alles samen voor 1522 gulden.
De overeenkomst is "Actum" ten huize van zoon Augustyn, op de Grote Markt. Maar het
valt op dat de kavels niet gelijkwaardig zijn. Vermoedelijk waren er nog andere, financiele
arrangementen die niet in deze akt beschreven werden.

WONENDE TE LEYDEN
De oudste zoon van Augustyn en Catharina Hemelrycx, RUMOLDUS M 1 g 3 a 1
gedoopt 1688 , de man die bij de verdeling in 1622 in Leiden woonde, had op 13.7.1613
Jacomyne Jacobs gehuwd, zoals voor alle huwelijken in deze tak in de St.-Romboutskerk;
getuigen waren zijn broer Augustyn en Jan van Baelen, zijn aangetrouwde oom of diens
zoon ; op 15.6.1618 werd de jonge vrouw reeds begraven. Er waren drie kinderen:
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- LAURENTIUS, M 1 g 3 a 1 a, op 17.1.1614 gedoopt in St.-Rombouts, met als peters
Laureys Jacobs en Clara Heyns, de tweede vrouw van de grootvader. Vergelijk even de
doopdatum en de huwelijksdatum: Rombout was een rappe...
- AUGUSTYN, M 1 g 3 a 1 b, op 5.6.1615 gedoopt in dezelfde parochie, peters
Augustyn van oyrssagen en Anna (Rustens?);
- CLARA, M 1 g 3 a 1 c, gedoopt in dezelfde parochie op 23.3.1617, peters Meester
Augustyn en Clara van oyrssagen.
Ik deed u opmerken dat Rombout een snelle was; precies daarom vermoed ik dat hij ook
de vader was van een SYKEN, die op 28.1.1620 gedoopt werd als "illegitima" van een
Rombout van oyrsagen en een Syken Cristiaens (de voornaam doet erg Hollands aan!); als
dat waar zou zijn, verdient de dopeling het sigel M 1 g 3 a 1 d . Het arme kind werd echter
reeds op 17.7.1622 begraven in OLV: "Zyken van orssaghen een pennenckn ... elkers
vuytvaert begraven met het pelle der kerck." Het "pelle" bedoelt het baarkleed.
Het zou me niets verbazen indien Rombout in Leiden zou zijn gebleven; wie weet is hij er
niet hertrouwd en is hij de stamvader van de talrijke "Van Orsouw's" aldaar!
Was zijn vertrek naar Holland misschien een soort "verbanning" wegens "wangedrag"? ...
Er bestaat nochtans nog een andere mogelijkheid: misschien was het deze Rombout die op
13.7.1659 in St.-Pieter werd begraven met "was 8" (kaarslicht, 8 stuivers).

DE TWEEDE APOTHECARIS: EDELMANS VRIJDOM
De tweede zoon van Meester Augustyn en Catharina Hemelrycx was weer een
AUGUSTINUS (M 1 g 3 a 2 gedoopt 1590); op 25.4.1614 huwde hij in St.-Romboutskerk
met Barbara van Ryckenroy, vermoedelijk de dochter van Jan van Ryckenroyen alias
Bollaert, die met Catharina de Pape gehuwd was. En evenals zijn vader werd deze
Augustyn apothecaris.
Er kwamen in dit gezin tien kinderen, alle gedoopt in St.-Rombouts:
- MARIA (M 1 g 3 a 2 a), gedoopt op 2.1.1615, peter Wouter en Maria van Ryckenroye;
- SEBASTIAEN (M 1 g 3 a 2 b) gedoopt op 11.4.1618, peters "Mynheer Sebastiaen van
Cristynen"en Catharina van oyrssagen;
- BARBARA (M 1 g 3 a 2 c) waarvan ik de doop niet heb gevonden;
- ROMBOUT (M 1 g 3 a 2 d), gedoopt op 7.6.1620, peters Her Rombout de Grauwe en
Oct. de Cuypere;
- AUGUSTYN (M 1 g 3 a 2 e), gedoopt 12.2.1622, peters Her Henrick van Hanswyck en
Bet Roosemaels;
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- CATHARINA (M 1 g 3 a 2 f), gedoopt 9.10.1623, peters Machiel Coup en Jouffr.
Catharina .....
- LYSBETH (M 1 g 3 a 2 g), gedoopt 26.1.1625, peters "De heer Canonick hunnin (?) en
Catharina .....
- WOUTER (M 1 g 3 a 2 h), gedoopt 9.4.1626, peters Wouter van Ryckenroye en
Cornilia van .....
- JACOBUS (M 1 g 3 a 2 i), gedoopt 16.4.1628, peters Jacques de Coster en Joncvr.
Catharina van den (hoeck);
- SUSANNA (M 1 g 3 a 2 j), gedoopt 1.8.1630, peters Rombout de Grouwe en Susanna
d'Orchi (?)
Het moet deze Augustyn II geweest zijn die volgens ARA Rekk. 12039 p. 62 (boek dat
handelt over de jaren 1612 - 1614) voor 30 gulden een dachwant onder Bonheiden
verkocht aan het klooster van Blyenberghe; er moest 30 stuivers "pontgelt" betaald worden
op deze verkoop.
In WK 55, op datum van 27.6.1647, is de "Scheydinghe ende Deylinghe" voor de kinderen
van zijn schoonouders te vinden. Daarin lezen we dat een tante-begijn van de
Weesmeesters de raad kreeg zich beter met haar nichten te verstaan: "daermede sy
verhoepen dat de tweede comparante in meerdere eendrachticheyt sal leven met haere drye
niechten als sy voor desen heeft gedaen" .... Meester Augustyn en zijn vrouw kregen een
fameuse erfenis toebedeeld, voor een waarde van veel meer dan 5000 gulden.
Maar voordien was er al heel wat herrie geweest. In nr 99 van OGA Bonheiden (RA
Antw.) lazen we hoe er onder de erfgenamen "verscheyden swaere ende langhdurige
processen" waren geweest, die nog niet definitief van de baan waren. Het ging om zekere
goederen onder Bonheiden "ende daer ontrent", waarvoor de grootvader van Barbara van
Ryckenroy en van haar zusters "de administratie" (= het beheer) had waargenomen in hun
plaats, en in functie daarvan 1800 gulden voor zich eiste. Reeds drie jaar werd daarover
getwist en er waren reeds "veele penninghen geconsumeert int maecken van een nieuwe
schuere ende reparatien aenden huysinghen". Sommige erfgenamen wendden zich dan
eindelijk tot de Weesmeesters van Mechelen om de toestemming tot verkoop van bepaalde
eigendommen te bekomen om de uitgaven te dekken. Hun voorstel hield in dat Augustyn
van Orssagen "chirurgyn" (?) en zijn schoonzuster Marie van Ryckenrode zouden mogen
verkopen: drie bunder bos in OLV.-Waver in de Leemstraete, plus een perceel land van
een bunder, ook aldaar,en nog een half bunder beemd onder Bonheiden in de Broekstraat,
en tenslotte nog een perceeltje beemd buiten Nekkerspoel-Poort "by de Borcht aen de
vondelbrugghe". In 1644 werd hen dat inderdaad toegestaan, en de verkopen werden
volgens notarisakten ook uitgevoerd.
Nog over deze Augustyn las ik in een akt van 1625 (WK 34) dat zijn afwezigheid op een
zitting van de Weeskamer verontschuldigd werd wegens zijn "groote occupatien onder de
siecken van yeder kennelyck". Ik vermoed dan ook dat het deze man was die ooit van het
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Magistraat van Mechelen "edelmans vrydom", een vrijstelling van stadsbelastingen,
bekwam ; ik vond de desbetreffende schepenbeslissing nog niet maar het feit wordt
vermeld in R. van den Heuvel: Van Kruidenier tot Apotheker; daar las ik: "In dezelfde
eeuw (= 17e) verleent de stad aan Meester Augustyn van Orssagen, apothecaris, het
Edelmans Vrijdom "omme de groote diensten aen de arme gemeynte gedaen". Terloops: in
1634 heerste de pest in Mechelen, vermoedelijk een drukke tijd voor de apoteker.
In augustus 1625 werd aan de weeskamer door de voogden van Anna van Orssagen de
toestemming gevraagd om het Huis Bethleem op de Grote Markt aan haar broer Mr
Augustyn, apothecaris, te mogen verkopen. En blijkbaar gebeurde ook aldus. Dit huis
staat nog steeds Schoenmarkt 3 te Mechelen.
Op 16.6.1659 lieten Meester Augustyn en zijn vrouw in Test. nr 21 p. 52 noteren dat ze
hun testament hadden geformuleerd in "seker besloten pampier"; en op p. 58 van datzelfde
boek staat de tekst van dat testament. We leren er niet veel nieuws uit, behalve dat de
dochter Elisabeth "valetudinaer" is, een eufemisme om te zeggen dat het meisje ziekelijk
was; het woord wordt niet vermeld in het MNW maar in het Engels bestaat het nog.
Volgens een grafsteen in St.-Romboutskerk (althans in 1777) stierf Mr Augustyn van
Orssagen op 4.8.1660. Die grafsteen zou volgens de reeds meer geciteerde verzameling
grafschriften gelegen hebben (nog liggen?) in de kerk van de Lieve-Vrouwe-Broeders:
"Onder de glase vensters neffens den voorseyden Autaer" en daarop stond "in gouden
letter ": "Hier voor in dese Kerck leght begraven Meester Augustyn van Orssagen + 4 Aug.
1660".
In WK 73 vinden we zijn "sterfhuis". De toestand zag er al niet veel beter uit dan bij zijn
ouders: er waren wel vier huizen, waaronder het "Betlehem", "De Catte", en "De Fontaine"
maar er was 4258 gulden schuld, o.a. aan ene Barbara van Orssagen, begyn, en aan zijn
zusters Jacquemyne en Catharina, en ook aan een "Aldegonde begyn" die niet nader werd
omschreven maar die we nog gaan ontmoeten . De meubelen waren reeds voor een flink
deel verkocht en de opbrenst gebruikt om de dringendste schulden te delgen.

Volgens ARA Rekk 11932 p. 141 verkocht Barbara van Ryckenrode, de weduwe van
Augustyn II , gronden onder OLV-Waver. Op dat ogenblik leefden nog volgende
kinderen: Meester Augustyn, Barbara, Catharina, Elisabeth en Susanna. De vijf andere
waren reeds overleden.
Het derde kind van mr Augustyn en Catharina Hemelrycx was weer een zoon, een JAN M
1 g 3 a 3 gedoopt in 1593. Op 30.2.1618 huwde hij Catharina tSermertens, met als
getuigen zijn broer Rombout van Oyrshaeghen en Jan Tsermertens. Er kwamen zeven
kinderen, die, voorzover de doop werd gevonden, alle in St-Rombouts werden gedoopt:
- CATHARINA (M 1 g 3 a 3 a), gedoopt op 16.3.1620, peters Augustyn van Oyrsagen
en Catharina Sermertens;
- JAN (M 1 g 3 a 3 b) gedoopt op 7.10.1621, peters Hans Sermertens en Catharina van
Oyrssaegen;
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- MARYN (M 1 g 3 a 3 c), gedoopt 16.11.1622, peters Maryn de Bontridder en Barbara
Ryckenroy;
Er valt hier een gaping van een tiental jaren. Wat mag er gebeurd zijn? Woonde het
gezin elders waar ik ze nog niet ontdekte? Hadden ze daar nog kinderen?
- JACOBUYN (M 1 g 3 a 3 d), gedoopt 8.8.1632, peters Jacob tsermertens en
Jacquemyn van Orsaghen, zuster van de vader;
- MARIA (M 1 g 3 a 3 e), gedoopt 23.6.1636, peters Rombout van Orshagen, broeder
van de vader, en Maria van Orshagen, zijn zuster;
- JAN (M 1 g 3 a 3 f), gedoopt 10.2.1638, peters Michael Genits en Barbara de Brouwer,
beide aangetrouwde oom en tante van de dopeling;
- LAURENTIUS (M 1 g 3 a 3 g) , gedoopt 4.5.1640, peters Laurentius van Orssagen en
Maria tsermertens.
Het moet de vader van deze kinderen zijn geweest die volgens ARA Rekk 12041, over
1621-1624, p. 88 verso een "woonstee" te OLV.-Waver, vermoedelijk voortkomende uit
de erfenis van zijn ouders, (zie de inventaris van het sterfhuys) verkocht aan Jan van der
Auwera voor 235 gulden. En volgens p. 96 een halve beemd te Rymenam aan jonker
Jacques van Castre voor 171 gulden.
In september 1661 werd in Ste-Katelijne een JOANNES van Orssaghen begraven; was het
de bovenbeschrevene? Of was hij degene die op 3.12.1673 in St.-Rombouts werd
begraven? Voortgaande op de voorkeur van de familie voor de hoofdkerk ben ik geneigd
dat laatste aan te nemen.

Het vierde kind van Augustyn en Catharina Hemelrycx was eindelijk een dochter,
CATHARINA M 1 g 3 a 4 gedoopt in 1595. Op 22.9.1619 deed ze ondertrouw in
OLV-kerk en op 7.10.1619 huwde ze in St.-Rombouts met Paulus Alexanders, getuigen
Mr Augustyn en Jan van oyrssagen beide haar broers.
In WK 28 staat een verzoek van 22.11.1619 waarbij Pauwels (= Paulus) Alexander en
Catharina van Orssagen, zijn vrouw, die kort tevoren waren gehuwd en als "pastybacker"
een winkel wilden beginnen, de toestemming vroegen om op haar kindsdeel 300 gulden te
lenen; zij was namelijk nog geen 24 jaar en dus nog onder voogdij. Het gevraagde werd
toegestaan.
In Test. nr 19 lees ik op p. 63 verso dat het paar op 17.2.1621 bij notaris Jan ghyssens zijn
testament liet opstellen. Ik heb het nog niet opgezocht. En op 29.10.1631 werd een
Catharina van Orssaegen begraven in de Katelijnekerk; vermoedelijk de zelfde want er is
mij geen andere gepaste bekend.
Volgens een oude stamboom zonder data, gevonden in SA Mech Varia 534, zou zij een
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dochter zijn geweest van een N. van Orsagen, gehuwd met N. van der Linden. Maar dat is
klaarblijkelijk een vergissing; die vander Linden was de man van haar zuster.

Het vijfde kind van Augustyn en Catharina Hemelrycx was JACOMYNE M 1 g 3 a 5
gedoopt rond 1597, die op 5.5.1622 met Rombout vander Velden huwde, getuigen weer
de broers van de bruid, Mr Augustyn en Jan. En volgens die oude stamboom zou ook deze
Jacomyne een dochter zijn geweest van die Vander Linden; eveneens fout.
Uit een document uit SA Mech (maar de juiste vindplaats weet ik niet meer, het moet een
dossier in verband met het Vleeshuis zijn geweest) vernemen we dat de "proprietarissen
ende gegoeden van de achtindich (?) bancken int vleeschuys alhier" iemand machtigden
om zekere stappen te ondernemen; en onder die eigenaars Jacquemyne van Orssaegen
weduwe van Rombout vanden Velden. Die Rombout moet volgens een grafsteen in
St-Rombouts gestorven zijn in 1630; zijn huwelijk met Jacomyne was overigens reeds een
tweede huwelijk, dat leren we ook daaruit.
Inderdaad vond ik in WK 44, over het jaar 1636, het "sterfhuys" van die R. vanden Velde,
beenhouwer. Aan juwelen en zilver was er voor 414 gulden; voor het overige is er sprake
van de helft van het huis "De Werelt" op de Yseren Lene, dat we al enkele tijd in de
familie weten zijn, ook van een huis op Ste-Kathelyne-kerkhof, al gezien in vroegere
verdelingen, van een-zevende deel van drie huizen in de Caterinestraat, idem, en van de
helft van een huis in de Schipstraat, idem. En van een rente op "het Betlehem"; maar
daarvan was de tocht nog steeds aan Clara Hens, de tweede vrouw van Augustyn II. Het
blijkt ook uit dit stuk dat een half bank in het Vleeshuis werd verhuurd aan Peeter Geniets
en het zal dan ook wel geen toeval zijn dat de weduwe later hertrouwde met een Michiel
Geniets; aan Jan Suetens werd overigens een hele bank verhuurd, en ook die naam kwam
later in de familie.
In WK 50 van 1642 wordt nog gesproken over dat huis in de Korte Schipstraat.
Op 26.12.1634 hertrouwde Jacomyne dan, zoals reeds gezegd, in St-Rombouts met
Michiel Geniets maar in 1641 (WK 47) was die ook reeds overleden. Onze Jacomyne
bleef achter met acht kinderen; daarvan waren er echter slechts twee van haar; de anderen
waren overgebleven van het eerste huwelijk van haar eerste man. Uit de inventaris die bij
het overlijden werd opgesteld onthoud ik dat er veel "haemels" en "oyen" waren; blijkbaar
werd er toen veel schapenvlees gegeten. En er was ook een "peert".
Ik vond ook dat Jacomyne van Orshaegen, weduwe van Michiel Geniets, zich volgens een
akt van 5.8.1659 uit SA Mech Notariaat nr 1769 borg stelde voor haar zoon Corneel
Geniets en daarbij de helft van het huis "De Werelt" achter het Vleeshuis in pand gaf; dat
huis kwam voor in de nalatenschap van haar ouders.
Het was dan ook waarschijnlijk deze Jacquemyn van orsaghen uit de Corte Schipstraet die
op 16.11.1674 werd begraven in St.-Rombouts, met "Ten", dus met tinnen kandelaars.

Het zesde kind van Augustyn en Catharina van Hemelrycx was een zoon, FRANCHOIS
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M 1 g 3 a 6 gedoopt in 1600 . In een akt van WK 34, op 17.6.1625 opgesteld, las ik dat die
op dat ogenblik "absent ende tot Parys woonachtich" was. Wat deed hij daar? In ieder
geval bleef hij er niet.
Want hij huwde in St.-Rombouts op 7.1.1634 met Barbara de Brouwer, getuigen
Augustyn van oyrssagen en Henrick Wuytiers. Om een mij onbekende reden was er
"dispensatie van de drie geboden", de drie roepen, nodig.
Het paar kreeg drie kinderen, alle drie gedoopt in St-Rombouts:
- MARGARETA (M 1 g 3 a 6 a) gedoopt 31.1.1635, peters Henri vander Linden en
Margareta Silnoorts; en daar hebben we reeds de N. vander Linden waaraan in die oude
stamboom een verkeerde rol werd toebedeeld;
- HENRICUS (M 1 g 3 a 6 b) gedoopt 9.2.1637, peters Henricus Reyters en Maria de
Valle;
- MARTINUS (M 1 g 3 a 6 c) gedoopt 26.7.1639, peters Martinus de Paep en Maria
Verhoeven.
Uit het "sterfhuys" van zijn schoonbroer R. vande Velde, de man van Jacobyne, weten we
dat het gezin van Franchois in 1636 in het huis "De Werelt" woonde, aan de Yseren Lene,
en dat voor 125 gulden jaarhuur; zijn zuster Jacobyne was mede-eigenares van het huis.
Uit SA Mech WK 53 van 1645 p.12 blijkt dat Barbara de Brouwer op 22.10.1641 reeds
enkele tijd was overleden; en in de inventaris, die bij het overlijden van de vrouw werd
opgesteld, zie ik dat het paar van mooie dingen hield: er is sprake van houtwerk en
schilderijen, van tin, zilver- en koperwerk, van een gouden keten, een paar gouden "sloten
met (criale?) braceletten", van een kerkboek met zilverbeslag, twee gouden ringen en een?
"met eenen steenrinck" etc. Verder was er in de winkel voor 434 gulden koopwaar
voorhanden: "lynwaet" en "cremerye", lint, "camerycx doeck, gebreyde caussens, canten"
enz.
Uit die akt blijkt ook dat het paar een "meyssen", een meid, had; ook dat een zekere Anna
Suetens voor hen had gewerkt; later trouwde iemand uit die familie in bij de Van
Orshagen's.
De kinderen van Franchois werden na het overlijden van hun moeder bijgehouden door
zijn zuster Anna, die vergoed werd voor de "montcosten".
Wegens het vroegtijdig overlijden van zijn eerste vrouw mag het niet verwonderen dat
Franchois op 14.3.1642 in St.-Rombouts hertrouwde met Enneken (Anneke) Hollemans,
en weer "opden eedt met dispensatie van 3 gheboeden ende besloten tyt". De datum van
het huwelijk zal inderdaad in de vasten gevallen zijn.
Uit dit tweede huwelijk zijn nog vier kinderen bekend, weer alle vier gedoopt in
St-Rombouts:
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- FRANS (M 1 g 3 a 6 d) gedoopt 20.4.1643, peters Rombout vanden Velde, broer van
vaders eerste vrouw , en Barbara Hollemans, zuster van de moeder. Deze Frans moet
echter al zeer jong gestorven zijn gezien de naam van het volgende kind:
- FRANS (M 1 g 3 a 6 e) gedoopt 20.4.1645, peters Henricus Wuytiers -die ook al
getuige was geweest bij het eerste huwelijk van de vader - en Jacquelyn van Orshagen;
over deze Frans zullen we een en ander te vertellen hebben;
- ANNE (M 1 g 3 a 6 f) gedoopt 10.3.1647, peters Meester Joannes Bachusius, ons wel
bekend uit het langdurige proces van de Heistse "stamvader" Jan tegen de Kerk van
Heist over het "eussel achter den Raem", en Jacquelyne van Orshagen;
- JAN (M 1 g 3 a 6 g) gedoopt 1.6.1649, peters Meester Augustyn van Orshagen, oom,
en Joanna de Brouwer, zuster van de eerste vrouw van de vader;
Franchois was een lakenverkoper; we zagen overigens reeds in het hoofdstuk over Heist
hoe hij op 19.9.1661 allerlei tekstielwaren verkocht aan de H.-Geesttafel van Heist.
Daarom heb ik dan ook de grootste moeite om geloof te hechten aan E. Neeffs: Histoire de
la Peinture et de la Sculpture a Malines (1876) die in deze Frans van Orshagen de schilder
wil zien die in 1658, 1664 en 1667 deken van de Sint-Lucasgilde was (p. 440 van het
geciteerde werk, deel I). Ik denk eerder dat deze schilder de Frans van Orshagen was die
op 1.10.1603 in de leer ging bij Hugo Balthasar, en waarover ik reeds sprak in het begin
van dit opstel. Overigens vergistte E. Neeffs zich ook over de sterfdatum van de eerste
echtgenote van Frans, B. de Brouwer; volgens WK 53 was die op 22.10.1641 reeds
overleden. En de andere schilder uit de familie, de vriend van Willem Gortter, wordt door
E. Neeffs niet eens vermeld ...
"Onze" Franchois werd vermoedelijk op 21.7.1672 begraven in St.-Rombouts met "Ten":
een uitvaart met tinnen kandelaars.

Het zevende kind van Augustyn en Catharina Hemelrycx was ANN M 1 g 3 a 7 gedoopt
in 1603 . Ze huwde op 7.9.1625 in St.-Rombouts met Henrick vanderlinden, getuigen een
Vanderlinden en een Jan Viggen.
In een akt van de Weeskamer (WK 34) van augustus 1625 staat dat Anna, oud 22 jaar,
haar deel in het huis Bethleem op de Grote Markt wou verkopen aan haar broer Mr
Augustyn, apothecaris. En op 30 augustus werd dan genoteerd dat inderdaad een-zevende
van genoemd huis in een publieke verkoop verkocht was aan Augustyn voor 1484 (?)
gulden; ik vermoed dat hij tegelijk ook zijn andere broers en zusters had uitgekocht,
anders is dat bedrag niet te verstaan. Anna vroeg dat haar paart haar dadelijk zou worden
uitbetaald voor haar "uytsetsel".
In een verzoek gericht tot de Weeskamer (WK 34) dd december 1625 vernam ik dat Anna,
gehuwd met Mr Hendrik vander Linden, "chirurgyn", zinnens was naar Breda te
verhuizen. Ze wou haar "Crieckinghe" op Nekkerspoel, de kriekenboomgaard die ze van
haar ouders had geerfd, hypotekeren om aan geld voor de nieuwe woonst te geraken, en
Wouter van Ryckenrode, iemand uit de familie van haar overleden moeder, was bereid tot
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die transaktie.
Is ze werkelijk naar Breda verhuisd? Ik weet het niet; ik heb over haar te Mechelen geen
verdere inlichtingen gevonden. Er leefden ongeveer gelijktijdig met haar in die stad
verscheidene naamgenoten, Anna was een geliefde naam, maar dat waren stuk voor stuk
onbetwistbaar andere dames. Al wat ik nog vond was dat haar man op 31.1.1635 peter was
bij de geboorte van een dochtertje van Franchois van Orssagen, de broer van zijn vrouw.
Of was zij het die op 4.9.1694 in St.-Rombouts werd begraven als "Anna van oorsagen
groote merkt"? Of op 3.8.1678? Maar dat was een "kercklyck Anna van Orsaeghen achter
tVleeshuys". Het "Anneken van orsagen"dat op 16.4.1666 in het Burgerlijk Gasthuis werd
begraven zal allicht een jonger meisje zijn geweest. Ik geef die van de Grote Markt de
meeste kans: haar vader woonde daar ook reeds.

Tot hier over de kinderen van Augustyn I.

Wat vond ik over DE KLEINKINDEREN VAN DE EERSTE APOTHECARIS?
Over de kinderen van zijn oudste zoon Rombout weet ik behalve hun doopsel weinig.
In RA Antw. OGA Mech. Stad 6 berust een verzoek van de voogden van de kinderen van
Rombout - en die mombers waren Augustyn van Orssagen en Jacques van Benaerts - die
aan de Weesmeesters het akkoord vroegen om "Het Gulden Maelslot" te mogen verkopen;
het stond in het begin van de Ste-Catherinestraete bij de St.-Romboutskerk tussen "den
Zeehondt" en Peeter Crielemans en werd bewoond door Hans Herrebauts, bode op
Antwerpen, voor 48 gulden per jaar. Anderzijds was het belast met 27 gulden per jaar; dus
hadden de kinderen er slechts 20 gulden per jaar inkomen van. Er waren bovendien
dringend reparaties nodig wegens "de caduckicheit" van het huis; bovendien had de
overleden vader sedert enige tijd de renten niet betaald. Een liefhebber wou 1390 gulden
geven, "vry goet, vry gelt", plus een erfelijke rente van 36 gulden per jaar. Het verzoek
draagt geen datum, maar stadssekretaris Van Paeffenrode, de zoon van schepene Jan van
Paeffenrode en Catharina van Orshagen, tekende de toestemming in 1624.

Over de oudste zoon van Rombout , LAUREYS M 1 g 3 a 1 a gedoopt in 1614 , heb ik
een en ander meer persoonlijks, alhoewel ook niet veel.
Op 31.1.1642 deed deze Laureys ondertrouw, en op 2.2.1642 huwde hij in St-Rombouts
met Clara Bernaerts; getuigen Rombout en Jan van orsaghen. Ik vond negen kinderen uit
dat gezin:
- JACOBA, (M 1 g 3 a 1 a 1) gedoopt 15.9.1642, peters Cornelis ghenits en Jacquemyn
van orsaghen;
- CLARA, (M 1 g 3 a 1 a 2) gedoopt 1.4.1646, peters Her francsois Bernaerts en Anna de
hont;
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- ANNA, (M 1 g 3 a 1 a 3) waarvan geen doop werd gevonden;
- JOANNES, (M 1 g 3 a 1 a 4) gedoopt 21.1.1648, peters Jan Ysermans en Lyncken van
orssaghen;
- AEGIDIUS, (M 1 g 3 a 1 a 5) gedoopt 1.9.1652, peters Gilles vanden Hont en
Magdalena blick;
- JOANNA MARIA, (M 1 g 3 a 1 a 6) gedoopt 11.3.1653, peters Rombout van
Orsaghen en Marie Bernaerts;
- JOANNA, (M 1 g 3 a 1 a 7) gedoopt 20.11.1657, peters Cornelis Bernaerts en Joanna
van Broeckhoven;
- FRANCISCUS, (M 1 g 3 a 1 a 8) gedoopt 10.2.1660, peters Fransois Genits en Barbara
van hesen;
- BARBARA, (M 1 g 3 a 1 a 9) waarvan mij alleen de begrafenis bekend is.
Voor zover mij de dopen bekend zijn gebeurden ze in St-Rombouts.
In 1651 woonde het gezin op de "botermerct". En op 26.6.1660 stelde Laureys van
Orsagen, "backer", zich borg voor Corneel Bernaerts, wellicht zijn schoonbroer (SA Mech
notaris Verhulst nr 1770).
Het was deze Laurentius van oorsagen die op 25.3.1681 in St.-Rombouts werd begraven
met een "Tenne" uitvaart, en het gezin woonde dan nog steeds op de Botermarkt.

De tweede zoon van Rombout, AUGUSTINUS M 1 g 3 a 1 b gedoopt in 1615, werd op
14.9.1639 in St. -Rombouts begraven.

Over CLARA M 1 g 3 a 1 c gedoopt in 1617 , de derde van Rombout, is me niets in
handen gevallen; misschien werd ze op 10.10.1656 begraven in St.-Pieter.

En het "onwettige" SYKEN M 1 g 3 a 1 d gedoopt in 1620 , dochtertje van Rombout en
Syken Cristiaens, stierf zeer jong en werd op 17.7.1622 begraven in OLV.-kerk: "Zyken
van orssaghen een pennenckn...... elkers vuytvaert begraven met het pelle der kerck."

De kinderen van Augustyn II.
Het oudste kind van Augustyn II was
MARIA M 1 g 3 a 2 a gedoopt 1615 . Op 18.3.1642 was ze in St-Rombouts gehuwd met
Nicolaus Le Plaa, maar ik heb die trouw nog niet zelf gezien in het PR. Later lees ik dat de
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man chirurgijn was en dat hij vermoedelijk uit Engien (Edingen) stamde. In SA Mech. DS
II nr 1 over het Chirurgynsambacht p. 22 verso vond ik dat Nicolaes Le pla deken werd
van zijn ambacht en overleed op 27 november 1670. De jonge vrouw stierf vroeg; op
2.10.1645 werd ze in St.-Rombouts begraven. Op 2.1.1646 gaf Niclaes le plat het sterfhuis
van zijn overleden vrouw aan, zie WK 58, akt van 26.4.1650. De klederen en de meubelen
werden op 703 gulden geraamd; de verkoop - behalve van "de instrumenten van
chirurgyn" - bracht 572 gulden op. Er waren ook een "socircons rinck" en een paar gouden
braceletten bij die in Brussel werden verkocht voor 65 gulden.
Er bleven twee kleine kindjes achter waarvan dan nog eentje kort na de moeder overleed.
Een "damasten rok" werd voor 16 gulden overgenomen door haar moeder. De weduwnaar
moest de helft van 1125 gulden "op goede ende suffisante panden" beleggen voor het
achtergebleven weeskind. De man zelf was intussen al hertrouwd met Lysbeth van
Wachelberch.
Bij de dood van Maria's vader op 4.8.1660 werd in zijn "sterfhuis" alleen dat weeskind
Barbara vermeld; ze was intussen gehuwd met Meester Thomas Bertrams en het jonge
paar woonde in "Het Bethleem" tegen 100 gulden per jaar. Het huis "Bethleem", het huis
waar reeds haar overgrootvader "Her Rombout" woonde ...
En op 5.5.1665 (WK 73) gaf de Weeskamer toestemming om "Het Fonteynken" in de
Steenstraat, en "Het Bethleem", waarin Barbara nog steeds een-zesde bezat, te verkopen.

De volgende spruit van Augustyn II was
SEBASTIAEN M 1 g 3 a 2 b, gedoopt in 1618 , maar ik weet volstrekt niets over hem.
Op hem volgde
BARBARA M 1 g 3 a 2 c . Geen doop gevonden. Op 27.6.1629 huwde ze in St-Rombouts
met Gillis Ghenits, wellicht iemand uit de familie van haar tante Jacomyne, overigens ook
een beenhouwer. Bij dat huwelijk werd in het PR de vorm "van Ishovens" opgetekend.
In het "sterfhuys" van haar schoonzuster Barbara de Brouwer, de vrouw van Franchoys,
zien we dat "Barbara de nichte inden tennen pot" bij haar broer in de schuld stond voor 2
gulden 6 stuivers (WK 53 van 3.1.1645). Anderzijds stond Augustyn II in zijn "sterfhuis"
nog in de schuld tegenover een "Barbara van orssagen begyn"; zou dat zijn dochter kunnen
geweest zijn die misschien na de dood van Gillis Ghenits begijn zou zijn geworden? ...
Een andere kandidate zie ik niet, maar ik ken niet alle naamdragers.
Barbara werd op 10.12.1637 begraven en weer werd ze, in WK 47, van 1639, op p. 66,
Barbara "van ijshoven" genoemd. Iemand moet dat document eens opnieuw bestuderen.

ROMBOUT M 1 g 3 a 2 d gedoopt in 1620 . In ARA Rekk 12040, p. 111 (over
Bonheiden en Zellaar) lezen we : "wylen Augustyn de Munck: eenen keur zyne Maj.
competerende op huys ende hoff metten toebehoorten gelegen op Zellaer groot tsaemen
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22,5 bunder (= meer dan 25 ha!) XXIII lb. Welken keur nu draegt Rombout van
Orssaghen mr Augustyns sone daer moeder aff is Barbara van Ryckenrode oudt ontrent
dry jaeren. Actum 18.9.1621." Maar deze "Rumoldus van oorsaghen zoonken van
Augustyn van Oorsagen en Barbara van Ryckenroy" werd reeds op 14.5.1622 begraven in
St.-Rombouts.

DE DERDE APOTHECARIS
AUGUSTYN III M 1 g 3 a 2 e gedoopt in 1622 , opnieuw een apoteker. Op 27.10.1665,
dus reeds op leeftijd, - hij was geboren in 1622 - huwde hij in Ste-Katelijne met Aldegundis Roosemals "actualiter in maiore Beguinagio habitans, obtenta dispensatione in bannis".
Dat is dus de geheimzinnige "Aldegonde begyn" waaraan haar toekomstig schoonvader
Augustyn II blijkens zijn "sterffhuys" van 4.5.1665 een bedrag schuldig was (zie WK 73)!
Een misschien ondeugende vraag aan de begijn: waarom werd dispensatie van de drie
roepen toegestaan? ... Gewoonlijk gebeurde dat in gevallen van "blijde ver-rassing" ....
Maar soms toch ook wel om minder frivole redenen.
Getuigen bij dat huwelijk waren Jacobus de (jaeger?) en Laurentius van orsaghen. Van het
reeds bejaarde paar vond ik slechts een kind:
- MARIA BARBARA, (M 1 g 3 a 2 d 1) gedoopt 18.8.1667, peters Jacobus ysvogels en
maria Vermeulen. In een akt van 14.7.1678 wordt alleen over "het minderjarige
weeskint Barbara" gesproken; er zullen geen andere kinderen zijn geweest. Bij haar
huwelijk is er in het PR wel sprake van "Maria Catharina" maar dat moet een
vergissing zijn: wanneer de vrouw later stierf heette ze toch opnieuw Maria Barbara.
Over Meester Augustyn III las ik iets meldenswaardig bij Leon Louveaux: La Pharmacie a
Malines du XVIe au XVIIIe siecle, waarin in een voetnoot p. 8 over de festiviteiten naar
aanleiding van de val van Barcelona het volgende wordt gezegd: ".... Un contemporain de
ces evenements, l'apothicaire Augustin van Orssaegen, habitait Grand'Place no 13, une
maison dont il avait rebati la facade en 1661. Il avait orne celle-ci entre le premier etage et
le pignon pointu de deux medaillons, dont l'un portait cette inscription taillee dans la
pierre: Medicina morborum curatrix, et l'autre: Medicina Sanitatis conservatrix. Un
troisieme medaillon surmontait la porte d'entree et portait l'inscription: Ars longa, vita
brevis. Au-dessus des fenetres du rez-de-chaussee, des scenes bibliques represantant la
guerison de l'aveugle-ne et des dix lepreux etaient gravees dans la pierre. La maison existe
toujours et ces ornements et inscriptions y sont parfaitement visibles."
Ik denk dat het huis nog steeds bestaat, en dat het nu de herberg "Square" huisvest.
Op 24.2.1675 liet Mr Augustyn van Orsagen een testament maken bij notaris Jan van
Elsrack (?), wat in Test. nr 22 p. 29 verso werd bevestigd.
Meester Augustyn III moet voor 3.2.1678 overleden zijn: op die datum werd bij de Groote
Raet een klacht ingeleid (nr 656) van "Damoiselle Aldegonde van Rosmael veuve de
messire Augustin van Orssaghen, contre le procureur Piettre; baille le 25.2.1678." Ik heb
die klacht zelf nog niet weergevonden maar vermoed dat het een betwisting over de
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erfenis betreft.
En ook op 14.7 van dat jaar werd in WK 86 een akt opgetekend waaruit blijkt dat de
mombers over het minderjarige kind van " meester Augustyn van orssagen den jongen"
drie huizen in de Katelijnestraat verkochten aan Cornelis Bernaerts voor 929 gulden. Het
kind had recht op een-vierde in het zevende deel, maakt 33 gulden die haar moesten
worden gegeven.
Dochter CATHARINA M 1 g 3 a 2 f gedoopt 1623 , van Augustyn II, bleef verder
onbekend. Ik kan alleen vermoeden dat ze op 29.10.1631 werd begraven in de Katelijnekerk.
Over haar zuster ELISABETH M 1 g 3 a 2 g, gedoopt in 1625, weet ik even weinig. In het
testament van haar ouders staat dat zij "valetudinaer" is, ziekelijk. Voor haar begrafenis
heb ik de keuze tussen 28.7.1664 in St.-Rombouts, 1.5.1672 in OLV, maar ook in de
hoofdkerk! of 9.9.1703 in het Groot Begijnhof, en dan zou ze begijn zijn geweest. Alleen
die begrafenis van 1664 lijkt minder te passen: de overledene woonde in de Geytestraet;
maar het was wel een middel-uitvaart. Het zal wel die begijn zijn geweest.
Over WAUTER M 1 g 3 a 2 h gedoopt in 1626 las ik in het rolboek van het
Chirurgynsambacht (SA Mech. DS II nr 1 p. 60 en verso het volgende: "Meester Louwies
de Bruyn die gheeft over synen Leerknecht gheheeten WAUTER van orssaghen wesende
ontrent de sesthien jaren ende van fray lesen ende schryven ghelyck het voor ons is
ghebleken ende hy betaelt het ambachtsrecht desen 5en januarius 1640. Hy desen knecht
en woonde maer een jaer by Meester Louwies de Bruyn om reden dat hem wert toe
ghelaeten het tweede jaer te voldoen by Meester Hendrick Schoon ende hy en heeft synen
leerbrief niet ghehaelt ter oorsaeke dat hy int Minnebroeders klooster relighieus geworden
is. Onse Lieve Heere die wilt hem laten preste(varae?). Amen. 2 gulden."
JACOBUS M 1 g 3 a 2 i gedoopt in 1628 stierf jong; hij werd op 5.2.1630 in St-Rombouts
begraven als "het kint van Augustyn van orssagen en Beyken (= de afkorting van Barbara)
van Ryckenroye".
En de jongste van het gezin, SUSANNA M 1 g 3 a 2 j gedoopt in 1630 , werd op haar
negenenzestig jaar, op 25.4.1700 in St-Rombouts begraven met de vermelding: "kercklyck
Susanna van orshaeghen Gheestelycke dochter, op de groote mert". Maar wat was een
kerklijk? En wat een "geestelijke dochter"? Een non? En wie woonde er op de Grote
Markt, vermoedelijk nog altijd "int Bethleem"?

Wat heb ik te vertellen over de kinderen van Jan en Cathelijne Sermertens?
Over CATHARINA M 1 g 3 a 3 a gedoopt in 1620 vond ik niets.
JAN M 1 g 3 a 3 b gedoopt in 1621 stierf zeer jong; hij werd begraven in de hoofdkerk op
3.9. 1623.
MARYN M 1 g 3 a 3 c stierf voor hij twee jaar oud was; hij werd als Marinus van
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oyrssagen begraven in St-Rombouts op 10.8.1624.
JACOBA M 1 g 3 a 3 d gedoopt in 1632 huwde op 5.2.1661 in Kat en St-Rombouts met
Joannes Liekens; en ze werd op 30.9.1674 begraven in Kat als "van Orshaven Jacoba,
vrouw Liekens".
Over MARIA M 1 g 3 a 3 e gedoopt in 1636 vond ik niets. Kan zij het geweest zijn die op
9.9.1703 werd begraven in het Groot Begijnhof? Of op 30.11.1707 in Hanswijk?
JOANNES M 1 g 3 a 3 f gedoopt in 1638 zou degene kunnen zijn die op 7.8.1657 in
St-Rombouts huwde met Elisabeth tSermertens, misschien een nicht, voortgaande op de
naam van zijn moeder. En die op 3.12.1673 werd begraven in St.-Rombouts; alhoewel:
drie andere naamgenoten betwisten hem die eer ...
Tenslotte LAURENTIUS M 1 g 3 a 3 g gedoopt in 1640 , misschien de man die op
5.11.1662 in OLV huwde met Barbara van Castieel, waarbij de priester hem in het PR
opschreef als "van Orshave"; getuigen Thomas de Vriendt en Joannes de Saedt. En
hertrouwde hij op 25.6.1676 met Elisabeth Hollemans? Dan had hij twee kinderen met
haar:
- een JOANNES (M 1 g 3 a 3 g 1) in OLV gedoopt 30.7.1677, peters Joannes peeraert en
Maria van Corvendonck,
- en een ERASMUS (M 1 g 3 a 3 g 2) in OLV gedoopt op 6.3.1679, peters Erasmus
Gielis en Elisabeth van Ritterswyck.
Vader Laurentius werd vermoedelijk op 25.3.1681 begraven in St.- Rombouts.
Dan nu over de afstammelingen van Franchois M 1 g 3 a 6 , het zesde kind van
Augustyn II, en eerst die uit zijn eerste huwelijk met Barbara de Brouwer:
MARGARETA M 1 g 3 a 6 a gedoopt in 1635 . In 1661 was ze begyn te Mechelen op het
Groot Begijnhof (WK 69 akt van 24.3.1661). Zou het die Margareta van orssaegen kunnen
zijn die in 1648, ze is dan 13 jaar, een maandelijkse mis stichtte bij de Ongeschoeide
Carmelieten? Het feit wordt vermeld in Hermans, Inventaris van SA Mechelen. De familie
had goede betrekkingen met dat klooster, zoals dadelijk zal blijken . En op 5.2.1717
overleed ze in het Groot Begijnhof als "maegerete van orsaeve".
HENRICUS M 1 g 3 a 6 b , die op 7.1.1668 in St-Rombouts huwde met Jacqueline
Leemans met als getuigen Martinus de Pape en Rosier Borcqelmans. Op 27.7.1679 (WK
86) werd hij samen met Martinus de Regere als momber over de kinderen van Philip
Borcquelmans gepraamd om iets te betalen (als ik goed versta); en de Weesmeesters gaven
de klagers gelijk; ook in RA Antw. OGA Mech Stad nr 7 berust daarover nog een
document.
In KA Heist 688 lazen we hoe in 1671 bij hem "cleederen, coussens ende andersints
gecocht (werden) voor de armen deser Tafelen" van Heist, voor 4 gulden 16 stuivers. Hij
zette dus de zaak van zijn vader voort.
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Op 25.8.1669 lieten Hendrick van Orssagen en Jacquelyne Leemans een testament maken
bij notaris hendrick vander meulen, en dat werd geregistreerd in Test nr 21 p. 92. En op
29.4.1675 lieten "Sr hendrick van Orssagen ende Joufr. Jacqueline Leemans" een nieuw
testament maken bij notaris Jan Voncq, en op 14.5.1675 noteerde men dat in Test. nr 22 p.
31. Overigens werd er nog een ander testament opgesteld voor notaris Croon op
18.1.1683, zie zelfde Test. p. 82.
Hij werd op 22.1.1683 in St-Rombouts begraven met vermelding in het PR "kercklyck
Henricus van orsagen begraven by de minderbroeders. Ysere lene." Dat laatste was vermoedelijk zijn adres bij zijn leven; zijn vader woonde overigens ook reeds aan de Ijzeren
Leen (WK 44 van 1636) in het huis "De Werelt".
Zou het die Henricus kunnen zijn die door de kerkelijke rechtbank, de "Officialiteit" van
Mechelen, op 3.6.1677 werd veroordeeld tot een boete van 30 gulden, die hij ook
betaalde? Aldus staat in J. de Brouwer: "De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie" deel 2
p. 733. Het dossier zelf heb ik nog niet mogen inzien zodat ik niet weet wat de man juist
had uitgespookt.
MARTINUS M 1 g 3 a 6 c gedoopt in 1639 was vermoedelijk degene die in 1657 als
"Martinus ab Orshagen Mechliniensis" studies begon te Leuven en daar opgeschreven
staat met de vermelding: "Porcenses minorennes" wat ik meen te mogen vertalen als:
minderjarigen ondergebracht in "Het Varken", het latere "Pauscollege".
Over hem vond ik nog dat zijn mombers, tevens mombers over zijn broer Henricus, - en
dat waren Martinus de Pape en Jan van Orshagen, de eerste de getuige bij het huwelijk van
Henricus en de tweede hun beider oom - zich op 24.3.1661 (WK 69) tot de Weeskamer
richtten: hun zuster Margarete, begijn zoals gezegd, wou haar deel in "het gulden
schoentken" aan de "yseren lene" verkopen omdat het geld daarvan bijna dubbel zoveel
kon opbrengen als de huur. De mombers waren akkoord, de Weeskamer ook; maar ik heb
de indruk dat het huis toch in de familie bleef, ref. de vermelding bij de dood van
Henricus. Ofwel heeft die het ingekocht.
Nog iets over dat gezin van Franchois: op 18.3.1679 staat onder de binnengekomen
klachten bij de Grote Raad ingeschreven: "Henry et Marguerite van Orsagen suppl. contre
ladv. (= l'adversaire?) Verhoeven, baille 11.4.1679" en op 19.10.1680 over dezelfde zaak,
maar dan namens Anna Holemans, de moeder van Hendrik en Margareta, en die zaak
kwam voor op de 25e van die maand. Maar waarover het geding ging heb ik niet
gevonden.
Na het overlijden van zijn eerste vrouw Barbara de Brouwer was Franchois hertrouwd met
"Enneken", Anna Hollemans. Daar waren nog eens vier kinderen gekomen:
FRANS M 1 g 3 a 6 d gedoopt in 1643 , die jong stierf, en op 1.10.1643 werd begraven;
FRANS M 1 g 3 a 6 e gedoopt in 1645 , waarover een boek zou kunnen worden
geschreven! Dadelijk vertel ik zijn verhaal.
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ANNA M 1 g 3 a 6 f gedoopt in 1647 , waarvoor ik drie passende begrafenissen vond, die
ik zonder enige voorkeur moet vermelden: 16.4.1666 in het Burgerlijk Gasthuis, 3.8.1678
in St.-Rombouts, een "kercklyck" van "achter tVleeshuys", en 4.9.1694 in dezelfde kerk,
iemand van de Grote Markt. Er waren toen teveel Anna's in de familie.
JAN M 1 g 3 a 6 g gedoopt in 1649 , die op 28.10.1695 als "Pater Frater Sebastianus a
Santa Maria (Joannes van Orsagen) overleed bij de Ongeschoeide Carmelieten, waar ook
zijn broer Frans was ingetreden. Jan was bij zijn overlijden reeds 14 jaar geprofest.

TEN STRIJDE TEGEN HET JANSENISME
Over de tweede FRANS, M 1 g 3 a 6 e, vertaal ik uit een Frans exemplaar van de
Biographie Nationale, op "Francois van Orsaegen":
"religieus schrijver, geboren te Mechelen in 1645, gestorven te Antwerpen op 18
december 1690. Hij werd geprofest in de orde der Ongeschoeide Carmelieten te Leuven
op 11 maart 1663 en nam als kloosternaam Mark van Sint-Franciscus, Marcus a San
Francisco, onder welke naam hij bij de bibliografen bekend staat. Hij werd lector in de
theologie en definitor van zijn orde. Aan hem hebben we volgende werken te danken: 1.
Sumario de la vida, virtudes y milagros del B. Padre Fr. Juan de la Cruz, Leuven, Adriaen
de Witte, 1675; klein in-12. Hetzelfde jaar verscheen bij dezelfde uitgever een nederlandse
versie van het werkje over de deugden en de wonderen van de zalige Jan van het Kruis. 2. Een kleine Carmelitaanse kronijk, in het Nederlands, uitgegeven te Antwerpen in 1685.
- 3. Aurifodina, in qua delegitur magnus animarum profectus ex crebra, frequentatione
confessionis et communionis, Antwerpen 1685, in-12. Dat werk werd naar het schijnt in
het Nederlands en het Frans vertaald. Wanneer Gillis de Witte, de vermaarde Gentse
Jansenist, het werk fel aanviel in zijn klein boekje "De goude myne ondergraven en in de
locht gespronghen" (1688), antwoordde pater Marcus met een "Libellus simplex", een
beroep op de Rector van de Leuvense Universiteit; waarop De Witte dan weer replikeerde
met een "Refutatio libelli R.P. Marci a San Francisco". Deze laatste diende daarop klacht
in bij de Groote Raet (toevoeging van JvO: de Voorzitter van die Grote Raad was
getrouwd met een achternicht van pater Marcus, waarmee ik niets wil insinueren), die de
procedure tegen De Witte in gang zette. Maar die weigerde te verschijnen, daar hij de
bevoegdheid van de Raad in een betwisting over een zuiver theologische vraag niet
erkende, thesis die hij verdedigde in een "Factum" dat werd gedrukt, en ook in zijn
"Deductio pro immunitate ecclesiastica". Toen werden delen uit de "Goude Myne
ondergraven ... " herdrukt om aan te tonen waar De Witte nieuwigheden over geloof en
zeden verkondigde. De Jansenist verweerde zich in 1689 met een "Responsio ad
summarum exceptorum ...". Wanneer de paters Carmelieten daarna een voor de
(ondertussen) Mechelse deken De Witte beledigende affiche verspreidden gaf die nog eens
een antwoord, gedrukt in het Nederlands. Maar de polemiek werd definitief beslecht toen
"De goude myne ondergraven ..." op 27 november 1689 op de Index werd geplaatst. Pater
Marcus vertaalde nog in het Nederlands de "Consolatio pusillanimium " van Louis Blois,
pastoor van Liessies."
Na dit artikel van Paul Bergmans wordt nog volgende bibliografie gegeven:
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- C. de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orleans 1752 t.II,310
- P. de Clerc, Idee de la vie et des ecrits de M. G. de Witte, Rome-Amsterdam 1756, p.
15 - 21.
- F.V. Goethals, Histoire des lettres etc., t. I, Bruxelles 1840, p. 268 - 269.
- Le Bibliophile belge, Bruxelles 1847, t. IV p.309.
Vermoedelijk wordt er meer recent werk opgegeven in latere uitgaven van de Nationale
Biografie.
In een artikel van L. Rochette in MGOKM nr 22 (1912) over de "Requestie van de Eerw.
Pater Marcus a San Francisco" (bedoeld is allicht de klacht bij de Grote Raad) vernemen
we nog een paar supplementaire details. De tegenstander van "onze" Frans was een deken
uit de omgeving van Mechelen; en er werd door sympathisanten van het Jansenisme tegen
pater Frans geintrigeerd bij het Hof van de Goeverneur te Brussel omdat hij delen uit de
"Goude Myne ondergraven ... " opnieuw had uitgegeven zonder toelating van de Koning.
En voor wie geen Latijn verstaat: de betwisting draaide vooral rond het al of niet
veelvuldig biechten en communiceren.
DE ACHTERKLEINKINDEREN VAN DE EERSTE APOTHECARIS
We beginnen nu aan de lotgevallen van de achterkleinkinderen van Augustyn I.
Eerst over de kinderen van LAUREYS M 1 g 3 a 1 a , de oudste zoon van Rumoldus en
Jacomyne Jacobs:
de oudste JACOBA M 1 g 3 a 1 a 1 gedoopt in 1642, stierf twee jaar oud; op 30.9.1644
werd ze in St-Rombouts begraven: "Jacquemyncken het kindt van Laureys van orssagen
ende Clara Bernaerts";
CLARA M 1 g 3 a 1 a 2 gedoopt in 1646, waarover mij niets bekend is; maar op 8.2.1651
werd "het kindt van Laureys van Orssagen en Clara Bernaerts" begraven in St.-Rombouts;
gaat dat over haar of over haar jongere broer Jan?
ANNA M 1 g 3 a 1 a 3, vermoedelijk een misgeboorte waarvan de doop niet werd
opgetekend in het PR , op 30.10.1646 begraven in de hoofdkerk;
JOANNES M 1 g 3 a 1 a 4, gedoopt in 1648 , waarover mij niets bekend is; maar ik
verwijs naar wat ik zei bij Clara;
AEGIDIUS M 1 g 3 a 1 a 5 gedoopt in 1652 , die misschien - ik zie geen andere kandidaat
- op 9.1. 1680 ondertrouw deed in OLV en op 10.1.1680 in Hanswijk trouwde met Anna
Michils, maar waarover ik daarna niets meer vernam;
JOHANNA MARIA M 1 g 3 a 1 a 6 gedoopt in 1655 , waarover mij niets bekend;
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JOANNA M 1 g 3 a 1 a 7 gedoopt in 1657 , zeer vermoedelijk degene die op 5.1.1685 in
Kat. huwde met Rumoldus de Grauw, getuigen Egidius van Orshagen en Angel de Grauw,
en die dan op 2.7.1709 in Kat werd begraven "Joanna van orssagen uxor Rumoldi de
Grauw". In 1685, kort na zijn huwelijk, richtte Rombout de Grauw, zoon van Rombout,
gehuwd met Joanna van Oorssagen, zich met een verzoek tot de Weeskamer (WK): hij
had van Antheunis vander Auwermeulen twee hoeven onder OLV.-Waver "met ap- ende
dependentien" geerfd; hij wenste zijn paart daarin te hypotekeren voor 400 gulden om dat
geld te gebruiken om zijn proeven te doen in het bakkersambacht. Hij was nog geen 25
jaar en moest dus het akkoord van de Weesmeesters hebben; en dat werd hem toegestaan.
FRANCISCUS M 1 g 3 a 1 a 8 gedoopt in 1660 die als "kint franciscus Laurentius van
orsagen Clara ..... botermert" werd begraven op 21.12.1663;
en BARBARA M 1 g 3 a 1 a 9 waarvan geen doop weergevonden werd, die waarschijnlijk
kort na de geboorte stierf en op 25.3.1664 in St-Rombouts werd begraven.
En daarna moeten we wel constateren dat er van de veertien andere mannelijke
kleinkinderen van Augustyn I slechts drie kinderen bekend zijn. Zijn mijn inlichtingen
onvolledig? Legt de grote kindersterfte, die er toen alleszins bestond, het opvallende feit
voldoende uit? Zijn er gehele gezinnen uitgeweken uit Mechelen, en waar dan naartoe?
Het blijft een vraagteken.
Hier dan de drie enige bekenden, en vooreerst het enige kind van Augustyn III en
Aldegondis van Rosmalen,

DE VROUW VAN DE PRESIDENT VAN DE GROTE RAAD DER NEDERLANDEN
MARIA BARBARA M 1 g 3 a 2 e 1 gedoopt in 1667 , die op 15.2.1689 in St-Jan huwde
met Cornelis de Grauw, "obtenta dispensatione a tribus bannorum proclamationibus", en
die op 6.5.1703 in Kat. werd begraven met de vermelding: "Jouffr. Maria Barbara van
Orsagen huysvroue van Sr Cornelis de Grauw president in den raede, met een 1 K" (= een
eerste-klasse-begrafenis?) Haar man was dus President van de Grote Raad van Mechelen,
een van de eervolste ambten van de Zuidelijke Nederlanden.
Op 30.10.1690 lieten Mr Cornelis de Grauwe en Jouffr. Maria van Orssagen hun
testamen6 maken bij notaris J.B. Claessens; dat werd geakteerd in Test. nr 23 op p. 13.
Bij notaris De Munck is over haar op datum 23.2.1703 nog iets te vinden, ik vermoed een
testament, gezien de datum.
Deze Maria van Orsaghen, gehuwd met Cornelius de Grauw, is de enige van onze familie
die vermeld wordt in de Dictionnaire des familles nobles, van Goethals, deel 4 p. 336, en
dan nog enkel als de moeder van Cecilia de Grauw die huwde met "Pierre Claude Marie
baron de St Vaest, seigneur de Denterghem, conseiller au Grand Conseil, au Conseil Prive,
et President ad interim du Conseil Souverain de Gueldre, lieutenant a la cour feodale de la
meme chancellerie, chancellier et conseiller d'Etat." Deze Cecile was te Mechelen geboren
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en ze overleed te Roermond op 25.11.1756 in de leeftijd van 59 jaar.

En dan de twee kinderen van Laurentius, de jongste zoon van Jan en Catharina
tSermertens, die (vermoedelijk in een tweede huwelijk) gehuwd was met Elisabeth
Holdermans:
JOANNES M 1 g 3 a 3 g 1 gedoopt in 1677 , die na een kort leven van twee en half jaar
op 31.1.1680 in OLV werd begraven,
en ERASMUS M 1 g 3 a 3 g 2 gedoopt in 1679 , die - ik zie geen andere kandidaat - op
1.1.1714 in OLV, op 7.1.1714 in St-Peeter en nog op 20.1.1714 in dezelfde kerk voorkomt
in het PR huwelijken; vermoedelijk eerst voor twee roepen en dan voor zijn huwelijk met
Anna Isabella Stuyck; getuigen waren Antonius Liekens (in 1661 was de tante van de
bruidegom, Jacomyne gehuwd met een Jan Liekens; een neef als getuige?) en Petrus
Dustin. Maar afstammelingen van dat koppel heb ik nergens gevonden.
We staan hier (voorlopig?) voor een "technische" onderbreking in mijn verhaal, waarover
ik dadelijk meer uitleg verstrek. Maar ik neem de gelegenheid te baat om een bilan op te
maken over de periode van 1500 tot op het punt waar we nu beland zijn. Ik meen dat ik die
periode terecht onder het titeltje "GLORIA MUNDI" heb geplaatst; de Mechelse Van
Orshagen's, rijke tekstielbaronnen van begin 1500, waren geleidelijk maar snel
opgenomen in de plaatselijke hogere, zelfs klein-adellijke kringen; hun dochters en zonen
huwden met Van Paeffenrodes, de Grauw's, Heyns'en alias Smets enz.; als schepene of
gezwoornen, kerkmeesters, hoofdmannen van rederijkerskamers en anderszins vervulden
ze eervolle ambten. Maar wij zijn niet beter dan andere families. Ook voor ons geldt het
gezegde van Breero dat het kan verkeren. Het volgende hoofdstukje stel ik dan ook
noodgedwongen onder het andere - in feite het eerste - deeltje van het latijnse adagio:

"... SIC TRANSIT"
Zoals ik al zegde: er moet ergens in mijn gegevens een lacune bestaan: rond 1650 duiken
er plots enkele Van Orshagen's op waarvan de ouders me niet bekend zijn, van wie ik zelfs
geen vermoedelijke afstamming durf voorstellen. Misschien is dat een gevolg van de
menigvuldige wijzen waarop onze naam werd geschreven, waarvan er mij ene ontsnapt is
-hoe onwaarschijnlijk me dat ook voorkomt; ofwel heeft een van de mij bekende families
uit de periode 1620 - 1650 tijdelijk elders gewoond waar ik de PR nog niet heb kunnen
nakijken, en zijn er enkele van de daar geboren kinderen later naar Mechelen
teruggekeerd. In dat verband intrigeert mij nog die tienjarige onderbreking, 1622 tot
1633, in de geboorten in het gezin van Jan van Orshagen (M 1 g 3 a 3) en Catharina
tSermertens ....
Zo vond ik:
een PEETER van Orshagen (in WK 58 p. 254 werd zijn naam eerst "van Ushoven"
gespeld, later werd er door een andere hand "orsaeghen" bovengeschreven) die op
11.9.1650 in St-Rombouts huwde met Jenneken van Rymenam, getuigen Gilliame van
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Nieuwenhuyse en Michiel Copee. Met hem begint noodgedwongen een nieuwe "tak"
en daarom krijgt Peter het sigel "N";
een GIELIS van Ischoven die eveneens in 1650, op 7 oktober, in dezelfde kerk huwde met
Jenneken van Bael;
een LUCRETIA van Orssaghen die 24.9.1651 in St-Jan huwde met Nicolaus Tolleneers,
getuigen Cornelius van Riel en Antoon Graw; en daarin zit dan toch misschien een vage
aanduiding: in 1619 was Catharina van Orshagen (M 1 a 1 a 4) met Paulus Alexanders
gehuwd; welnu, de zuster van die man was gehuwd met Niclaes Tolleneers; en "Graw" zal
wel staan voor "De Grauw", nog een naam uit de kennissenkring van de vorige generatie
Van Orshagens
LYNCKEN (= Catherina) van Orssaghen die in 1653 in St-Jan huwde met Peeter van
Ryckenroeye, en die naam kwam ooit reeds in de familie van de Augustyn's voor, wat ook
op verwantschap met die tak zou kunnen wijzen;
JOANNES van Orssaghen, die op 24.6.1653 in St-Jan, na ondertrouw in Ste-Katelijne,
huwde met Anna Bruylofs, getuigen Egidius Bruylofs en Catharina Wolfs (een vrouwelijke getuige?)
en een JACOBUS van Ischoven die op 26.5.1657 in OLV huwde met Anna vande Couter;
en een SEYNTJEN van orsagen uit de Boschstraet die op 3.2.1661 in St.-Rombouts werd
begraven met een "Mid"-den-uitvaart.
En dan zie ik bij enkele dopen dat er ook een
GUILELMUS moet hebben bestaan, gehuwd met Elisabeth Coppee, weer iemand
waarmee een nieuwe tak begint en die dus sigel O krijgt;
terwijl er links en rechts sporen zijn van een AUGUSTINUS en een BARBARA.
Veel houvast leveren die gegevens niet op; het kunnen allemaal broers en zusters zijn
geweest, of ze kunnen uit twee of drie of meer gezinnen komen; zo waren Peter en
Guilelmus vermoedelijk broers, want Guilelmus huwde met een Coppee, en bij het
huwelijk van Peter was een Coppee getuige. En verder was de vrouw van Peter tweemaal
meter bij kinderen van Guilelmus. Maar wat hun afkomst betreft: behalve een paar zeer
vage aanduidingen heb ik geen enkel vermoeden over hun herkomst. En zelfs over hun
verdere lotgevallen is me niets bekend geworden, behalve voor Peeter die met Joanna van
Rymenam huwde, en voor Guilelmus x Elisabeth Coppee, de twee nieuwe "stamvaders".
Eerst over de kinderen van Peeter (N) en Joanna van Rymenam. Ze hadden negen
kinderen:
- GUILELMUS (N 1), gedoopt in St.-Rombouts op 16.9.1651, peters Guilliam van
Nieuwenhuysen (de getuige bij het huwelijk van de ouders) en Maria vander Meeren;
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- JACOBUS (N 2) , gedoopt in Hanswijk op 30.8.1653, peters Jacobus van Beveren en
(?) Stockens;
- RUMOLDUS (N 3) , gedoopt in OLV op 28.5.1655, peters Rumoldus de Riddere en
Barbara de Riddere; gestorven voor 1663, zie N 6;
- ANNA MARIA (N 4) , waarvan ik geen doop vond;
- EGIDIUS (N 5) , gedoopt op 20.2.1661 in St-Rombouts, peters Dielis Raps en Anna
van Rymenant;
- een nieuwe RUMOLDUS (N 6) , gedoopt op 9.6.1663, peters Rumoldus Walschaert
en Margarita van Cauwenberghe;
- BARBARA (N 7) , gedoopt op 12.1.1670 in de Katelijnekerk, peters Adrianus de
Backer en Barbara Walschaerts;
- PETRUS (N 8) , gedoopt op 3.12.1671, peters Guilelmus van Rymenant en
Catharina Claes;
- AUGUSTINUS (N 9) , gedoopt in OLV op 12.9.1675, peters Augustinus van
Isschot en Joanna de Ridder.
Ook uit de namen van de peters en meters is niets af te leiden voor wat de herkomst van
vader Peeter betreft.
Maar voor de kinders kwamen was er reeds een en ander voorgevallen dat het vermelden
waard is. Op 15.5.1650 legde Jacques van Beveren, momber van Jenneken van Rymenam,
Peeters vrouw, zijn rekening voor aan de Weesmeesters. Zij had bezittingen in de streek
van Aarschot. Jenneken had ook de Weeskamer verzocht een geschil met haar moeder te
beslechten. Enkele maanden later, op 28.9.1650 (nog steeds in WK 58) lezen we dat
Peeter en Jenneken, veertien dagen getrouwd, vroegen om een rente van 1000 gulden, die
haar voogd voor haar belegd had, plus het rente-achterstel daarop, te mogen verkopen. Ze
kregen toestemming om 400 gulden te lichten. In dat stuk werd de naam van Peeter
gespeld als "van Ashoven" ...
Op 17.8.1651 (WK 59) wendde het paar zich opnieuw tot de Weesmeesters; ze hadden
"omme door de werelt te geraeken" een bakkerswinkel geopend en hadden daardoor 500
gulden schuld. Ze vroegen toestemming om hun "paertken" in een stuk land of hof,
"bootshof" genaamd, groot 165 roeden, en twee andere in het "Mechelvelt" te mogen
verkopen. In de verdeling van de erfenis van Augustyn I werd een perceel "Bootswynckel"
voor de helft toebedeeld aan dochter Catharina; in die verdeling is geen sprake van de
andere helft, die behoorde dus vermoedelijk aan iemand uit een andere tak van de familie;
verwijst dat misschien dan toch naar verwantschap met iemand uit de eerste periode?
En op 16.7.1652 vroeg het jonge paar om haar een-vierde paart in een hoeve in Betekom
te mogen verkopen; "om te bat (= beter) door de werelt te geraecken" in "desen benouden
tyt" wensten ze hun winkel "die geel (= geheel) is onversien" beter uit te rusten. De
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Weeskamer besliste dat de hoeve eerst moest worden verkaveld en de bestaande schuld
moest worden vereffend; het overige mocht worden aangewend voor de winkel.
Bij notaris Verhulst (SA Mech. nr 1769) zou op 14.6.1657 nog een akt zijn gepasseerd die
dit paar betreft, en daarin heette onze Peter nu "van Orsavonts" ...
Tenslotte dan: op 20.6.1662 ontvingen Peeter en zijn vrouw 600 gulden van de
rentmeester van Ste-Barbara-Godshuis, tegen een rente van 16 gulden, op een huis achter
de Halle en op zes dagwand land aan de Cattestraat onder Hombeek, en van een rente van
15 gulden 12,5 stuivers op land en beemd onder Nekkerspoel, en 37 gulden 10 stuivers op
een huis aan de Nieuwe Bruul, naast "Den Hert". Ik kreeg deze laatste inlichting van een
vriend, maar ik zou het stuk zelf eens willen opzoeken: RA Antw. Mechelse Schepenbrieven nr 713, nummering van Beterams.
Ik vermoed dat Peeter op 21.4.1691 in het Burgerlijk Gasthuis werd begraven.

In dezelfde tijd als Peeter en Joanna van Rymenam leefde er ook een GUILELMUS (O)
van orshagen waarvan de ouders me even onbekend zijn als die van Peeter. Hij zou best
een 15 a 20 jaar jongere broer van Peeter kunnen zijn, want diens vrouw was meter van de
twee oudste kinderen van deze Guilelmus.
Hij huwde Elisabeth Coppee (Guilelmus orsagen en Coepe Elisabeth) op 20.8.1673 in
OLV-kerk. Er kwamen zeven kinderen en ze werden alle gedoopt in dezelfde OLV-kerk,
voor zover ik hun doop vond:
- JAN (O 1) , gedoopt in OLV op 7.11.1674, met als peters Jan de Man en Anna van
Rymenam;
- PETRUS (O 2) , gedoopt op 15.11.1675 in OLV, peters Petrus Coppe en Joanna van
Rymenam;
- ELISABETH (O 3), waarvan ik de doop niet vond, maar wel haar begrafenis als
jong meisje;
- MARIA (O 4), gedoopt OLV 6.10.1680, peters Guilelmus Feremans en Maria
Nilens; en haar tweelingbroer
- GUILELMUS (O 5) , op dezelfde dag gedoopt, met dezelfde peter, en als meter
Christina van Romberghen;
- CORNELIUS (O 6), gedoopt OLV 29.1.1685, peters Cornelius puttebeke en Joanna
Curremans; de naam van de vader werd niet volledig geschreven in het PR; misschien wist de priester niet hoe hij hem moest spellen? Hij schreef niet meer dan
"van horsa";
- ANNA CATHARINA (O 7) , gedoopt OLV 22.3.1688, peters Lambertus de Man en
Anna vanden Bos.
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Bij de begrafenis van twee van de kindjes werd in het PR opgetekend: "int cortier", wat
vermoedelijk de wijk is waar het gezin woonde. Een detail dat ons laat vermoeden dat het
deze Guilelmus is die op 9.8.1692 in OLV werd begraven "met een kleyn uytvaert ende
met een kercke pelle : die woonde ook "int cortier".
Denk er aan dat deze twee families: Peeter en zijn gezin en Guilelmus en zijn gezin, de
fameuze "torenbrand" van 27-28 januari 1687 hebben beleefd, het feit waaraan de
Mechelaars hun spotnaam overhielden...

We vatten DE VOLGENDE GENERATIE aan, en het verhaal wordt enigszins droog daar
het beperkt blijft tot de gegevens van de PR.
Eerst de kinderen van Peeter en Joanna van Rymenam:
GUILELMUS N 1 gedoopt in 1651 , waarover me niets bekend is;
JACOBUS N 2 gedoopt in 1653, werd op 30.5.1657 begraven in OLV, ongeveer drie jaar;
RUMOLDUS N 3 gedoopt in 1655, werd begraven in St-Rombouts op 7.9.1659 met als
vermelding: "uyt den Bruel"; hij werd daar wel Arnoldus genoemd, maar vergissing is
uitgesloten;
en ANNA MARIA N 4, waarvan ik geen doop vond, werd begraven op 22.8.1660 in
dezelfde kerk;
EGIDIUS N 5 gedoopt in 1661, bleef leven; op 6.4.1682 huwde hij met Maria de Voet; bij
die gelegenheid staat hij wel opgetekend als "Guilelmus" maar bij de doop van zijn vijf
kinderen blijkt de man van Maria de Voet wel degelijk Egidius te heten. Er kwamen vijf
kinderen:
- CHRISTOPHORUS (N 5 a) , gedoopt op 21.1.1683, met als peters Christophorus
de Voet en Joanna van Rymenam; de grootmoeder??
- GUILELMUS (N 5 b) , gedoopt in St-Rombouts op 19.7.1687, peter Guilelmus van
oorshaegen, en daar heb ik dan een nieuwe aanduiding dat deze Guilelmus een broer
van Peeter en oom van de vader was; en meter Maria Claes;
- MARIA CORNELIA (N 5 c) , gedoopt in de hoofdkerk op 24.10.1694, peters
Joannes de Voet en Cornelia Janssens;
- JOANNES BAPTISTA (N 5 d) , gedoopt in St-Rombouts 28.4.1698, peters Joannes
de Voet en Barbara van Horshaegen (verbeterd uit "Hoshaegen"; en dat zou dan een
onbekende zuster van de vader kunnen zijn;
- en MARIA ELISABETH (N 5 e) , gedoopt in dezelfde kerk 23.11.1701, peters
Augustinus van oshaeghen - en dat zou dan de tweede onbekende broeder van
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Peeter zijn, ofwel de zoon van Guilelmus en Elisabeth Coppee, maar dan wijst dat
weer op het broederschap van die Guilelmus met onze Peeter - en als meter
Elisabeth Driessens.
Bij de begrafenis van een van de kinderen staat in het PR vermeld: "arm" (1687); een
ander maal "Lange Schipstraat, half recht" wat betekent dat de familie maar de helft van de
gewone begrafeniskosten moest betalen aan de kerk, dus het niet al te breed had. En dat ze
in de Lange Schipstraat woonde.

Nu volgen de lotgevallen van de vier andere kinderen van Peeter.
De zesde was opnieuw een RUMOLDUS N 6 gedoopt in 1663 ; op 18.11.1689 huwde hij
in OLV met Gasparina van Melder, getuigen waren zijn broer Egidius van Oshagen en
Jacobus buys; maar daarna hoorde ik niets meer van hem;
de volgende was BARBARA N 7 gedoopt in 1670 , vermoedelijk de Barbara die op
1.2.1705 in St.-Rombouts huwde met Jan Deny; ze is in ieder geval de enige uit mijn
informatie die er voor in aanmerking komt; en deze Jan Denis komt later in de familie
voor als peter. Barbara werd op 8.10.1742 in Hanswijk begraven als "weduwe Jan de nie"
met een "Cleyn uytvaert" en "stati sua" (?);
dan volgde PETRUS N 8 gedoopt 1671 , die op 27.9.1674, nog geen drie jaar oud,
begraven werd in OLV;
en tenslotte AUGUSTINUS N 9 gedoopt in 1675 , die op 28.12.1699 in St.-Rombouts
huwde met Cornelia Ghyssens, "mediante dispensatione in tribus bannis et tempore clauso
nec non juramento consueto"; getuigen waren Alexander Egret en Isaac van den Avont. In
1727 was de man al dood want in dat jaar op 17 november werd zijn weduwe begraven in
de Katelijnekerk, onder de naam "van Noshaeven". Ik vermoed dat Augustinus zelf op
22.8.1719 werd begraven.
En dat is alles wat ik weet over de kinderen van Peeter.

Wat vernam ik over die van Guilelmus x Elisabeth Coppee?
JOANNES O 1 gedoopt in 1674 huwde, vermoed ik, op 25.9.1695 in OLV met Theresia
van Steenwegen. Er kwamen drie kinderen:
- JAN (O 1 a) , waarvan ik de doop niet vond, maar die jong stierf;
- PETRUS (O 1 b), waarover mij niets met zekerheid bekend werd; misschien werd
hij op 3.11.1713 in Hanswijk begraven, ofwel op 22.8.1717 in het Burgerlijk
Gasthuis;
- en PETRUS PHILIPPUS, (O 1 c) waarover ik niets vond.
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Naar luidt van een nota bij de begrafenis van het jongste kind woonde het gezin in 1696 in
het "Schuttershofstraettien".
Tot zover over het gezin Joannes x Van Steenwegen.

De broer van Joannes, PETRUS O 2 gedoopt in 1675 , huwde op 16.6.1697 in OLV met
Maria Suetens, getuigen waren Petrus Schilders en Joanna tservrancx (weer een vrouwelijke getuige!) Ook in dit gezin kwamen er drie kinderen:
- CORNELIUS (O 2 a), op 25.2.1698 gedoopt in OLV, peters Cornelius Suetens en
Francisca van Beveren (en dat doet denken aan de naam van de momber van
Jenneken van Rymenant, nog een aanduiding voor nauw verwantschap tussen
Peeter, de man van Jenneken, en Guilelmus, de grootvader van de dopeling);
- JOANNA MARIA (O 2 b), gedoopt in OLV op 26.5.1700, peters Joannes vande
Wauwer en Joanna de Mol;
- en PETRUS (O 2 c) "sub conditione" gedoopt in OLV op 4.1.1703.
En bij een sterfgeval zie ik dat het gezin in 1704 "int Moonsche straettien" woonde.
Voor de begrafenis van vader Petrus heb ik weer de keuze die ik ook had voor het zoontje
Petrus van zijn oudere broer Guilelmus: ofwel 1713 ofwel 1717;
Het derde kind van Guilelmus x Coppee was
ELISABETH O 3 waarvan geen doop gevonden , die op 21.8.1680 in OLV werd begraven
als "dochter van Guilliam ende Elisabeth kopet, kinderlyck".
MARIA O 4 gedoopt in 1680 , die na twee jaar reeds overleed en op 5.12.1682 in OLV
werd begraven;
en haar tweelingbroer GUILELMUS O 5 trouwde op 2.7.1704 in OLV met Joanna
Mengal. Er kwamen zeven kinderen:
- CORNELIUS (O 4 a), gedoopt in Kat op 19.4.1705 "sub conditione", peters
Cornelius van orsagen, broer van de vader, en Cornelia Gysens, schoonzuster van de
vader;
- JAN BAPTIST (O 4 b), gedoopt in OLV op 10.12.1706, peter Joannes Denis, de
man van een nicht van de vader (tenminste als we aannemen dat Peeter (N) en
Guilemus (O) broers waren;
- MARIA CONSTANTIA (O 4 c), tweelingzuster van de vorige en op dezelfde dag
gedoopt in dezelfde kerk, peters Egidius van orssagen, neef van de vader, en Maria
Constantia Tordeur;
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- JOANNA MARIA (O 4 d), gedoopt in OLV 3.6.1709 , peters Petrus van oshoven
(let op de naamvorm!) een broer van de vader, en Joanna Maria Bosmans;
- ANTONIUS (O 4 e), gedoopt OLV 21.3.1711, peters Antonius Copee, dus iemand
uit de familie van de grootmoeder, en Margareta Stordeur;
- CATHARINA (O 4 f), gedoopt in St.-Rombouts 19.9.1715, peters Servatius
Bogaerts en Catharina de Cuyper;
- AUGUSTINUS (O 4 g), gedoopt OLV 21.12.1716, peters Augustinus van Ossaghen
en Maria de Voet, de eerste neef van de vader, de tweede de vrouw van een neef.
Volgens het PR begrafenissen woonde het gezin in 1712 "op de Adeghemplaats".

Het voorlaatste kind van Guilelmus x Coppee was
CORNELIUS O 6 gedoopt in 1685 , die op 8.2.1711 in OLV huwde met Jacoba Godee,
getuigen Petrus van ossagen, broer van de bruidegom, en Jan Bulens. Er kwamen vijf
kinderen, voor zover mij bekend (iets wat bij elk gezin herhaald zou moeten worden):
- GUILELMUS (O 5 a) , op 26.11.1711 in OLV, peters Guilelmus, broer van de
vader, en Catharina Godeing, vermoedelijk een zuster van de moeder;
- JOANNA MARIA (O 5 b), gedoopt in St.-Rombouts op 11.5.1714, peters Petrus
van Hoshagen, broer van vader, en Joanna Mengal, schoonzus van vader;
- ANNA CATHARINA (O 5 c), gedoopt in dezelfde kerk op 26.11.1715, peters Frans
Gaudee, wellicht broer van de moeder, en Antonia Servaes;
- PETRUS JOSEPHUS (O 5 d), gedoopt in dezelfde kerk op 24.4.1718, peters Petrus
Josephus van landewyck en Margareta Marcelis; volgens de pastoor heette de vader
"van Osaeden" ...
En ik vermoed dat ook
- CATHARINA een kind van dezelfde vader is alhoewel de moeder ene Catharina
van Landewyck is; wellicht hertrouwde Cornelis, en is dit kind dan O 5 e; het werd
op 22.6.1729 in St.-Rombouts gedoopt peters Jan van Landewyck en Catharina
Hendricx.
Vader Cornelius stierf voor 1766, want op 22.5.1766 werd zijn vrouw als "weduwe"
begraven.

Het laatste kind van Guillam en Elisabeth Coppee was:
ANNA CATHARINA O 7 gedoopt in 1688 , die amper drie jaar oud overleed en op
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18.3.1691 in OLV werd begraven.
Tot daar het verhaal van de kinderen van Guilelmus en Coppee.

De volgende generatie gaf weer aanzienlijk minder kinderen. Slechts twee gezinnen
lieten er dopen.
Hier eerst de lotgevallen van de kinderen van EGIDIUS x Maria de Voet:
de oudste, CHRISTOPHORUS N 5 a gedoopt in 1683 , huwde in St-Jan op 16.4.1706
met Joanna Theresia Menagier, getuigen Joannes de Voet en Alexander Coomans, "habitis
tribus bannorum proclamationibus": de drie roepen hebben plaatsgevonden; er kwamen
twee kinderen:
- EGIDIUS (N 5 a 1) , gedoopt waar? op 2.5.1707, peters Aegidius van oshage (en
kan dat de grootvader zijn?) en Anna de Lange "nomine Anna Peerrels";
- en GILLIS (N 5 a 2) , wiens doopsel ik niet vond;
Op 11 juli 1709 lieten Christoffel van Orssagen guilliamssone en Theresia Menagier hun
testament maken bij notaris J. Broers; dat werd in Test. nr 24 geakteerd op p. 7. En op
8.10.1709 werd vader Christoforus begraven in de Katelijnekerk.

Het tweede kind van Egidius en Maria de Voet:
GUILELMUS N 5 b gedoopt in 1687, stierf na twee jaar en werd 9.11.1689 in
St-Rombouts begraven, met vermelding "arm";

de volgende, MARIA CORNELIA N 5 c gedoopt in 1694 , is overleden na een jaar, en
begraven in dezelfde kerk op 28.11.1695, tegen halve prijs, "half recht";

de vierde was JAN BAPTIST N 5 d gedoopt in 1698 , wellicht de jongen die volgens
Schillings in 1719 - 1720 studies begon in Leuven: "Joannes Baptista van Ossaeghen
Mechliniensis Liliensis";

en tenslotte MARIA ELISABETH N 5 e gedoopt in 1701 , waarvan we niets meer hebben
gehoord; misschien werd ze op 9.9.1703 in het Groot Begijnhof begraven als "Elisabeth
van orsaegen".

En dan over de kinderen van Jan x Van Steenwegen:
JAN O 1 a waarvan de doop niet werd gevonden, werd op 25.3.1696 in OLV begraven als
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"kinderlyck";
en daarna heb ik niets meer gevonden over PETRUS O 1 b, noch over PETRUS
PHILIPPUS O 1 c, maar voor deze twee heb ik de keuze, als begrafenisdatum, tussen
3.11.1713 in Hanswijk, en 22.8.1717 in het Burgerlijk Gasthuis.

De kinderen van PETRUS en Maria Suetens:
CORNELIUS O 2 a gedoopt in 1698, huwde in St-Peeter op 26.8.1721 met Elisabeth
vanden Bogaerde, getuigen Petrus ....? en Guilelmus Liekens; vijftig jaar vroeger, op
5.2.1661, was Jacobuyn, een kleindochter van Augustyn I (haar sigel was M 1 a 1 a 3 d)
gehuwd met Jan Liekens; was deze getuige daar misschien een afstammeling van? Dat zou
dan toch op verwantschap van de groep N met de groep van de oude stamboom M wijzen;
en precies met dat gezin waarbij we een gaping van tien jaar in de geboorten
constateerden...
In het gezin van Cornelius en Elisabeth vanden Bogaarde kwamen er zes kinderen:
- JOANNA THERESIA (O 2 a 1) , gedoopt OLV 4.10.1722, peters Joannes Josephus
de Borger en Joanna vanden bogaert; de vader heette bij die gelegenheid in het PR
"van ossoven";
- EGIDIUS (O 2 a 2) , gedoopt in dezelfde kerk 2.9.1723, peters Egidius van
hoshagen en Clara vanden bogaert;
- CORNELIUS (O 2 a 3) waarvan geen doop weergevonden;
- EGIDIUS (opnieuw) dus O 2 a 4 , gedoopt in St-Rombouts 16.12.1731, peters
Egidius Verkinst en Elisabeth van Beneden;
- JOANNA FRANCISCA (O 2 a 5) , gedoopt in de hoofdkerk 4.3.1733, peters
Ferdinandus (Synense?) en Joanna van den Boghaert;
- en tenslotte CATHARINA (O 2 a 6) , gedoopt in dezelfde kerk op 13.2.1735, peters
Matthias Suetens (uit de familie van de grootmoeder) en Catharina Verkinst.
Volgens vermeldingen in de PR begrafenissen woonde het gezin in 1733 en 1735 in de
"beggynestraet".

De tweede van Petrus x M. Suetens was
JOANNA MARIA O 2 b gedoopt in 1700 , waarover mij niets bekend is geworden;

en de derde, haar broer PETRUS O 2 c gedoopt in 1703 , werd slecht anderhalf jaar oud
en werd op 23.9.1704 in OLV begraven.
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In het gezin van Guilelmus x Joanna Mengal hadden we zeven kinderen gevonden;
over CORNELIUS O 4 a gedoopt in 1705, vond ik niets;
JOANNES BAPTISTA O 4 b gedoopt in 1706, huwde op 19.12.1737 in OLV met Maria
Smets "mediante dispensatione in tribus proclamationibus et tempore clauso", met als
getuigen zijn jongste broer Augustinus, - wat zou kunnen betekenen dat de enige oudere
broer, de Cornelius uit de vorige alinea, reeds overleden was - en ene Elisabeth Smets, dus
een vrouwelijke getuige? Ik verwonder me daar telkens over ... Meer is over Jan Baptist
niet gevonden;
en evenmin over de tweelingzuster van de vorige, MARIA CONSTANTIA O 4 c,
eveneens gedoopt in 1706,
en evenmin over JOANNA MARIA O 4 d gedoopt in 1709 ; maar bij haar moet toch iets
verteld worden over een onbekende ANDREAS van Hertshoven, wellicht dus toch een
familielid. Bij het doopsel van Joanna Maria was een Joanna Maria Bosmans meter
geweest; op 18.10.1714 werd die Andreas door een kerkelijke rechtbank veroordeeld tot
het betalen, voor het overleden kind van ... Anna Bosmans, van 36 gulden alimentatiegeld
per jaar + 18 gulden kraambedkosten + alimentatie en begrafeniskosten voor de andere
kinderen. Zo staat te lezen bij De Brouwer, zie bibliografie. Het dossier zelf heb ik nog
niet mogen inzien; dus is nog altijd mogelijk dat daarin over volkomen andere mensen
sprake is.
ANTONIUS O 4 e gedoopt in 1711, werd na anderhalf jaar als "Jan Anthoon" begraven in
OLV op 29.8.1712;
CATHARINA O 4 f gedoopt in 1715, werd op 3.10.1715, slechts enkele dagen oud,
begraven in St.-Rombouts als "kindt Catharina pater Guilielmus van Oshaegen mater
Joanna Mengal Nauw straet".
en over de jongste, AUGUSTINUS O 4 g gedoopt in 1716 , weet ik enkel dat hij op zijn
21 jaar nog leefde en getuige was bij het huwelijk van zijn broer Tist, en dat hij op
7.11.1775 in het Burgerlijk Gasthuis werd begraven.

Tenslotte wat ik weet over de kinderen van CORNELIUS en Jacoba Godee:
GUILIELMUS O 5 a gedoopt in 1711, werd op 22.12.1714 in St.-Rombouts begraven als
"Arm kindt Guilielmus pater Cornelius van ooshoven mater Jacoba Godder Schaelstraet;
over JOANNA MARIA O 5 b gedoopt in 1714, weet ik niets;
ANNA CATHARINA O 5 c gedoopt in 1715, huwde vermoedelijk op 4.9.1742 met
Joannes Moryn en werd op 15.10.1789 in het Burgerlijk Gasthuis begraven als "van
Ossenhaegen Catharina weduwe van Maryn Jan Frans";
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PETRUS JOSEPHUS O 5 d gedoopt in 1718, vond ik nergens nog vermeld,
en CATHARINA O 5 e gedoopt in 1729 , het enige kind uit het tweede huwelijk van
Cornelius, werd op 5.9.1730 begraven in St.-Rombouts als "Catharina pater cornelius van
oorsaven mater catharina van landewijck geytestraet arm kint."

En de volgende generatie valt nog dunner uit:
in het gezin van CHRISTOPHORUS x J.TH. Menagier was er een
EGIDIUS N 5 a 1 gedoopt in 1707 , waarover me behalve zijn doop niets met zekerheid
bekend werd; hij huwde misschien met Elisabeth Ommelincx: die werd op 2.5.1736 in
St.-Rombouts met een "middel"-uitvaart begraven als "vrouw van Egidius van orsaegen"
uit de "molestraet";
en een GILLIS N 5 a 2 gedoopt in N 5 a 2 , waarvan ik zelfs geen doop vond, maar die op
16.2. 1709 in Ste-Katelyne werd begraven.

En in het gezin van CORNELIUS x Elisabeth vanden Bogaert vond ik
JOANNA TRESIA (van ossoven) O 2 a 1 gedoopt in 1722, waarover niets verder
geweten,
EGIDIUS O 2 a 2 gedoopt in 1723 , die blijkbaar zeer jong stierf want acht jaar later werd
in hetzelfde gezin een nieuwe Egidius gedoopt;
CORNELIUS O 2 a 3 , waarvan geen doop werd gevonden maar wel de begrafenis in
St-Rombouts op 21.2.1733;
een nieuwe EGIDIUS O 2 a 4 gedoopt in 1731 , waarover later niets meer werd gevonden;
JOANNA FRANCISCA O 2 a 5 gedoopt 1733, die na twee en half jaar op 14.10.1735 in
de hoofdkerk werd begraven als "van orsoven";
en CATHARINA O 2 a 6 gedoopt in 1735, die op 3.6.1773 in St.-Rombouts werd
begraven als "van orsoven Catharina".
Het valt wel op dat dus ook in Mechelen de naam vaker en vaker veranderde tot
"Van Orshoven".
Het ziet er naar uit dat de stam te Mechelen uitstierf: op de acht in deze laatste
generatie gedoopte kinderen stierven er vier zeer jong en van de vier overige waren
er twee meisjes waar gewoonlijk geen naamdragers van voortkomen; bovendien heb
ik over die vier laatste niets meer gevonden.
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Het moet de lezer overigens wel opgevallen zijn dat mijn relaas reeds sedert enkele
tijd beperkt blijft tot gegevens uit de PR. Er is eenvoudigweg niets anders te vinden.
Blijkbaar gingen ze niet naar een notaris, kochten ze niets, verkochten ze niets. En
dat we ze evenmin terugvinden in de boeken van de Weeskamer is misschien nog
sprekender: daar kwam men alleen als er enig bezit te vererven viel....
Wel moet ik nog enkele personen vermelden die ik niet kan plaatsen, wat er zou
kunnen op wijzen dat er mij hier of daar toch een spruit is ontsnapt; ik vermeld die
"onbekende daklozen" volledigheidshalve maar ook met de hoop dat een meer
scherpzinnig lezer toch ooit de oplossing vindt.
Zo huwde op 19.9.1677 in St-Rombouts ANNA van orshagen met Jesse Jacobus
Verhoeven;
een AEGIDIUS was gehuwd met Maria van Kerckhoven, waarvan volgende kinderen
werden gedoopt:
- LAURENTIUS op 2.12.1680, peters Laurentius van Orsaghen en Anne van Kerckhoven,
maar welke Laurentius kan die peter zijn?
- JOANNA PETRONILLA op 18.1.1683, peters R.D. Rumoldus van Buscom en Joanna
van hossaghen, een kindje dat op 13.9.1693 in de hoofdkerk werd begraven. Om het nog
moeilijker te maken heet de vader in het eerste geval Aegidius, in het tweede Guilelmus,
en bij de begrafenis weer Egidius; maar voortgaande op het huwelijk is Guilelmus een
vergissing.
Het gezin van deze onbekende Aegidius woonde in de "Nieustraete".
NOG ONBEKENDEN zijn:
misschien BERNARDUS van Horsegh, winkelier uit Mechelen, die op 6.12.1758 in
Antwerpen als poorter werd ingeschreven ...
de volgenden waarvan de naam zeker op verwantschap wijst:
PETRUS JOSEPHUS, gedoopt in de hoofdkerk op 28.4.1746, maar ik heb die doop nog
niet weergevonden in het PR zodat de ouders mij niet bekend zijn,
BARBARA, gedoopt in St-Rombouts op 17.4.1690, eveneens nog niet gevonden in het
PR;
ARNOLDUS, gedoopt in 1697, zelfde bemerking.
En welke ANNA van oorsagen werd op 4.9.1694 begraven in de hoofdkerk?
En welke begijn BERBEL van orsagen stierf op 30.11.1691 in het Groot Begijnhof?
En idem voor CATHARINA THERESIA van oorsaVen op 3.12.1693 in St. -Jan?
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En CORNELIUS van Orssagen uit de Cordestraet op 11.10.1758 in St.-Rombouts met een
"arm sinkinghe"? Er zijn wel drie of vier kandidaten ...
En CLARA van orssaegen, op 30.12.1751 in het Begijnhof?
En ELISABETH van Orshagen uit de Geytestraet, die met een middel-uitvaart op
28.7.1664 werd begraven in St.-Rombouts?
En JACOBA van oorsagen, op 4.4.1699 in OLV?
En PETRONILLA van orsagen, op 13.9.1693 in St.-Rombouts?
En JAN van orssagen, op 7.7.1698 in het Burgerlijk Gasthuis?
En die andere JAN van orssaghen, in september 1661 in de Katelijnekerk?
En als laatste - de alfabetische orde heeft gewild dat zij de laatste werd in deze lijst maar
daardoor levert ze mij het gepast slotwoord voor dit hoofdstukje over de lotgevallen van
de Mechelse tak der familie Van Orshagen, lotgevallen die naar zeer hoge toppen hebben
geleid en daarna naar de vergetelheid - als laatste "onbekende" naamgenoot vermeld ik
THERESIA van Oshaegen, een "clijn lijck" uit de "beghijnestraet" dat op 6.5.1758 in
St-Rombouts werd begraven, maar wie de ouders waren wordt er niet bij gezegd.
Dit kleine meisje, dat ons medelijden opwekt, werd het symbool van de laatste generaties
Van Orshagen in Mechelen: arm en onbekend.
Sic transit gloria mundi ....
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VII. DE DERDE PERIODE: NA ONGEVEER 1750.
In dit derde hoofdstukje uit de geschiedenis van de familie Van Orshagen/Van
Orshoven zullen we de verschillende takken, die rond 1775 bestaan, volgen in hun
verdere lotgevallen; maar zoals reeds gezegd is het verhaal van nu af beperkt tot
wat me zonder grondig onderzoek in de hand is gevallen; Brussel en Leuven en nog
andere archieven liggen zo ver van Schoten... Zo heb ik ook geen halsbrekende en
dure expedities ondernomen om in alle boeken van de Burgerlijke Stand van na
1880, die eigenlijk nog niet voor het publiek openliggen, nog te gaan inbreken of
mijn notas aan te vullen met persoonlijke herinneringen van nog levende
familieleden. Ook in de archieven van de provincies moet nog veel te vinden zijn op
militiegebied (gestalte, haarkleur, speciale kenmerken zoals bijv. handicaps enz.), in
de archieven van de registratie en de domeinen over bezittingen, in die van het
gerecht over bestraffingen enz. Ik ben te oud en te moe om dat nog aan te pakken....
Schiet niet op de pianist.
Er zijn na 1775 vier groepen te onderscheiden, drie die naar het Hageland uitweken (of
reeds waren uitgeweken) en een die (voorlopig althans) rond Heist bleef hangen. Naar het
zuiden trokken, alle drie tussen 1750 en 1800: 1. JAN BAPTIST 10 f 3, en zijn
afstammelingen zullen daar "roem oogsten"; 2. drie van de vier kinderen van zijn broer
ANDRIES 10 f 5, de wezen waar Jan Baptist voogd over was; 3. ANDRIES Adriaenssone
10 e 1, die het in Heist niet meer zag zitten. Een vierde groep bleef in de buurt van Heist,
en sommige afstammelingen wonen daar nog.
Het verhaal van elk van die groepen wordt "tot op heden" verteld alvorens het volgende
wordt aangevat; dat bevordert de verstaanbaarheid, nu het aantal medespelers zo sterk
aangroeit. Om diezelfde reden zullen in een groep soms nog ondergroepen moeten worden
gemaakt die dan ook tot de finish worden afgewerkt.
De eerste groep die ik na 1775 zal volgen betreft de reeds gekende
DE VIER WEZEN
van Andreas 10 f 5. Met hen eindigde het tweede Heistse deel, met hen begint het derde.
Zij vormen het bindteken tussen het verhaal over voor en na 1775.

De oudste zoon PETRUS JOSEPHUS (10 f 5 a) gedoopt in 1755, trok voor 1776 reeds
zijn oom en voogd Jan Baptist achterna naar het Hageland; op 26.8.1776 huwde hij te
Nieuwrode met Elisabeth Roelants van NR. Zijn oom en voogd Jan Baptist was getuige,
ofwel was het diens zoon.
Maar het jonge paar had niet veel geluk. Er kwamen twee kindjes:
- ANNA (10 f 5 a 1) gedoopt NR 22.10.1779, en de neef Jan Baptist, zoon van Jan
Baptist de "Hagelandse stamvader" 10 f 3, was peter;
- JOANNES FRANCISCUS (10 f 5 a 2) gedoopt 19.6.1782 kreeg de broer van de vader,
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Joannes Franciscus als peter, maar die kon niet aanwezig zijn en er was dus een
"loco-peter".
En dan, in augustus 1782, stierf de moeder, in januari 1783 het dochtertje, "puella" van
ongeveer drie jaar, en in mei daarop het zoontje, "infans circiter" een jaar.
Er moet echter rond die tijd iets zijn misgelopen met de parochieregisters begrafenissen
van NR: volgens die gegevens was in NR reeds op 3.11.1778 een Petrus Josephus van
Orshoven gestorven ; er is daar op dat ogenblik geen andere van die naam bekend dan de
echtgenoot van Elisabeth Roelants. Maar dat paar kreeg nadien nog zijn twee kinderen!
En volgens dezelfde begrafenis-registers stierf op 20.1.1783, op dezelfde dag als zijn
dochtertje, onze Petrus Josephus van Orshoven nogmaals, de "weduwnaar van Roelants
Elisabeth" wat toch duidelijke taal is. Het gehele gezin zou dus op minder dan een jaar
uitgestorven zijn; wat niet perse onmogelijk is, maar ...
Toch werd op 21.10.1783 ene MARIA THERESIA van Orshoven, dochter van Petrus
Josephus van Orshoven en Anna Catharina Pauwels (uit Houwaart) gedoopt, met als
peters Joannes Pauwels uit Houwaart en Maria Theresia van orshoven uit Gelrode, en er
volgden in dat gezin nog een zoon en nog drie of vier dochters. Welke Petrus Josephus
kan dat anders geweest zijn dan de oudste van "de vier wezen"? Er komt geen andere in
aanmerking. Bovendien fungeerde bij de doop van een van de kinderen als meter die
Maria Theresia van Orshoven uit Gelrode, dus hoogstwaarschijnlijk de zuster van de vader
en zelf een van de "vier wezen" . Ze ondertekende overigens "Maria Theresia van
OURSHAGEN"! En de handtekening van de vader is dezelfde als die van de man van
wijlen Elisabeth Roelants. Bij de doop van een dochtertje op 4.11.1792 preciseerde de
pastoor dat de vader "ex Busschot" was. Daarom twijfel ik werkelijk niet langer: de
dopeling verdient het sigel 10 f 5 a
Misschien zou een onderzoek in de huwelijksregisters van Houwaart nog meer klaarte
brengen, want vermoedelijk huwde Petrus Josephus daar met Anna Catharina. Maar het
onderzoek van die stukken in ARA Brussel is zo moeilijk geworden...
Bij de volkstelling van het jaar IV (1796) werd in NR geteld: Pierre van Orshoven, oud 40
jaar (wat klopt met mijn veronderstelling), landbouwer wonend Veltwegh, in de gemeente
aangekomen in 1789, met in 1796 vier kinderen beneden de 12 jaar. Misschien is deze
Petrus dus tussen de dood van zijn eerste vrouw (1782) en de geboorte van zijn eerste kind
bij zijn tweede vrouw (1783) voor een korte periode uit NR weggeweest - misschien naar
Houwaart waar hij zijn tweede vrouw vond?
Hier dus, zonder angst voor vergissing, de overige kinderen van Petrus Josephus 10 f 5 a:
- JOANNES BAPTIST (10 f 5 a 4) gedoopt te NR 10.9.1784, peters Jan Baptist van
Emelen ex Gelrode en Anna ... ex Cortryck;
- ANNA CATHERINA (10 f 5 a 5) gedoopt 8.3.1790, peters Joannes Franciscus
Pauwels ex Houwaert en Anna Catherina Reniers uit NR;
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- ANNA ELISABETH (10 f 5 a 6) gedoopt 4.11.1792, peters Jan Andreas van Dyck en
Anna Elisabeth Pauwels van Houwaert;
- MARIA THERESIA (10 f 5 a 7) geboren 21.10.1793?
- ANNA ELISABETH (10 f 5 a 8) gedoopt 20.1.1795, peters Philippus Rosaal, van
Aarschot, en Anna Gybels, van Houwaart;
- JOANNES FRANCISCUS (10 f 5 a 9) geboren in 1798?

De tweede wees van Andries, JAN FRANS (10 f 5 b) gedoopt in 1756, werd onder de
naam "Van Ourshaegen" in 1785 burger van de stad Leuven. Dat kostte hem 109 gulden
(SA Leuven nr 555 in het Poortersboek). Of hij tot dan in Booischot bleef wonen is me
onbekend. Bij de doop van een van zijn kinderen noteerde de pastoor dat de ouders "in
matrimonium junxissent in hac et in hac habitant" en dat blijkt dan de parochie
St.-Michael in Leuven te zijn, maar ze woonden in Kessel-Lo.
Zijn huwelijk met Elisabetha Tuyls (soms Thaels) moet plaats hebben gevonden in 1785,
toen Jan Frans 29 jaar was. Het paar kreeg zeven kinderen, maar over het leven van Jan
Frans is me verder nog niets bekend geworden.
Alhoewel als poorter ingeschreven als "Van Ourshaegen" werden toch alle kinderen
gedoopt als "Van Orshoven". Maar dat het steeds over dezelfde vader gaat wordt bewezen
door een precisering die meestal werd toegevoegd: "ex Buschot in hestenberghe".
Hier volgen de kinderen uit dat gezin:
- ELISABETHA (10 f 5 b 1) thuis gedoopt "propter imminens mortis periculum", op
13.1.1786 in St.-Michael overgedaan "sub conditione", peters Petrus Stevens en
Elisabetha Tuyls;
- ANNA CATHARINA (10 e 5 b 2) gedoopt 17.7.1787, peters Petrus Tuyls en Anna
Catharina Derinck "avia prolis" uit Kessel;
- PETRUS (10 e 5 b 3) gedoopt 29.9.1788, peters Petrus van Orshoven "patruus prolis"
en Anna Maria Tuyls;
- ANNA MARIA (10 e 5 b 4) gedoopt 16.10.1789, peters Joannes Franciscus
Vandesaevel, habitans in Sichem, en Anna Maria Tuyls;
- MICHAEL (10 e 5 b 5) gedoopt 25.9.1791, peters Michael Gelles en Joanna Tuyls;
- CAROLUS SEBASTIANUS (10 e 5 b 6) gedoopt 21.1.1793, peters Carolus
Sebastianus Smedts en Elisabeth Goevaerts;
- CORNELIA ANGELINA (10 e 5 b 7) gedoopt 1.9.1794, peters Petrus van Orshoven
"germanus patris" (10 e 5 a) en Cornelia Augusta Debekker; "Peeter" en "Francis"
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ondertekenden.

De derde wees, JOANNES ANDRIES (10 e 5 c) gedoopt in 1759 trok niet naar het
Hageland; en precies of het er op een of andere manier mee te maken heeft bleef hij, in
tegenstelling met zijn broers, de naam Van Orshagen dragen, met zelfs een niet aflatende
voorkeur voor de vorm "Van Ourshaegen".
Hij huwde op 6.11.1786 in Schriek met Maria Theresia Wijns van Heist, iemand uit de
familie waarvan mijn goede en betreurde vriend dr Jef Wijns afstamde. En het paar
vestigde zich in Schriek. Bij de doop van een van hun kinderen was de zuster van de
vader, Maria Theresia, meter.
Veel meer werd me niet bekend over Joannes Andreas.
Er kwamen zes kinderen in zijn gezin:
- EGIDIUS (10 f 5 c 1) gedoopt Schriek 21.7.1787, peters Egidius Rymenants, van
Heist, en Joanna Maria De Preiter, van Schriek. De familienaam staat opgeschreven
"van Oershaegen" maar in de marge werd er bijgevoegd: "van Ours...";
- THERESIA (10 f 5 c 2) gedoopt 15.2.1790, peters Joannes Mylemans, van Heist, en
Maria Theresia van Ourshagen, van Heist;
- MARIA (10 f 5 c 3) gedoopt 10.6.1793, peters Joannes Franciscus Vandenbroeck en
Maria Theresia Nijs, beide van Heist;
- ISABELLA (10 f 5 c 4) gedoopt 6.3.1796, peters Petrus Docx, van Heist en Anna
Maria Wyns, van Putte;
- FRANCISCUS (10 f 5 c 5) geboren Schriek 21.7.1799, tijdens de periode van
invoering van de Burgerlijke Stand die niet door ieder werd aanvaard, en wellicht
daarom slechts aangegeven 26.2.1830,
- FRANCISCA (10 f 5 c 6) geboren 1 Nivose An 11 (=22.12.1803).

Het enige dochtertje van Andries, MARIA THERESIA (10 f 5 d) gedoopt in 1764 , de
jongste van de "vier wezen", trok zoals we reeds zagen ook naar het Hageland; we vonden
ze in Gelrode in 1783, en later in Kessel (?)
Ook over haar moet in de oude documenten over die localiteiten meer te vernemen zijn.

In Heist zelf vonden we nog enkele inlichtingen over de vier wezen. Het bijzonderste stuk
is van 19.12.1780 (RA Antw. OGA 404) en verhaalt hoe " de kinderen wijlent Andries
van Orshagen" voor 87 gulden 1 stuyver 3 oorden een cijns aan de H.- Geesttafel
afkochten en bij die gelegenheid ook een achterstel van vijf jaar afbetaalden.
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Op 31 januari 1782 hadden dezelfde kinderen (OGA 405) nog grond liggen op de
"kievitsche heyde" naast "den klijnen polder" van de wezen van Francis Nys, vermoedelijk
hun oom.
Op 28 november 1782 bestond nog altijd die lening, die hun voogd Jan Baptist na de dood
van hun ouders voor hen had uitgezet; ze wordt vermeld in de inventaris van het sterfhuis
Peeter Goyvaerts, weduwe Joanna Catharina Vrancx (OGA 405): "Item is schuldig aen
d'erfgenamen andries van orshagen ende anna cornelia Nys gehuyschen eene obligatie van
500 gulden courant, ingevolge acte gepasseert voor den Notaris J.Fr. Heylen op den 1.
februari 1770, Dus 500 gulden." En: "Item over intrest verschenen tot date deser van 't
voorseyde capitael ofte obligatie de som van 103 gulden 6 stuivers 1 oord."
Bij dezelfde gelegenheid blijkt dat de erfgenamen van Andries Andriessone ook nog
eigendom hadden liggen naast dezelfde weduwe Goyvaerts, ergens in Booischot aan de
Molebeke.
En op 6.3.1786 lees ik in de Staat betreffende het sterfhuis van Anna Elisabeth
Timmermans, bij leven gehuwd met Henricus van Vlasselaar (OGA 407) onder de
"passieve schulden": "... item aen de kinderen van andries van orshoven over de huere van
het land genaemt De berckevluyt 20 gulden." Dat land was dus toen nog in hun bezit en
onverdeeld.
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ZESDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Wat gewerd van de kinderen van de oudste van de vier wezen, van Petrus Josephus 10 f
5 a?
We weten reeds dat de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk zeer jong overleden. Over
hen spreek ik hier niet meer; maar van de tweede echtgenote kwamen nog zeven kinderen:
MARIA THERESIA (10 f 5 a 3) gedoopt in 1783, waarovr niets verder bekend;
JOANNES BAPTISTA (10 f 5 a 4) gedoopt in 1784; hij trouwde op 24.8.1814 te SPR met
Elisabeth Velten.
Ik vond slechts twee kinderen uit dat gezin:
- PETRUS JOSEPHUS (10 f 5 a 4 a) gedoopt SPR 21.8.1815, peters Petrus Franciscus
Veltens en Anna Catharina van Orshoven;
- FRANCISCUS (10 f 5 a 4 b) gedoopt 13.2.1818, peters Petrus van Orshoven en Maria
Theresia Veltens
Vader Jan Baptist overleed te SPR op 23.11.1818, slechts 34 jaar oud.
ANNA CATHARINA (10 f 5 a 5) gedoopt in 1790, huwde in NR op 9.4.1818 met Jan
Baptist Vleminckx uit Erps-quarebbe (= Kwerps) waar hij "cultivateur" was. Haar broer
Jan Baptist was getuige.
ANNA ELISABETH (10 f 5 a 6) gedoopt in 1792, stierf als ze nog maar drie maand oud
was, te NR.
Over MARIA THERESIA (10 f 5 a 7), geboren in 1793, vond ik niets.
Een tweede ANNA ELISABETH (10 f 5 a 8) gedoopt te NR in 1795 , trouwde te NR op
23.1.1822 met Guilliam Vanemelen, weduwnaar van Barbara Mertens. En stierf te NR
2.6.1837 op 42 jaar.
Tenslotte JOANNES FRANCISCUS (10 f 5 a 9) geboren rond 1798, van wie ik de doop
of geboorte nooit vond; hij gaf in 1821 de dood van zijn vader aan, en stierf zelf op
26.8.1865 te NR waar hij in de Appelweg bij J.F. van Emelen woonde. vermoedelijk bij
de zoon van zijn reeds overleden zuster Anna Elisabeth.
Ik merk op hoe jong al deze mensen stierven. Had de vader, de oudste van "de vier
wezen", een zwakke gezondheid?

Wat kwamen we te weten over de kinderen van de tweede van de vier wezen van
Andries 10 f 5?
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ELISABETHA 10 f 5 b 1 gedoopt in 1786, die wegens stervensgevaar dadelijk na de
geboorte thuis werd gedoopt, huwde te Leuven op 15.6.1815 met Guillaume Dillecaerts
"maitre boulanger"; zij was "servante". Haar man stierf op 15.1.1848 in de Mechelse straat
108, en op het zelfde adres overleed ze zelf ook op 27.3. 1856.
ANNA CATHARINA 10 f 5 b 2 gedoopt in 1787, overleed op 29.12.1818 te Leuven als
"servante" in de Mechelse straat 140.
PETRUS 10 f 5 b 3 gedoopt in 1788; over hem vond ik niets verders.
ANNA MARIA 10 f 5 b 4 gedoopt in 1789, huwde te Leuven op 14.2.1811 met Joannes
Baptista Beesemans. In 1845 was hij hovenier en woonde in de Parijsstraat 93, en zij was
"servante".
Over MICHAEL 10 f 5 b 5 gedoopt in 1791, vernam ik niets meer.
CAROLUS SEBASTIANUS 10 f 5 b 6 gedoopt in 1793, huwde op 9.9.1818 te Leuven
met Maria Elisabetha Cremers, "18 ans non accomplis"; zij was uit Oud-Heverlee en hij
was bij het huwelijk "marchand de grains", maar bij de dood van zijn dochter in 1861 was
hij "louageur", stalhouder. In 1825 woonde hij Diestse straat 76, wijk 1. Hij overleed te
Leuven "sans profession" op 25.12.1866.
Er kwamen in dit gezin acht kinderen:
- MARTIN (10 f 5 b 6 a) geboren 11.3.1819;
- ELISABETH (10 f 5 b 6 b) geboren 30.10.1820;
- JOEPHINA CAROLINA (10 f 5 b 6 c) geboren 2.1.1822;
- ANNA MARIA ROSALIA (10 f 5 b 6 d) geboren 3.9.1825;
- MARIA JOANNA (10 f 5 b 6 e) geboren 23.2.1828;
- ARNOLDUS (10 f 5 b 6 f) geboren 2.12.1830;
- ANNA MARIA MATHILDE (10 f 5 b 6 g) geboren 6.8.1836;
- JEAN BAPTISTE LEON (10 f 5 b 6 h) geboren 10.1.1840.
Alle geboorten te Leuven.

CORNELIA ANGELINA 10 f 5 b 7 gedoopt in 1794, huwde te Leuven op 4.2.1819 met
Barthelemi Tillecaerts "ou Dillecaerts" (een naam die we reeds ontmoetten bij een zuster);
getuigen waren haar broer Charles (= Carolus Sebastianus) en Jacques Delvaux, " maitre
fermier, oncle de l'epouse" (?) Zij was "couturiere" en hij "maitre boulanger"; schrijven
kon hij niet, maar zijn vrouw had een mooie handtekening. Ze stierf te Leuven in het
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Gasthuis op 13.10.1826 als naaister wonende in de Muntstraat 20, wijk 1.
Tot daar wat ik weet over de kinderen van de tweede wees.

En wat kwam ik te weten over de kinderen van de derde, JOANNES ANDREAS 10 f 5
c?
EGIDIUS 10 f 5 c 1 gedoopt te Schriek in 1787, huwde Anna Maria Vanhorick uit
Keerbergen, waarschijnlijk in die gemeente maar ik heb dat nog niet opgezocht.
Er bestaat een akt van 14.2.1826 van notaris Petrus Aloysius van Bellinghen, van Haacht,
geregistreerd in Aarschot, waarbij Maria Theresia Van Horick, weduwe Schuermans, een
huis en grote landerijen plus brouwerij onder Rijmenam verhuurde aan Egidius van
Ourshagen, voorheen wonende te Schriek maar op datum van de akt in Rijmenam; de
verhuring was voor 12 jaar geldig te rekenen vanaf 16.3.1826, de huur bedroeg 400 gulden
per jaar. Later heeft Egidius het bedrijf volledig overgenomen.
In 1831 werd hij in een gemeentelijke akt vermeld als brouwer en "assessor" (=
gemeenteraadslid tijdens de Hollandse periode), in 1832 als landbouwer en assessor, in
1833 als landbouwer en als herbergier; hij werd bij de meeste geboorteaangiften in zijn
gemeente als getuige gevraagd, vermoedelijk omdat hij dicht bij het gemeentehuis woonde
en meestal thuis was.
Hij overleed te Rijmenam op 3.12.1841 in het huis 4e wijk "nommer" 76; het overlijden
werd op de gemeente aangegeven door zijn "kozijn" Cornelius Schueremans (zie de naam
van de dame die de brouwerij verhuurde), en die was "gemeynteontfanger".
Er kwamen in dat gezin drie kinderen, en alhoewel we nu toch in volle Burgerlijke Stand
zitten werden ze alle drie opgeschreven als "Van OURShaegen" of "Van OURShagen":
- JOANNES ANDREAS (10 f 5 c 1 a) geboren te Rijmenam op 28.10.1826, waarover ik
later niets meer verneem;
- MARIA THERESIA 10 f 5 c 1 b) geboren Rijmenam 9.4.1832, die op dezelfde dag
overleed;
- en JOANNA ANTONIA 10 f 5 c 1 c) geboren te Rijmenam 7.2.1833, waarover later
niets meer gevonden.
Het ziet er naar uit dat de tak daar is uitgestorven, ofwel moet de zoon uitgeweken zijn
naar een gemeente waar ik hem nog niet kon vinden. Maar ik twijfel daar aan: ik heb nog
nooit een "Van OURShagen" weergevonden.
Het tweede kind van Joannes Andreas was
THERESIA 10 f 5 c 2 gedoopt Schriek 1790; ze trouwde te Schriek op 19.5.1841 met
Philippus Wijns, koopman van 56 jaar; Theresia was "landbouwersse alhier". Ze overleed
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te Schriek op 26.10.1864 en woonde toen Dorpskom.
Haar zuster
MARIA 10 f 5 c 3 gedoopt in 1793 te Schriek, huwde daar op 5.8.1821 Petrus vanden
Eynde, landbouwer te Tremelo (Werchter) en ze stierf te Schriek op 4.6.1863.
ISABELLA 10 f 5 c 4 gedoopt in 1796, huwde te Schriek op 2.4.1827 met Petrus Wyns.
Ze overleed te Heist op 12.5.1881 als landbouwster en weduwe.
FRANCISCUS 10 f 5 c 5 geboren te Schriek in 1799, werd priester; op 5.1.1829 kwam hij
de dood van zijn vader aangeven. Hij werd pastoor te Schriek. Na zijn overlijden werd zijn
bezit aan kunstwerken en boeken te Mechelen publiek verkocht, de catalogus van die
verkoop op 16, 17, 20 en 21 mei 1892 door Henry Cordemans, expert, 32 rue des
Chevaliers, Malines, berust in SA Mechelen onder het nummer M. 2.411. Ik geef een zeer
beknopte weergave van de ongelooflijke inhoud:
onder de beelden een Sint Sebastiaan van Quellin;
onder de schilderijen "La Rosiere" en "Hiver etoffe de nombreux personnages" van
Breughel de Oude; een landschap van Jan, de Veloeren Breughel; drie schilderijen van
Gaspar de Craeyer; het "Aards Paradijs" van Cranach; iets van Albert Cuyp; "De H.
Familie" van Albrecht Durer; iets van Thomas Gainsborough; van Gossaert dit Mabuse;
vier van Frans Hals; drie van Hobbema; twee van Hans Holbein; ZEVEN van Jacob
Jordaens; een van Gilis Mostaert; vier van Murillo; twee van Pourbus; een van Nicolas
Poussin; twee van Rafael; NEGEN van Rembrandt; "De goede Samaritaan" van Rubbens;
een van Jacob Ruysdael; drie van D.Teniers de Oude, vijf van de Jonge en vier van
Abraham; een van Tintoretto; een van Hugo vander Goes; een van Hubert van Eyck; een
van Otto Venius; en ... TIEN van Antoon van Dyck .....
Wat moeten we daar van denken? Was de brouwerszoon werkelijk miljardair?... Was hij
een schilderijenvervalser? Of was de verkopende "expert" een al te handig zakenman?
Het spijt mij enorm dat de catalogus de talrijke boeken uit de bibliotheek van Monsieur
l'abbe niet opsomt; het ware de moeite geweest om te zien wat een priester-verzamelaar
zoal had bijeengebracht in blijkbaar een lang leven. Maar bovendien zou dat misschien
een idee hebben gegeven over de geloofwaardigheid van de catalogus.

FRANCISCA 10 f 5 c 6 geboren in 1803, huwde te Schriek op 30.4.1835 met Josephus
Huyghens, landbouwer "alhier". Ze overleed te Schriek op 3.10.1869; haar man was dan
nog steeds landbouwer.
Tot daar het verhaal van de kinderen van de derde wees.
En de vierde wees was een meisje, van haar vonden we dus geen afstammelingennaamdragers.
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ZEVENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Slechts van een van de kinderen van de oudste van "de vier wezen" zijn afstammelingen naamdragers voortgekomen, namelijk van Jan Baptist 10 f 5 a 3, gehuwd met E. Veltens:
PETRUS JOSEPHUS (10 f 5 a 3 a) gedoopt SPR in 1815; op 9.8.1848 trouwde hij te SPR
met Maria Carolina Lontie; in 1849 woonde het paar "Dorp"; op 28.11.1883, bij het
huwelijk van een dochter, staat hij in de akt als burgemeester van KD en landbouwer; kort
tevoren vond ik hem als schepen.
Er kwamen drie kinderen in het gezin; ze zullen later besproken worden: van hier af geef
ik inderdaad de verdere afstammelingen-naamdragers van elke onder-groep in een
vereenvoudigde vorm en tot op "heden"; die informatie blijft ongeveer altijd beperkt tot de
stamboomgegevens en het heeft nog weinig nut om de geboorte afzonderlijk van de
levensloop te vermelden.
FRANCISCUS (10 f 5 a 3 b) gedoopt te SPR in 1818 ; hij stierf SPR 20.10.1828, slechts
10 jaar oud.
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ACHTSTE GENERATIE
Van de oudste, Petrus Josephus en M.C. Lontie, vond ik drie kinderen:
PETRUS GUILELMUS (10 f 5 a 3 a 1) geboren 30.8.1849 te KD en aldaar gehuwd op
17.4.1888 met Anna Catharina Noppen; ook in dit gezin kwamen er drie kinderen. In 1889
was hij landbouwer; volgens de grafsteen op het kerkhof van KD overleed hij in 1909;
ELISABETH (10 f 5 a 3 a 2) geboren KD 3.4.1852 en aldaar ook gehuwd op 28.11.1883
met Joannes Ludovicus Isabella Wuyts, maalder te Gelrode;
MARIA PAULINA (10 f 5 a 3 a 3) geboren te KD 16.12.1856, waarvan verder geen
inlichtingen.

NEGENDE GENERATIE
Weer van de oudste, Petrus Guilelmus en A.M. Noppen, werden door mij drie kinderen
gevonden:
PETRUS JOSEPHUS (10 f 5 a 3 a 1 a) geboren te KD 11.2.1889; hij verhuisde
vermoedelijk naar Rotselaar: bij het huwelijk van zijn zuster, in 1920, was hij landbouwer
in die gemeente; daar werden dan wellicht ook kinderen - naamdragers van hem geboren;
FELIX (10 f 5 a 3 a 1 b) geboren KD 14.12.1891 en waar? wanneer? gehuwd met Maria
Josephina Bollaerts, uit Houwaart ; er kwamen vijf kinderen in dat gezin. Het paar woonde
minstens tot in 1930 in KD, maar de vrouw overleed te Rillaar op 11.2.1981; waarom in
Rillaar?
MARIA PAULINA LUDOVICA (10 f 5 a 3 a 1 c) geboren KD 2.2.1896 en aldaar in 1920
gehuwd met Eduard Jules Marie Roelandts, de zoon van de brouwer (en burgemeester?)
van KD, onderofficier in het Belgisch Leger; zij overleed 13.4.1981 te Lubbeek als
gepensionneerde, wonende Dutselstraat 89 Holsbeek.

TIENDE GENERATIE
Van de voorlaatste, Felix en M.J. Bollaerts, heb ik vijf kinderen weergevonden:
JOZEF MARIA PAUL (10 f 5 a 3 a 1 b 1) geboren KD 31.7.1921 en aldaar gehuwd met
Maria Theresia Mathilda Smets in 1949; er kwamen vier kinderen. In 1984 woonde dat
paar op de "hoeve Van Orshoven" te Holsbeek, volgens p. 175 van het speciale nummer
van "Oost-Brabant" over Holsbeek;
MADELENA MARIA LUDOVICA (10 f 5 a 3 a 1 b 2) geboren KD 31.7.1922 en aldaar
gehuwd in 1955 met Joannes Maria Franciscus Doyen, gemeentesekretaris te Rotem;
ALENA JULIANA FELICIANA MARIA (10 f 5 a 3 a 1 b 3) geboren KD 24.10.1923 en
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aldaar in 1951 gehuwd met Paulus Emilius Leo Goen, bediende, van Lubbeek;
ADRIANA AURELIA MARIA JOSEPHA (10 f 5 a 3 a 1 b 4) geboren KD 14.7.1925 en
aldaar in 1950 gehuwd met Jozef Alois Norbert Marie De Keyser, burgerlijk ingenieur,
geboortig van Gelrode, wonende SPR;
PAUL FELIX OKTAAF (10 f 5 a 3 a 1 b 5) geboren KD 16.5.1930, gehuwd waar?
wanneer? met wie? rond 1960 wonende te Leuven? Daar althans werden hun twee
kinderen geboren, maar dat kan in een materniteit zijn geweest terwijl de ouders toch
buiten de stad woonden.

ELFDE GENERATIE (steeds doorheen de eerste wees)
Van de oudste en de jongste heb ik nog kinderen gevonden, eerst die van Jozef Paul
Maria en M.Th.M. Smets:
MAGDA MARIA CONSTANTIA (10 f 5 a 3 a 1 b 1 a) geboren KD 21.5. 1950, die in
1971 te KD huwde met Cor Paul Mathieu, lic. pol. soc., wonend te Holsbeek maar
geboren te Rotem;
HILDEGARD MATHILDE FELICIENNE (10 f 5 a 3 a 1 b 1 b) geboren te Leuven
21.6.1953 en te KD in 1973 gehuwd met Albert Jules Gysegom, technisch werkleider,
geboren Leuven, wonend Tervuren;
GODELIEVE MADELEINE FRANCINE (10 f 5 a 3 a 1 b 1 c) geboren Leuven
17.11.1954 en te KD in 1974 gehuwd met Paul Ghislain Octaaf Marcel Goen,
handelsreiziger uit St.-Joris-Winge;
ANNE CARINE ALINE (10 f 5 a 3 a 1 b 1 d) geboren Lubbeek 17.10.1958 en te
Holsbeek op 5.4.1977 gehuwd met Maurice Julien De Bot, programmeur- analist uit
Heist! De cirkel is rond...

En tenslotte (voorlopig!) ken ik nog twee kinderen van Paul Felix Oktaaf 10 f 5 a 3 a 1 b
5 en? :
DIRK (10 f 5 a 3 a 1 b 5 a), geboren Leuven 24.7.1959, en
GOEDELE (10 f 5 a 3 a 1 b 5 b) geboren Leuven 18.5.1961.
En dat is voorlopig alles wat weergevonden is over de afstammelingen-naamdragers van
de oudste van "de vier wezen".

Waarmede we dan de lotgevallen van de kleinkinderen van de tweede wees kunnen
aanvatten.
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ZEVENDE GENERATIE doorheen de tweede wees
Slechts van een van de zeven kinderen van die tweede wees, van CAROLUS
SEBASTIANUS 10 f 5 b 6, heb ik kinderen gevonden:
- MARTIN (10 f 5 b 6 a) geboren te Leuven op 11.3.1819; hij huwde waar? wanneer?
(vermoedelijk te Leuven, maar ik vind de informatie niet terug in mijn notas ...) met
Anne Josephe Bastin, de dochter van een stalhouder en in hun gezin kwamen twee
kinderen waarover ik dadelijk spreek; in 1862 gaf hij het overlijden van zijn zuster
Anna Maria Rosalia aan; in 1867 was hij "louageur" (= stalhouder) Diestsestraat 88, in
1874 in de "rue de la Cuillere";
- ELISABETH (10 f 5 b 6 b) geboren te Leuven op 30.10.1820; ze huwde te Leuven op
5.11.1845 met Ange Pierre, "boulanger", en zij was zonder beroep. Ze overleed te
Leuven in de Diestse straat 192 (32 a) op 26.8.1852;
- JOSEPHINA CAROLINA (10 f 5 b 6 c) geboren Leuven 2.1.1822; ze overleed op
12.7.1823 Diestse straat 76, het adres van haar ouders die daar een herberg uitbaatten;
- ANNA MARIA ROSALIA (10 f 5 b 6 d) geboren Leuven 3.9.1825; ze overleed te
Leuven, Diestse straat 80 A op 5.10.1861, ongehuwd en zonder beroep;
- MARIA JOANNA (10 f 5 b 6 e) geboren Leuven 23.2.1828; ze overleed te Leuven
28.2.1845, 17 jaar oud, in de Diestse straat 80, "particuliere, sans profession", wonend
bij haar ouders;
- ARNOLDUS (10 f 5 b 6 f) geboren Leuven 2.12.1830; huwde te Leuven op 19.7.1862
met Catharina Lembrechts, "tailleuse", de dochter van een herbergier. Hij was "sans
profession" en ze lieten een huwelijkskontrakt opstellen. Hij overleed te Leuven op
6.10.1869 als "cocher", Capucienenvoer 25; zijn weduwe hertrouwde met Charles
Louis van Mol, een weduwnaar zonder beroep;
- ANNA MARIA MATHILDE (10 f 5 b 6 g) geboren Leuven 6.8.1836; ze huwde te
Leuven op 5.9.1871 met Hubert Ruelens, "marchand tailleur", weduwnaar van
Catharina Vanderborght; toch niet de man van de Ruelensvest in Leuven? De bruid was
"sans profession"; en verder vond ik niets meer over haar, maar misschien overleed ze
pas na 1880, en die boeken zijn nog niet ter inzage;
JEAN BAPTISTE LEON (10 f 5 b 6 h) geboren Leuven 10.1.1840, en over hem vernam
ik niets meer.

ACHTSTE GENERATIE
Van de oudste uit het gezin van Carolus Sebastianus, dus van MARTIN 10 f 5 b 6 a, heb
ik twee kinderen gevonden:
JEAN CHARLES (10 f 5 b 6 a 1) geboren te Leuven, Diestse straat 88, op 15.4.1867,
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maar meer weet ik over hem niet;
en JEAN BAPTISTE LEON (10 f 5 b 6 a 2) geboren te Leuven op 19.9.1874; en verder
niets meer over hem gevonden.

En van een van de dochters van Carolus Sebastianus heb ik nog twee buitenechtelijke
kinderen gevonden, maar het is niet uit te maken van de welke vermits de moeder werd
ingeschreven als "Anne Marie"; welnu, er was een Anna Maria Rosalia 10 f 5 b 6 d, en een
Anna Maria Mathilde 10 f 5 b 6 g ... beide ongehuwd op datum van de geboorten:
FRANCOIS (10 f 5 b 6 d of g 1) geboren Leuven 27.7.1856, en de moeder was ongehuwd,
naaister, wonende Demi-rue 12, sectie 4;
PAULINE (10 f 5 b 6 d of g 2) geboren te Leuven 17.5.1859 en ditmaal werd als adres
opgegeven Demi-rue 12 B.
We kunnen er echter quasi-zeker van zijn dat we geen afstammelingen-naamdragers van
deze kinderen zullen ontmoeten: Francois overleed te Leuven reeds op 28.7.1856, een dag
oud, in de "rue des Dominicains 16, sectie 3; en het andere kind was een meisje.
Van enkele andere mannelijke naamdragers zou dat wel het geval kunnen zijn, alhoewel er
opvallend weinig jongens geboren werden in deze tak.
Tot hier dan wat ik gevonden heb over de afstammelingen van de tweede wees. En dat
betekent zelfs het einde van mijn verhaal over de eerste groep die uit Booischot uitweek
naar het Hageland want het verhaal van de derde wees werd reeds tot het einde toe verteld,
en de vierde wees was een meisje die de naam niet verder doorgaf.

DE TWEEDE GROEP: DE LEUVENSE TAK
Eigenlijk is die benaming niet volledig passend voor de groep die in de nu volgende
bladzijden zal worden besproken, en wel om twee redenen: eerstens zijn er Van Orshoven's uit andere takken die in de loop van hun geschiedenis ook in Leuven zijn terecht
gekomen, - ik vertelde reeds over "de vier wezen" die feitelijk hun oom en voogd JAN
BAPTIST 10 e 3 naar het Hageland zijn gevolgd - en ten tweede lijkt er in de bedoelde
groep een "drang naar het zuiden" werkzaam te zijn geweest, zodat we er nu zelfs leden
van vinden in Wallonie en tot zuidelijk van Parijs. Maar grosso modo zegt de naam wel
wat ik bedoel: het volgende hoofdstukje gaat over de afstammelingen van Jan Baptist 10 f
3 die rond 1740 uit Booischot uitweek naar het Hageland.
Over JAN BAPTIST werd reeds heel wat gezegd. Het moet een felle man zijn geweest, zo
stel ik hem mij toch voor na wat ik over hem uit de documenten heb vernomen. Iemand
die niet bang was van verandering noch van hard werk; en toch heel gewetensvol en
plichtsgetrouw. Iemand waar men huizen kon op bouwen.
En die ook in zijn nieuwe heimat een sociale rol op zich nam: de heer C. Wolfs, van de
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Westbrabantse Werkgemeenschap, deelde mij mee dat Jan Baptist in 1768 schepen was in
Nieuwrode.
Hij stierf, zoals gezegd, op 3.4.1779 (of was het in september? Ik vond twee data) en werd
te Vlaslaer begraven in de familiekelder. Die familiekelder intrigeert mij: was het gezin
toen reeds zo welvarend? In ieder geval had de man nog net kunnen beleven dat zijn
oudste zoon was ingetrouwd in een van de grootste hoeven van de omtrek, zoals we
dadelijk zullen vertellen.
Eigenlijk zou iemand de geschiedenis van deze personaliteit eens grondig moeten
uitzoeken; er moet meer over hem te vinden zijn.
Jan Baptist had drie kinderen bij zijn eerste vrouw, Joanna Catharina Rauvoet, die kort na
de derde bevalling, in 1757, overleed, en nogmaals drie bij zijn tweede vrouw Anna Maria
Meynaerts. Omwille van de overzichtelijkheid vertel ik nu achtereenvolgens over elk van
die kinderen en in een ruk door over al hun nakomelingen alles wat ik er van weet.

VIJFDE GENERATIE: AFSTAMMELINGEN VAN JAN BAPTIST 10 e 3
Dus eerst over het eerste kind van Jan Baptist, een dochter, ANNA MARIA (10 f 3 a); ze
werd gedoopt te SPR op 5.11.1746 en had als peters Joannes Rauvoet, wellicht de broer
van de moeder, en ene Anna Jennes. Op 18.2.1772 trouwde ze te Linden met Jan Pulincx,
bij welke gelegenheid Jan Baptist van Orshoven, broeder van de bruid, en Guilelmus
Pulincx van bruidegoms zijde, getuigen waren. Het paar vestigde zich vermoedelijk in
Kessel want in 1782, als Anna Maria meter kwam zijn voor een kindje van haar broer
Petrus Josephus woonde ze daar; Kessel behoorde toen tot Leuven. Meer ben ik over haar
niet te weten gekomen.

EERSTE ZOON VAN JAN BAPTIST
Het tweede kind was een PETRUS JOSEPHUS (10 f 3 b), gedoopt in SPR op 2.11.1749.
Peters waren Jan Baptist Rauvoet en Elisabeth van inthout. Indien Theofiel van Orshoven
zaliger destijds goed heeft gelezen in het PR staat de familienaam daar als Van
Hoctehoven opgetekend... In de oorlog gingen deze PR verloren.
Petrus Josephus huwde op 29.7.1777 in Kortrijk-Dutsel met Clara Poits. Deze Clara Poits
was de dochter van Isaac Poodts en Maria vandeput, de pachters van de hoeve van Gemp,
een vrij belangrijke landbouwuitbating, eigendom van het Norbertinessenklooster van 's
Hertogen Eyland te Gemp bij St.-Joris-Winge.
Men spreekt reeds over die hoeve in een document van 1317; ze werd toen de
"derde-schoof Huve" genoemd; later heette ze "Munch-hoeve" (= monnikshoeve). En ze
lag op de grens van Holsbeek. Bijna geheel Dutsel, Dunbergen inbegrepen, maakte er deel
van uit.
In juli 1705 werd de hoeve, samen met het dorp en het omliggende land, door de Engelse
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troepen van Marlborough en de Hollanders onder Auwerkercken geplunderd. En in 1762
werd ze volledig herbouwd; in de huidige gebouwen vind men nog een gevelsteen met
daarin dat jaartal.
Eigenlijk was de hoeve in 1742 aan de vrouw van Isaac Poodts gelaten door haar oom, de
vorige pachter. Die Maria Vandeput had echter de drie jaar jongere Isaac getrouwd en zo
werd dat paar pachter van de grote hoeve. Isaac Poodts was van huize uit reeds een rijk
man en langs zijn vrouws zijde kwam er nog heel wat bij. Isaac was een gezien man in
Dutsel, hij was schepene, de schepenbank zetelde in zijn huis, hij deed de
geldverhandelingen van het dorp, en publieke verkopingen gebeurden in zijn woning.
In 1777 ging de pacht over aan hun dochter Clara en haar man, zoals blijkt uit een akt, te
vinden in ARA Not. Gen. Brab. nr 15.144 p. 1: " Eustachius Meynckens, proost van 't
Clooster van 's Hertogen Eylandt by Gemp onder Sint Jooris Winge ... verclaert verhuert te
hebben ... aen Peeter van Orshoven ende Clara Poodts, gehuysschen ende innegesetenen
van Dutsel, seker pachthoff met de schueringe, stallinge, landeryen, bemden, weyden,
bosschen, etc. ten deele gelegen onder Dutzel, Holsbeeck, Cortryck ende Wesemael ..." en
daarop volgt de volledige beschrijving. Ik vermoed dat de vader van Clara Poodts even
daarvoor was overleden: in 1777 betaalde "de weduwe" nog de cijns; het huwelijk van
Clara met Petrus Josephus werd er misschien zelfs om verhaast.
Op 26.4.1782 werd met het oog op de "secularisatie" (lees: onteigening ...) van de
kerkelijke goederen door de Franse bezetter een "Staet van Goederen ende Innekomen
opgesteld (zie ARA Inventaire de la Caisse de Religion nr 250) waarin een uitvoerige
beschrijving van de Gemperhoeve in die dagen, toen onze Petrus Josephus er nog pachter
van was. Aan land vinden we daarin 15 bunder 1 dagmael 40 roeden onder Dutsel, 4
bunder 59 roeden onder Holsbeek, 1 bunder een dagmael 89 roeden onder Cortryck, 1
dagmael onder Wezemaal, samen 21 bunder en 88 roeden. Verder in beemden en
broekbeemden 15 bunder 1 dagmael 91 roeden, in bossen 4 bunder 1 dagmael 48 roeden.
Samen ongeveer een 50 ha. Uit dezelfde akt blijkt ook dat de pachter toen jaarlijks aan
het klooster 419 gulden huur moest betalen, plus eveneens jaarlijks 400 ponden goede
boter, 8 halster tarwe, 16 halster koren, en 16 halster gerst; bovendien met Kerstmis een
goed en vet varken, wat alles samen geraamd werd op een waarde van 587 gulden 17
stuivers 4 oorden.
De Gemperhoeve werd met al haar goederen tijdens de Franse bezetting op 28 messidor
An VI (= 16.7.1798) als zogenaamd "zwart goed" verkocht aan een drietal: Barthelemy
Wery, Henri van der Smissen en Martin Timmermans voor 662.000 livres; maar Petrus
Josephus kocht de hoeve op. Hoeveel hij er echt voor heeft betaald heb ik nog niet
gevonden, maar het is geweten dat zulke goederen steeds duchtig beneden de werkelijke
prijs werden verkocht en dat de betalingsvoorwaarden uiterst gunstig waren; maar omdat
er hier tussenpersonen zijn geweest, als ik het goed begrijp, blijven we in de onzekerheid.
Bij de volkstelling van 1796 vind ik in "Dutsele" nr 80: Pierre van Ortshoven cultivateur,
oud 48 jaar, die sedert 1778 (hij huwde in 1778 en trok vermoedelijk dadelijk in bij zijn
schoonouders) in Dutsel woonde; ook zijn vrouw Claire Poedts werd geteld, oud 48 jaar,
en hun zoon Francois, 14 jaar, en hun dochter Anne Marie, 13 jaar, met nog zeven andere
kinderen van min dan 12 jaar. En ze hadden drie knechten, waaronder een Adriaen van
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Emelen (een broer van onze "pierre" was getrouwd met Barbara van Emelen) en twee
meiden.
Op 24.11.1817, tijdens de hereniging met Nederland, werd Petrus Josephus "maire" van
Dutzel. Zijn overlijdensdatum is me niet in handen gevallen; er werd in Dutzel op
14.8.1797 een Petrus Josephus begraven, maar dat moet een andere zijn geweest. Zijn
vrouw overleed op haar 81 jaar in SPR, op 27.5.1831 en was toen weduwe.
De familie Van Orshoven bleef in het bezit van de hoeve tot 6.8.1917, wanneer Joannes
Augustinus Henricus, die gehuwd was met Anna Catharina Roelants, het hof verkocht.
Naar wat ik hoorde is het pachthof in zeer slechte staat.

ZESDE GENERATIE
Zoals gezegd vertel ik nu dadelijk verder over de afstammelingen van Petrus Josephus;
pas daarna vatten we het derde kind van Jan Baptist 10 f 3 aan, eveneens met al zijn
afstammelingen.
Petrus Josephus en Clara Poodts hadden twaalf kinderen. Daar was vooreerst
JAN BAPTIST (10 f 3 b 1) gedoopt te KD op 29.4.1778 met als peters Jan Baptist van
Orshoven, de broeder van de vader, en Maria van Put, misschien de grootmoeder of een
nicht van de moeder.
Deze Jan Baptist trok naar Leuven om op 7.1.1807 te trouwen met Anne Marie Francois
van die stad. Maar die moet zeer kort nadien overleden zijn, want op 26 augustus van
hetzelfde jaar hertrouwde hij reeds te Leuven met Elisabeth van Gobbelsroy, de dochter
van Corneel en Elisabeth Rauvoet, wellicht nog een verre verwante van zijn grootmoeder.
Over hem heb ik weinig meer vernomen. Kinderen van dat paar werden er te Leuven niet
ingeschreven en ik denk dat er ook geen waren want zijn overlijden werd op 3.5.1834
aangegeven door zijn neef Petrus Hubertus, een jonge doctor in de rechten. Jan Baptist
woonde dan in de Brusselsestraat 224 en zijn vrouw leefde nog maar was "absente", wat
het ook mag betekenen. In ieder geval hertrouwde ze nadien waar? wanneer? met Charles
Joseph Louis Dubois, "sous lieutenant des douanes" afkomstig uit Bierbeek, en overleed te
Mechelen op 13.1.1846.

De tweede zoon van Petrus Josephus was JOANNES FRANCISCUS (10 f 3 b 2)
gedoopt op 7.8.1779 te KD, met als peters Joannes Pulincxs uit Kessel, de man van vaders
zuster, en Maria Poits, wellicht een zuster van de moeder.
Op 27.9.1803 trouwde Jan Frans - men noemde hem "Francis" - te SPR met Barbara van
Aerschot; getuigen waren Petrus van Aerschot, des bruids broeder, en Petrus Henricus
Taverniers, schoonbroer van de bruidegom.
Het paar moet eerst in SPR hebben gewoond waar ze een zoon kregen in 1804, daarna als
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landbouwers in M-W in de Dorshage 2e sectie (welk toeval: ik vermoed sterk dat dat
toponiem een samentrekking is van "de orshage"!) maar vroeg of laat moeten ze zich in
Bekkevoort hebben gevestigd, want bij zijn dood op 30.3.1832 werd op de aangifte
vermeld dat hij was overleden in zijn huis genaamd "De Bogaarde-winning", Netelreep te
Bekkevoort.

Het derde kind van Petrus Josephus en Clara Poodts was een meisje, ANNA MARIA
(10 f 3 b 3); ze werd gedoopt op 11.11.1780 te SPR met als peters Joannes Baptist, broer
van de vader, en Anna Poits, zuster van de moeder. De vader en de oom zetten hun
handtekening.
Anna Maria huwde op 12.7.1808, dus op 28-jarige leeftijd, te KD met Henri Taverniers,
cultivateur te SPR. Getuige was Jean Demarsin, schoonbroer van de bruid volgens de
huwelijksakt, maar mij is niemand van die naam bekend; het blijft voorlopig een raadsel
wie van de zusters van de bruid met een Demarsin kan getrouwd zijn geweest; de man was
van SPR.
Anna Maria stierf te SPR op 10.5.1865 als weduwe van Henri Taverniers. Ze werd 85 jaar.

Het vierde kind van Petrus Josephus was weer een dochter, MARIA CATHARINA (10
f 3 b 4) gedoopt te KD op 27.3.1782, met als peters Jan van den Driesch en Anna Maria
van Orshoven, wonend te Kessel bij Leuven, dus de zuster van de moeder. Maar het
wichtje overleed twee weken later.

Daarna volgde weer een zoon, JOANNES (10 f 3 b 5), gedoopt op 24.4.1783 te KD,
peters dezelfde als bij vorige doop. Maar ook dit zoontje werd niet eens volledig zeven
jaar oud. Het stierf op 10.2.1790.

Op 23.5.1784 werd te KD dan het zesde kind
CORNELIUS (10 f 3 b 6) gedoopt,
met als peters Cornelius Huygens uit Holsbeek en Anna Maria Meynaerts uit SPR; maar ik
weet niet of die meter de grootmoeder was of een naamgenote, misschien de nicht van de
vader.
Cornelius huwde te KD op 8.11.1809 met Anna Catharina van Roosbroeck van KD, wiens
vader (als ik het goed voorheb) de voorganger was van grootvader Petrus Josephus als
maire van KD onder de Franse bezetting. Getuigen waren Andreas Van Orshoven en
Henricus Roosbroeck. Het paar bleef eerst te KD wonen maar verhuisde tussen 1814 en
1817 naar Heverlee waar Anna Catharina stierf op 16.6.1828 en Cornelius zelf op
13.6.1860.

Het zevende kind van Petrus Josephus en Clara Poodts was JOANNES ANDREAS (10
f 3 b 7) , die vooral met die laatste naam werd aangesproken; hij werd gedoopt te KD op
23.1.1786; peters Joannes Andreas van Orshoven uit SPR, halfbroer van de vader, en een
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Joanna Poodts. Alle Van Orshoven's ondertekenden.
Joannes Andreas huwde te KD op 22.11.1808 met Anna Maria Roelants van KD; getuigen
waren Petrus Roelants en Cornelius van Orshoven. Het kerkelijk huwelijk zou, volgens de
PR reeds op 17.11.1808 hebben plaatsgehad.
Het gezin bleef in KD wonen tot na hun eerste twee kinderen, maar tussen 1810 en 1812
verhuisden ze naar Bierbeek waar ze rond 1830 nog woonden; maar voor 1845 verliet de
familie ook Bierbeek, want rond die tijd tekende Jan Andries reeds als lid van de
kerkfabriek van Nodebaix, tot 1851. Hij overleed te Leuven op 20.6.1859, "sans
profession", Naamse straat 128. Zijn vrouw stierf eveneens te Leuven in 1866.
Voortgaande op zijn handtekeningen moet Andries een mooi handschrift hebben gehad.

Het achtste kind was PETRUS FRANCISCUS (10 f 3 b 8) gedoopt te KD op 22.6.1787,
met als peters Joannes Franciscus van Orshoven uit SPR en Catharina Poodts.
Hij was burgemeester van KD in de Hollandse tijd, in 1826 - 27 - 28 - 29, maar niet meer
in 1830.
Hij tekende "peeter", wat dus wellicht zijn roepnaam was.
Vermoedelijk huwde hij Anna Catherina vander Meeren, die te Lubbeek stierf op
5.12.1834.

Het volgende kind is weer een zoon, HENRICUS (10 f 3 b 9) gedoopt te Dutsel op
19.2.1789, met als peters Henricus van den Heuvel van Tildonk en Joanna Catharina van
Obbergen "van alhier".
Rik trouwde op 22.1.1828 te KD met Angelina Roelants "pagtersse"; getuigen waren
Petrus Franciscus van Orshoven en Petrus Roelants. Hij overleed te KD op 23.12.1857.

Het tiende kind
MARIA ELISABETH (10 f 3 b 10) werd gedoopt op 27.4.1790 te KD met als peters Jan
Francis van Orshoven en Anna Maria Huygens. Ze werd kloosterzuster bij de
Hospitaalzusters in Leuven, werd daar geprofest rond 1814, was vanaf 1851 Meesteresse
van het Groot Gasthuis - nu het Universitair St-Pietersgasthuis - en overleed daar op
26.1.1861 als Moeder Overste.

Er volgde in het gezin van Petrus Josephus nog een elfde geboorte, van GUILELMUS (10
f 3 b 11) met een doop op 30.7.1791 te KD, en als peters Guilelmus van Orshoven uit SPR
en Maria Catharina Huygens; die Huygens-naam komt vaak voor, wellicht was een van de
broers van de moeder Clara met een Huygens gehuwd.
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Over deze Guilelmus heb ik niets anders gevonden.

De twaalfde en laatste geboorte bij Petrus Josephus was die van BARBARA (10 f 3 b
12), gedoopt op 21.12.1792 te KD met als peters Henricus Huygens ex Holsbeek en
Barbara van Emele uit SPR. In 1816 trad ze toe tot de Zusters van OLV.-Gasthuis te
Vilvoorde, waar ze op 27 juli 1818 werd geprofest.
In het archief van die orde, dat op dit ogenblik wordt bijgehouden door de Gasthuiszusters
van Lier, vond ik verscheidene documenten die haar betreffen, o.a. een reeks brieven van
de aartsbisschoppen om haar verkiezing tot Moeder-Overste te bekrachtigen. De oudste
dateert van 11.3.1826, toen ze 34 jaar was; hij is ondertekend door Franciscus Antonius
prins de Mean. Om de drie jaar ongeveer werd haar verkiezing herhaald; in 1844 vermeldt
de bekrachtiging dat de aanstelling gebeurt "zonder voorafgaande keus"; en in 1862 dat
Barbara "met meerderheid van stemmen" werd verkozen. Verder steekt in het dossiertje
nog een brief van haar aan de aartsbisschop "om het vragen van eenen nieuwen Pastoor en
over de fondatie."
Uit de "Gedachtenis der Zusters, overleden sedert 1852" citeer ik nog: "Zuster Regina Van
Orshoven, geboren te Kortrijk-Dutsel in 1792, geprofest in 1818; het ambt van
Moeder-Overste bekleed gedurende 38 jaren. Zij toonde vroegtijdig, bij ware godsvrucht,
de beste geschiktheid tot het bestuur. Men zag weldra in haar eene groote wijsheid
uitschijnen, die verenigd was met eene diepe ootmoedigheid; eene nauwkeurige
onderhouding der regelen en eenen onvermoeibaren iever om de zieken te verzorgen zoo
naar ziel als naar lichaam. Haar geestelijke dochters kleefdden zich haar om haren zoeten
omgang en zij genoot steeds hunne algemeene achting. Zij ontsliep in den Heer den 12en
December 1869."
Op een tentoonstelling over de Gasthuiszusters van Lier vond ik, op aanwijzing van de
heer M. Mees, lic. Kunstgeschiedenis, een mooie zilver- en geelkoperen godslamp waarop
volgende tekst gegraveerd staat:
" Gasthuijs Vilvoorden dees lamp gemaeckt in het jaer 1845 door de geestelijke Moeder
Zter. Regina Van Orshoven".
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ZEVENDE GENERATIE
We werken dus nu dadelijk de afstamming van JAN FRANS 10 f 3 b 2 en Barbara van
Aerschot volledig af.
Het paar kreeg negen kinderen, waarvan het eerste in SPR, de overige in
Molenbeek-Wersbeek.
Het eerste kind was een zoon, PETRUS JOSEPHUS (10 f 3 b 2 a) geboren op 9.1.1804.
Hij trouwde te M-W op 28.9.1825 met Josepha Manschou. Soms schreef men Monschau,
ook Marchou ... De bruidegom erkende een dochtertje dat al bijna twee jaar oud was.
Het paar bleef eerst enkele jaren in M-W wonen, maar in 1828 en in 1832 bij een geboorte
schreef de gemeentesekretaris dat de vader, labeurman, te Bekkevoort woonde, de moeder
te Molenbeek-Wersbeek; en in 1835 woonden ze blijkbaar beide in Bekkevoort.
Het tweede kind van Jan Frans en Barbara was een meisje, ANNE MARIE FRANCOISE
(10 f 3 b 2 b) geboren te Molenbeek-Wersbeek op 20.11.1807. En vader was "cultivateur".
Maar dat is dan ook alles wat ik over Anne Marie weet.
De derde was LAMBERTUS CORNELIUS (10 f 3 b 2 c) 1.11.1809 te
Molenbeek-Wersbeek. De jongen stierf aldaar op 30.5.1820.
Dan volgde MARIE ELISABETH (10 f 3 b 2 d) op 7.3.1811. Niets verder gevonden.
Nog een dochter, JOANNA ROSALIA (10 f 3 b 2 e) op 18.2.1813, maar het kindje stierf
reeds op 6.10.1814.
Het zesde kind was een zoon JAN ANDREAS (10 f 3 b 2 f), geboren te M-W op
27.5.1815. En niets meer bekend over hem.
Dan volgde MARIA THERESIA (10 f 3 b 2 g) op 26.11.1817. Zij huwde te Bekkevoort
op 9.9.1846 met Marschou Bernardus Josephus, vermoedelijk de broer van haar
schoonzuster.
Op 30.5.1820 werd HENRI (10 f 3 b 2 h) geboren, maar ik vernam niets meer over hem.
En tenslotte werd op 2.5.1823 CAROLINA JOSEPHINA (10 f 3 b 2 i) geboren, te
Molenbeek-Wersbeek zoals al de anderen behalve de eerste. En ook over haar heb ik niets
meer gevonden.
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ACHTSTE GENERATIE
Ik ga dan ook dadelijk verder met de gegevens over de nakomelingen van de oudste zoon
Petrus Josephus, gehuwd met M.J. Manschou.
Het eerste kindje MARIA THERESIA (10 f 3 b 2 a 2) was dus misschien geen dochter
van Petrus Josephus maar wel door hem erkend. Ze trouwde te M-W op 30.10.1851 met
Franciscus Xaverius Raymaekers, landbouwer.
De tweede was JUDOCUS (10 f 3 b 2 a 2), geboren te M-W op 21.3.1826. Hij moet voor
1840 gestorven zijn want in dat jaar gaven zijn ouders opnieuw een Judocus aan.
Daarop volgde ANNA ELISABETH (10 f 3 b 2 a 3) op 4.9.1828. Ze huwde te Bekkevoort
op 24.6.1852 met Joannes Judocus Mues.
Het vierde kind was weer een meisje, CAROLINA ROSALIA (10 f 3 b 2 a 4) op
3.5.1832. Ze huwde te Bekkevoort op 5.9.1855 met Felix Van Even.
In 1835 moet er een PETRUS JOSEPHUS (10 f 3 b 2 a 5) geboren zijn want op 18.8.1856
vind ik een overlijdensaangifte op zijn naam in M-W waarin vermeld staat dat hij te
Bekkevoort woonde en 21 jaar oud was. Maar zelf heb ik zijn geboorte niet vermeld
gevonden.
Op 20.10.1840 werd te Bekkevoort JUDOCUS (10 f 3 b 2 a 6) geboren die in 1863 te
M-W huwde met Maria Florentia Smeyers. In 1863 werd hij opgegeven als landbouwer
wonende in de wijk Dorshage 25, een adres dat we reeds tegenkwamen, en waar zijn
ouders woonden. Bij de trouw van zijn jongste zuster Melanie in 1869 staat hij opgegeven
als winkelier maar hij was ook herbergier, zoals bleek bij een geboorteaangifte; alles te
M-W waar Judocus op 18.4.1916 overleed.
De broer van zijn vrouw was in 1867 burgemeester van Molenbeek- Wersbeek.
En tenslotte was er bij Petrus Josephus en Josepha Manchou nog die MELANIE (10 f 3 b
2 a 7), geboren op 22.6.1848, een "achterblijverke" maar een snelle, want wanneer ze op
25.8.1869 trouwde te Antwerpen, met Joannes Ooms, erkende het paar een zoontje van
Melanie, een XAVERIUS JOSEPHUS (10 f 3 b 2 g 1) geboren te Villers-le-Peuplier op
31.5.1868, toen ze nog geen twintig was. Wat ging het meisje in Wallonie doen? Was ze
daar in dienst? In Antwerpen woonde ze bij haar huwelijk in het Klapdorp.
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NEGENDE GENERATIE
Van deze stam heb ik dus nog enkel de afstammelingen van Judocus en M. Florentia
Smeyers te behandelen.
Ik vond zeven kinderen van dat paar, alle geboren in M-W.
Het eerste was MARIA JOSEPHINA MELANIA (10 f 3 b 2 a 2 a) van 4. 1.1863. die later
(wanneer?) trouwde met Hubertus Verboven, die hoofdonderwijzer werd.
Op 23.12.1864 werd bij Judocus en Florentia MARIA LUDOVICA ADOLPHINA (10 f 3
b 2 a 2 b) geboren waarover ik niets verder terugvond. Waarschijnlijk pas na 1880 gehuwd
en overleden.
En op 4.10.1866 PETRUS JOSEPHUS BERNARDUS (10 f 3 b 2 a 2 c) die op 7.5.1924
te Edegem overleed, ongehuwd.
Op 6.12.1867 was het URSULA VICTORIA MARIA (10 f 3 b 2 a 2 d) die echter de week
daarna reeds stierf.
Op 1.11.1868 volgde een nieuwe URSULA VICTORIA (10 f 3 b 2 a 2 e) die (waar?)
stierf op 17.12.1931.
Daar volgde ook nog een AUGUSTUS (10 f 3 b 2 a 2 f) op 2.7.1870, die in Anderlecht
trouwde met Katherine Stiers van Anderlecht, waar hij zich als beenhouwer vestigde, later
in Etterbeek. Hij verhuisde later nog naar Edegem en tenslotte naar Herent waar hij stierf,
waar? wanneer? in het huis naast zijn zoon Marcel.
En tenslotte kwam er nog een CORDULA (10 f 3 b 2 a 2 g) op?? die trouwde met een Van
den Heuvel, waar? wanneer?

TIENDE GENERATIE
Van de voorlaatste, Augustus, is me een zoon bekend, maar het zou best kunnen dat hij
nog andere kinderen had; voorlopig kan ik dus enkel spreken over die zoon.
MARCEL (10 f 3 b 2 a 2 f 1?) werd geboren te Etterbeek op 1.6.1909. Hij huwde op
2.3.1931 te Tildonk? met Laura Van Essche. Hij studeerde in Antwerpen en in Brussel en
was licentiaat Handelswetenschappen. Werd directeur in de Brouwerij Lovania te Leuven
waar hij gedurende 25 jaar in dienst was. Hij was rechter in de Handelsrechtbank te
Leuven. Hij overleed te Leuven op 17.8.1977 en werd begraven in de familiekelder te
Heverlee.
Het paar had drie kinderen:
GUY (10 f 3 b 2 a 2 f 1? a) geboren in 1936, waar? wanneer? die huwde met Marcella
Tassin, geboren in Frankrijk; waar? wanneer?
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LUC (10 f 3 b 2 a f 1? b) geboren 1937, waar? en gehuwd waar? wanneer? met Ingrid
Schnarrenberger, geboren in Duitsland;
TOM (10 f 3 b 2 a f 1? c) geboren 1944, waar? wanneer? en gehuwd waar? wanneer? met
Michele Thomas, geboren te Leuven.
Meer is me voorlopig over deze mensen niet bekend, behalve dat er in het gezin van Guy
een dochtertje is, DOMINIQUE (10 f 3 b 2 a f 1? a 1).

TERUG NAAR ZEVENDE GENERATIE
Met de afstamming van het zesde kind van Petrus Josephus (10 f 3 b) vatten we een
nieuw hoofdstukje aan. Die zesde was een zoon, Cornelius, die gehuwd was met Anna
Catharina (van) Roosbroeck; de "van" staat er soms bij, soms niet.
Van dat paar vond ik acht kinderen:
AUGUSTINUS HENRICUS (10 f 3 b 6 a) gedoopt te KD op 9.9.1810 met als peters
Henricus van Roosbroeck en Clara Poots ex Dutsel, dus de grootmoeder.
Op 19.6.1844 trouwde Augustinus te KD met Anna Catharina Roelandts, geboren te
Wezemael. Hij was op dat ogenblik "landbouwer te Heverlee"; zijn broer Petrus
(Franciscus) "student in de medecijnen" was getuige, evenals zijn andere broer Jan Frans,
en die twee woonden dan te Heverlee. Het gezin van Augustinus bleef te KD wonen.
ANNA CATHARINA (10 f 3 b 6 b) gedoopt te KD op 12.10.1812 met als peters Henricus
Taverniers uit SPR en Anna Catharina Janssens ex Holsbeek; twee dagen later deed de
moeder reeds haar "kerkgang". Over dat meisje vond ik geen verdere inlichtingen.
BARBARA MARIA (10 f 3 b 6 c) gedoopt te KD op 15.9.1814 met als peters Jan
Roosbroeck en Barbara van Orshoven ex Dutsel, de jongste zuster van de vader.
Deze Barbara Maria trouwde met J.B. Fichefet, maar ik weet niet waar noch wanneer. Ik
meen te weten dat haar man apotheker was, in mijn jeugd beroemd onder de duivenliefhebbers.
JEAN FRANCOIS (10 f 3 b 6 d) , geboren te Heverlee op 17.3.1817. Hij huwde te Leuven
op 19.7.1862 met Agnes Josephe Marthe Opdebeeck van Mechelen, "sans profession" en
ook hij was "sans profession". Er werd een huwelijkskontrakt opgesteld.
JEAN ANDRE (10 f 3 b 6 e) geboren te Heverlee op 31.1.1820. Hij huwde te Heverlee op
1.12.1841 met Anna Maria vander Elst, en hij was toen landbouwer. Voor 1843 vestigde
het paar zich te Tildonk; daar werd een zoon geboren, maar misschien kwamen er nog
meer afstammelingen; ik heb het nog niet opgezocht.
PETRUS FRANCISCUS (10 e 3 b 6 f) geboren te Heverlee op 22.2.1822. In 1844 was hij
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"student in de medecijnen" en bij zijn huwelijk te Leuven op 14.5.1846 met Maria
Elisabeth Van Haecht was hij "pharmacien" "domicilie a Louvain, sous la puissance
d'autrui a Heverlee" - wat dat ook moge betekenen.
In 1851 was hij apoteker, Naamsestraat 85.
Hij overleed te Leuven op 14.3.1855, slechts 33 jaar oud, en slechts een week na de
geboorte van een zoontje; hij was toen apotheker in de Diestse straat, een apotheek die
enkele jaren geleden nog onder de naam "Van Orshoven" bestond, en misschien nog. Na
zijn dood hertrouwde de weduwe met Pierre Francois Caelewaerts; en ze overleed te
Neerheylissem op 1.5.1860.
MARIA ROSALIE (10 f 3 b 6 g) geboren te Heverlee op 21.10.1824 die op 24.6.1850 te
Heverlee huwde met Pierre Jacques Caluwaerts en het zou mij niet verwonderen indien hij
verwant was aan de tweede man van de vorige weduwe.
En tenslotte MARIE SERAPHINE (10 f 3 b 6 h) geboren te Heverlee op 12.6.1827.

ACHTSTE GENERATIE
We zetten het verhaal verder met de kinderen van de oudste zoon Augustus Henricus 10
f 3 b 6 a, die huwde met A.C Roelandts. Het paar kreeg zes kinderen:
CLARA CORNELIA AMELIA (10 f 3 b 6 a 1) geboren te KD op 25.4.1846;
JOANNES AUGUSTINUS HENRICUS (10 f 3 b 6 a 2) geboren te KD op 27.12.1850;
JOANNES CONSTANTINUS (10 f 3 b 6 a 3) geboren te KD op 5.5.1853;
ROSALIA (10 f 3 b 6 a 4) geboren te KD op 29.12.1854 die huwde met Jan Francis De
Preter van KD, maar waar en wanneer ze huwden weet ik niet. Rosalie stierf te Holsbeek
op 25.3.1911 als huishoudster;
JOANNES AUGUSTUS CONSTANTINUS (10 f 3 b 6 a 5) geboren te KD op 10.9.1858.
Over geen een van deze mensen is mij meer bekend geworden.
De derde zoon van Cornelius 10 f 3 b 6 was Jan Andries die huwde met A.M. Van der
Elst.
Ik vond drie kinderen:
MARIE VIRGINIE (10 f 3 b 6 e 1) geboren te Heverlee 23.6.1842 waarvan me verder
niets in handen viel.
MARIE ANNE JEANNE IRMA (10 f 3 b 6 e 2) van 20.9.1843. Op 24.5.1865 huwde ze te
Leuven met Henri Francois Keuller, "commis-voyageur" geboren te Neerlinter maar

274
wonende te Leuven. Op dat ogenblik was zij "negociante".
Ze overleed te Hamme op 4.3.1915. Haar zoon verschafte mij veel nuttige inlichtingen.
HENRI AUGUSTIN (10 f 3 b 6 e 3) geboren te Tildonk 18.7.1848 waarover me niets
verder bekend is. Wellicht te Tildonk meer?
De vierde zoon van Cornelius 10 f 3 b 6 , Petrus Franciscus, de apotheker te Leuven, en
gehuwd met M.El. Van Haecht, had met haar vijf kinderen:
PIERRE CORNEILLE MARIE (10 f 3 b 6 f 1) geboren te Leuven op 2.10.1847. Hij
huwde te Leuven op 29.10.1868 met Anne Marie Van den Bergh, "sans profession"; haar
moeder was wellicht een Nederlandse, ze heette Dirkje Philippine Kasselitz; bij dat
huwelijk was de man 21 jaar, de bruid 17.
Het paar woonde in 1869 "rue des moines 8" in Leuven.

EEN MIRAKEL VAN OLV VAN SCHERPENHEUVEL?
MARIE HENRIETTE JOSINE (10 f 3 b 6 f 2) geboren te Leuven op 4.7.1849; op
2.4.1872 huwde ze te Mechelen met Vincart Francois Marie Philippe Joseph, "employe
telegraphiste", geboortig van Mechelen; zij was op dat ogenblik gedomicilieerd te
Mechelen "rue des Vaches 23".
De naam van deze man, Vincart, brengt er mij toe hier een gebeurtenis te vertellen
waarvoor ik de juiste plaats nog niet kon vinden. In de basiliek van Scherpenheuvel hangt
er, links in de omgang, in de tweede of de derde kapel en daar aan de rechterzijde tegen de
binnenmuur, een schilderij voorstellende drie kinderen rondom OLVrouw van
Scherpenheuvel; daarop de volgende tekst: "A notre Dame de Montaigu. Remerciements
pour la guerison de nos trois enfants Leon, Adolphe et Maria Vincart obtenue par son
intercession a Soignies en 1878 . Vincart-Van Orshoven."
Ik kon tot nu toe geen verdere inlichtingen over deze gebeurtenis vinden; maar het lijkt me
zeer goed mogelijk dat we hier het gezin gevonden hebben dat het schilderij liet
vervaardigen. Naar mij werd medegedeeld zou het gezin op het ogenblik van de feiten in
Jodoigne hebben gewoond.
Op het laatste ogenblik verneem ik dat in "L'Intermediaire" nr 265 (jan.febr.1990) een
artikel verscheen over: "Les Vincarts au pays d'Enghien"; ik heb het nog niet gelezen.
JOANNES FRANCISCUS MARIA (10 f 3 b 6 f 3) geboren te Leuven op 23.8.1851. Hij
huwde op zijn 21 jaar met Virginie Van Eck, ongeveer 17 of 18 jaar; zelf was hij nog
"sans profession". Op het ogenblik van het huwelijk woonden haar ouders te Antwerpen.
Het huwelijk werd geen succes. Rond 1859 hertrouwde hij te Antwerpen met Maria
Francisca Florentia Joris uit Antwerpen; hij was dan "boulanger" te Antwerpen. In 1886
woonde dat paar te Merksem, Hofstraat 24, en was hij werkman;
HENRI FRANCOIS (10 f 3 b 6 f 4) geboren te Leuven op 28.6.1853 die op 3.5.1877 te
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Leopoldsburg huwde met Marie Josephine Geenen van aldaar. Hij baatte te Hasselt een
hotel uit dat nog bestaat en waarvan een foto in het bezit is van zijn kleindochter Mireille,
hierna vermeld.
Hij overleed te Hasselt op 21.10.1906 en de grafkelder bestaat nog op het oude kerkhof
aldaar;
ANDRE FRANCOIS LOUIS (10 f 3 b 6 f 5) werd geboren te Leuven op 7.3.1855. Op dat
ogenblik lag de vader reeds op sterven.
Ik heb overigens de indruk dat het vroegtijdig overlijden van de vader en het hertrouwen
van de moeder niet erg gunstig is geweest voor sommige kinderen.

NEGENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN VAN BOOISCHOT
Wat gebeurde er verder met de afstammelingen van de apoteker?
Van de oudste zoon Pierre Corneille Marie en A.M. Van den Bergh vond ik slechts een
kind:
MARIE JEANNE PHILIPPINE (10 f 3 b 6 f 1 a) geboren te Leuven op 14.9.1869, maar
verder heb ik geen inlichtingen.
Van Jean Francois Marie en Virginie Van Eck werd te Leuven op 13.11.1873 een
zoontje HENRI EDGARD ARTHUR (10 f 3 b 6 f 3 a) geboren; de vader woonde te
Antwerpen maar de moeder, alhoewel gedomicilieerd te Antwerpen, was "residant a
Louvain, rue Dagobert 17." Ik zou eens moeten nagaan welke buurt dat is.
Deze Henri Edgard Arthur zou (?) "inspecteur in de haven van Antwerpen" zijn geweest,
naar onder de afstammelingen van zijn halfbroer (in Wallonie en in Frankrijk woonachtig)
wordt verteld.
Met zijn tweede echtgenote M.F.F. Joris had Jan Frans nog vijf kinderen:
JOSEPHUS FRANCISCUS FLORENTINUS (10 f 3 b 6 f 3 b) geboren te Merksem op
27.5.1886, Hofstraat 24. Deze trouwde (wanneer? waar?) met Alphonsine Minner, die te
Ambrives in Frankrijk was geboren. Zijn vrouw stierf in 1964 in Chooz, Franse Ardennen,
waar hij zelf ook overleed op 1.7.1971.
LOUISE (10 f 3 b 6 f 3 c?) geboortedatum en -plaats mij onbekend, die huwde met een
Florens of Florin.
JEANNE (10 f 3 b 6 f 3 d?) en verder niets bekend.
MARIE (10 f 3 b 6 f 3 e?) idem, die huwde met Paul Fige.
ELISE (10 f 3 b 6 f 3 f?) die huwde met Goons of Goens.
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TIENDE GENERATIE
Ik heb uit deze tak nog enkel inlichtingen kunnen verzamelen over de afstammelingen van
de tweede en van de vierde zoon van de apoteker, namelijk van Joseph Francois Florent,
gehuwd met A. Minner en van Henri Francois Marie die gehuwd was met Marie
Josephine Geenen.
Joseph Francois had voor zover mij bekend drie kinderen:
MARIE LOUISE GHISLAINE (10 f 3 b 6 f 3 b 1) geboren 10.8.1911 te Ambrives
(Frankrijk) die huwde met Albert Penaud en in januari 1985 woonde te Noisy le Grand
postnummer 93.160, rue des Femmes de France 9.
JEAN LOUIS GHISLAIN (10 f 3 b 6 f 3 b 2) geboren op 6.7.1918 of 1913? te Vaucelles
in Belgie, die trouwde met Louisa Sechaud. Begin 1985 vond ik hem bij toeval in het
telefoonboek van Parijs waar hij in 1988 nog woonde. Hij heeft een dochter YVETTE (10
f 3 b 6 f 3 b 2 a) waarvan mij alleen bekend is dat ze met de advocaat Jean Yves Careto
huwde, vermoedelijk te Parijs.
HENRI PAUL GHISLAIN (10 f 3 b 6 f 3 b 3) geboren te Vaucelles op 1.12.1922, die
huwde met Alida Boudin en in 1985 te Walcourt woonde in de rue Lemery. Dit paar had
een dochter, waarvan de naam me niet bekend is, die vermoedelijk te Walcourt werd
geboren op? en huwde met Freddy Botte; en nog een tweede kind waarvan ik het geslacht
zelfs niet ken.

Hun voorvader, de apotheker uit Leuven (10 f 3 b 6 f) had een tweede zoon Henri
Francois Marie (10 f 3 b 6 f 4) die, naar mij werd medegedeeld, drie kinderen had:
VICTOR JOSEPH HENRI FRANCOIS (10 f 3 b 6 f 4 a) geboren te Hasselt op 3.3.1885.
Hij werd beroepsmilitair, werd keuronderofficier, en huwde te St.-Truiden op 29.9.1909
met Marie Anastasie Nelissen uit Alken.
Na het overlijden van zijn vrouw, te Hasselt op 21.12.1945, hertrouwde hij te Luik op
24.1.1948 met Gabrielle Emilie Caroline Denee. Hijzelf stierf te Hasselt op 4.12.1972.
ANGELICA (10 f 3 b 6 f 4 b?), geboren waar? wanneer? , die huwde met Emile Rorsvort,
waar? wanneer?
RAPHAELLA (10 f 3 b 6 f 4 c?), geboren waar? wanneer? die huwde met A. Bombled,
waar? wanneer?

ELFDE GENERATIE
Van de oudste zoon Victor Joseph en A. Nelisen werden drie kinderen geboren:
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HENRI ALPHONSE LOUIS VICTOR ANASTASIE (10 f 3 b 6 f 4 a 1) die te Hasselt
geboren werd op 21.10.1910. Hij werd beroepsmilitair, keuronderofficier, en huwde te
Hasselt op 30.12.1937 met Giovanna Erminia Dalla Bilia, uit S. Giustino, Italie. In 1947
volgde een scheiding, waarna hij op 24.2.1951 te Oudergem hertrouwde met Alberta
Meert uit Baasrode. Hij overleed te Hasselt op 25.2.1979, Stadsomvaart 11.
JOSEPH ANGELINE MARIE EUGENE (10 f 3 b 6 f 4 a 2) geboren te Hasselt op
10.4.1912, die te Bosvoorde tragisch overleed op 9.2. 1953.
MARIA RAPHAELLA THEODORA (10 f 3 b 6 f 4 a 3) geboren te Hasselt op 5.12.1913.
Zij werd onderwijzeres en directrice te Hasselt.

TWAALFDE GENERATIE
Uit zijn eerste huwelijk met G.E. Dalla Bilia had Henri Alphonse een zoon:
ORLANDO ENRICO GIUSEPPE (10 f 3 b 6 f 4 a 1 a) geboren te San Giustino (Italie) op
17.6.1940. Hij volgde zijn moeder na de scheiding van zijn ouders naar de USA, waar hij
vermoedelijk nog verblijft. Hij huwde te Norfolk (Virginia) met Sandra Lee Baxter en had
met haar, voor zover mij bekend, een zoontje PAUL MICHA (10 f 3 b 6 f 4 a 1 a 1) op
17.5.1970 (waar?)
Uit zijn tweede huwelijk had Henri Alphonse een dochter:
MIREILLE IDA (10 f 3 b 6 f 4 a 1 b) te Oudergem geboren op 19.2.1954, die te Peer op
20.8.1976 huwde met Joannes Lambertus Vandael. Zij verstrekte mij de inlichtingen over
haar verwanten. Het gezin heeft reeds twee kleine "vandaeltjes"...

TERUG NAAR ZEVENDE GENERATIE
Met het verhaal van de lotgevallen van de afstammelingen van het zevende kind van
Petrus Josephus en Clara Poodts 10 f 3 b vatten we een zware brok aan. Dat zevende
kind was JAN ANDRIES 10 f 3 b 7 gehuwd met A.M. Roelandts. Tussen begin 1809 en
begin 1810 moet het gezin uit KD verhuisd zijn naar Bierbeek, vanwaar ze vermoedelijk
rond 1845 verhuisden naar Nodebais want van dan af tekende Jan Andre als lid van de
kerkfabriek van die gemeente, en dat tot in april 1851.
Ik vond 13 kinderen:
ANNA ELISABETH (10 f 3 b 7 a) gedoopt te KD op 27.2.1809 met als peters Jan Francis
van Orshoven en Anna Elisabeth De Preter; het meisje stierf een week later evenals het
tweelingzusje
MARIA CLARA (10 f 3 b 7 b) waarvan peters waren Petrus Roelants en Maria Clara
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Poets.
PETRUS NORBERTUS (10 f 3 b 7 c) gedoopt te KD op 13.3.1810 die later gewoonlijk
Hubertus werd genoemd. Peters waren Petrus Franciscus Roelants en Clara Poots. Hij
trouwde te Bertem in 1840 met Jeanne Henriette Forneville, de dochter van Jan Frans,
landbouwer, provinciaal raadsheer, lid van de Hoge Landbouwraad (volgens zijn
grafsteen, links buiten de kerk van Bertem). De schoonvader van Petrus Norbertus was
ook molenaar (pachter) van de molen van Huldenberg. Bij het huwelijk was Hubert
advokaat te Leuven.
Het paar woonde eerst te Bertem, verhuisde tussen 1843 en 1845 naar Leuven waar ze
woonden "Marche aux Graines 8, section 1" en tussen 1847 en 1850 naar Tervuren waar
Hubert notaris was geworden. Het paar woonde Brusselsesteenweg 24.
Hij overleed te Tervuren op 12.4.1868 volgens de witmarmeren grafsteen van zijn
schoonvader op het kerkhof van Bertem waaronder ook hij en zijn vrouw werden
begraven. Op die grafsteen zag ik ook dat "Hubertus" provinciaal raadslid was geweest en
voorzitter van het "bureel van weldadigheid" van Tervuren, het huidige OCMW.
PETRUS HENRICUS (10 f 3 b 7 d) geboren te Bierbeek op 17.1.1812, die later als
vrijgezel in Nodebaix heeft gewoond want in 1845 vermeld men hem reeds als daar
wonende, en van april 1851 tot april 1878 was hij daar lid van de kerkfabriek in opvolging
van zijn vader. Hij was van 1845 tot 1885 (maar dan met zijn zoon Petrus Henricus)
pachter van de hoeve van Agbiermont, een doening van 85 ha, eigendom van de familie
Bauwens en nakomelingen Vanderlinden. Hij stelde een eigenhandig testament op, dat
nog bestaat.
Hij overleed te Leuven op 23.7.1885 maar werd te Nodebaix begraven.
JAN CORNEEL (10 f 3 b 7 e) geboren te Bierbeek op 2.3.1814 die te Vaalbeek op
3.2.1836 huwde met Catherine Philippine Vanderheyden en introk in de hoeve
"Groenendael Hof" te Vaalbeek die een oude kerkhoeve is en nog bestaat. Hij overleed
daar overigens op 1.2.1868 Naamse straat 193.
PETRUS FRANCISCUS (10 f 3 b 7 f) geboren te Bierbeek op 1.10.1816 die op 10.7.1850
te Nodebaix huwde met Elisabeth Maes en tenminste tot 1853 in Bertem bleef wonen.
MARIA ANGELINA VIRGINIE (10 f 3 b 7 g) geboren op 28.3.1819 te Bierbeek die op
14.1.1846 in Nodebaix huwde met Jan Jozef Remy, landbouwer, en op 24.3.1883 overleed
te Pietrebaix Chapelle Saint Laurent.
MARIA BARBARA (10 f 3 b 7 h) geboren te Bierbeek op 12.8.1821 die op 10.7.1850 te
Nodebaix huwde met Ferdinand Jean Poot, "cultivateur" en na 1877 overleed maar niet te
Nodebaix.
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ANNA CATHARINA (10 f 3 b 7 i) geboren te Bierbeek op 28.1.1824 die daar overleed
op 22.1.1839.
MARIA COLETTA (10 f 3 b 7 j) geboren te Bierbeek op 17.7.1826 die op 24.7.1856 te
Nodebaix huwde met Chretien Louis Maes afkomstig van Leefdaal. Ze overleed na 1866.
DOROTHEA JOSEPHINE (10 f 3 b 7 k) geboren te Bierbeek 17.10.1828, die
vermoedelijk niet lang leefde.
GUILLAUME (10 f 3 b 7 l) geboren te Bierbeek 28.5.1831, waarover ik hetzelfde moet
zeggen.
En tenslotte AUGUSTE CHRETIEN LEOPOLD (10 f 3 b 7 m) geboren op 16.3.1834 te
Bierbeek en gehuwd te Leuven 30.8.1871 met Jeanne Marie Anastasie Elisabeth Vanden
Eynde en in 1872 en 1873 wonende te Leuven. Bij zijn huwelijk was hij, alhoewel 37 jaar,
"sans profession". In 1872 was hij "industriel" en woonde te Bierbeek.

ACHTSTE GENERATIE
Van de oudste zoon Petrus Hubertus, de notaris van Tervuren, en Jeanne Forneville vond
ik vijf kinderen:
MARIA FRANCISCA ZELIA (10 f 3 b 7 c 1) geboren Bertem 2.8.1841 die te Incourt
wanneer? huwde met Adolphe Dubois. Verder niets bekend.
EDMOND ANDRE (10 f 3 b 7 c 2) geboren te Bertem 17.5.1843. Hij overleed te Leuven
als vrijgezel op 9.2.1880 "domicilie a Tervueren, residant a Louvain" en het overlijden
werd aangegeven door een broeder Alexiaan. Leuvenaars weten wat dat betekent.
MARIE ANGELINE ZOE (10 f 3 b 7 c 3) geboren te Leuven op 25.12.1845. Ze huwde op
27.7.1870 waar? met Leon Debecker, notaris en provinciaal-raadslid. Verder niets bekend.
MARIE THERESE STEPHANIE (10 f 3 b 7 c 4) geboren te Leuven 29. 10.1847 en te
Bertem gehuwd wanneer? met Louis Scheys. Niets verder bekend.
JOANNES DESIDERIUS (10 f 3 b 7 c 5) geboren te Tervuren op 7.2.1850, waarover
niets verder bekend.
De afstamming van het vijfde kind van Jan Andries, namelijk Jan Corneel en C.P.
Vanderheyden, wordt nu dadelijk besproken. Ik vond van dat paar maar twee kinderen:
JAN BAPTIST (10 f 3 b 7 e 1) geboren te Vaalbeek 1.7.1836 die op 24.5.1862 te
Oud-Heverlee tegen de zin van de ouders huwde met Maria Elisabeth van Godsenhoven.
Zij woonden in Oud-Heverlee tot 1868, in 1870 woonden ze reeds in Vaalbeek, als
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landbouwers op de vaderlijke hoeve Groenendael Hof. Hij overleed te Vaalbeek op
25.3.1870, zij overleefde hem daar tot 13.3.1916.
ADELE PHILIPPINE (10 f 3 b 7 e 2) geboren te Vaalbeek 13.5.1838. Zij woonde enkele
jaren bij haar oom Petrus Henricus, zelf eveneens vrijgezel, te Nodebaix en overleed
ongehuwd te Leuven op 30.9.1893, vermoedelijk daar naartoe getrokken na diens dood in
1885.

Van Peter Frans, het zesde kind van Jan Andries en A.M. Roelants, vond ik drie kinderen;
hij was gehuwd (waar? wanneer? met El. Maes.
ANDRE JOSEPH ALPHONSE (10 f 3 b 7 f 1) geboren te Bertem op 28.9.1850, die
waar? wanneer? huwde met Maria Julia De Coster. Ze woonden in Leuven vanaf ongeveer
1875 als "negociant" in de rue de l'Entrepot.
SYLVIE (10 f 3 b 7 f 2) geboren te Bertem op 12.5.1853. Ze huwde met Alex Becker,
maar verder heb ik over haar nog niets vernomen.
GUSTAVE (10 f 3 b 7 f 3) geboren te Bertem op 23.1.1855. Hij huwde te Leuven op
22.6.1887 met Eveline Colins.

DE BLOEMMOLENS VAN ORSHOVEN TE LEUVEN
Over deze man is een en ander te vertellen. In het Staatsblad van 23 juni 1889 verscheen
een uittreksel uit een akt van 15.6.1889 waarbij Gustave Vanorshoven (en bij de
ondertekening tekende de man zelfs "Vanhorshoven" volgens het Staatsblad; tot zelfs in
1889 stond de schrijfwijze van onze familienaam niet vast!) samen met Leon en Louis
Colins, alle drie op dat ogenblik wonende te Leuven, en de twee laatsten handelaars en de
schoonbroers van de eerste, een "commandite simple " oprichtten voor de uitbating van
een molen, gelegen te Leuven, "rue de l'Entrepot nr 15". Later vond ik als benaming
"Gustave Van Orshoven et Cie".
Gustave Vanorshoven bracht de molen met aanhorigheden in, met een woning met hof,
geraamd op 61.175,46 fr. Het geheel was bijna 26 a. groot. Bovendien bracht hij 38.824,54
fr in baar geld in, zodat zijn aandeel 100.000 fr bedroeg. Ieder van de Colins bracht nog
eens 50.000 fr in, zodat het sociaal kapitaal 200.000 fr bedroeg.
Aldus vertrokken de gekende Molens Van Orshoven die nu nog steeds bestaan.
Op 15 januari 1920 werd de firma omgevormd tot een NV met name "Societe anonyme
des Anciens Moulins Van Orshoven". Op dat ogenblik waren deelgenoten in het oude
bedrijf: Gustave Van Orshoven zelf, Sylvain Becker, molenaar wonende te Straatsburg en,
vermoed ik, de schoonvader van Sylvie Van Orshoven, de zuster van Gustave, die met
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Alex Becker was gehuwd; verder Antoine Huybrechts, handelaar te Antwerpen; Arthur
Tytgat, verzender te Antwerpen; drie broeders Bauchau, waarvan een ingenieur en
wonende te Leuven, een tweede eveneens ingenieur en wonende St.-Joost-ten-Node, een
derde industrieel wonende te Archennes; Leon De Meulemeester, industrieel van Brugge;
Edouard Verstraete, industrieel van Brugge; Cesar Cardinael, eveneens van Brugge en
industrieel; en tenslotte Melle Marie-Therese de Thibault de Boesinghe, eigenares te
Brussel.
Die personen stichtten dus de nieuwe NV.
Het is nog interessant te zien wat op dat ogenblik aan uitrusting in het bedrijf aanwezig
was: "une machine a vapeur, deux chaudieres, un dechargement pneumatique des
froments, une installation complete de nettoyage des bles, un materiel complet pour la
mouture des bles, comprenant dix-neuf cylindres a quatre rouleaux, quatre plansichters,
vingt-huit bluteries, cinq sasseurs, les elevateurs et vis d'Archimede necessaires."
En de gebouwen en eigendommen van de firma waren sedert 1889 ernstig uitgebreid.
Zoals ik reeds zei: het bedrijf bloeit nog steeds, alhoewel in andere handen overgegaan.

Tenslotte bespreek ik het gezin van Auguste Chretien Leopold, de jongste van de
kinderen van Jan Andries en A.M. Roelants. Uit dat gezin ken ik drie kinderen:
FERNAND GHISLAIN MARIE HENRI (10 f 3 b 7 m 1) geboren te Leuven op 9.6.1872,
en verder nog niets vernomen.
AUGUSTE MARIE ANGELIQUE GHISLAIN (10 f 3 b 7 m 2) geboren te Leuven op
12.12.1873, waarvan niets verder vernomen.
FERDINAND AUGUSTE (10 f 3 b 7 m 3) geboren vermoedelijk te Leuven wanneer? en
verder onbekend gebleven voor mij.
Van deze laatste zou nog een FERDINAND (10 f 3 b 7 m 3 a?) geboren zijn, maar mij
ontbreken alle verdere inlichtingen.

NEGENDE GENERATIE
Voor deze tak blijft nu nog de geschiedenis van de volgende generatie uit die groep te
behandelen, voor zover die mij bekend is.
Van de enige zoon van Jan Corneel en C.Ph. Vanderheyden, Jan Baptist, heb ik zes
kinderen gevonden :
JOANNES ALPHONSUS (10 f 3 b 7 e 1 a) geboren te Oud-Heverlee op 13.6.1861 die te
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Vaalbeek stierf op 18.2.1883.
HUBERTUS PETRUS JOSEPHUS (10 f 3 b 7 e 1 b) geboren te Oud-Heverlee op
5.8.1863 die te Blanden ging trouwen met Antoinette Binon op 28.7.1888, die overleed in
1894; haar man hertrouwde op 12.3.1900 te Noville-sur-Mehaigne met Adele van Herck.
Hij stierf te Hottomont Grand Rosiere op 10.3.1939.
ADELE (10 f 3 b 7 e 1 c) geboren Oud-Heverlee 30.5.1865 en te Blanden op 27.8.1892
gehuwd met Alexandre Binon, vermoedelijk een broer van de vrouw van zijn broer
Hubert. Zij overleed te Blanden op 11.6.1904 aan "phtisie".
HUBERTUS JAN CORNELIUS (10 f 3 b 7 e 1 d) geboren te Oud-Heverlee op 3.11.1866
en te Vaalbeek gestorven op 10.8.1872, dus slechts zes jaar oud.
THERESIA HENRICA (10 f 3 b 7 e 1 e) geboren te Vaalbeek 2.10.1868 die kloosterlinge
werd en te Lier overleed in het klooster van de Ursulinnen, Capucienenvoer op 4.11.1890.
AUGUST MARIA HENRICUS (10 f 3 b 7 e 1 f) geboren te Vaalbeek 19.9.1870, nadat de
vader reeds was overleden, en twee jaar later gestorven op 25.10.1872.

TIENDE GENERATIE
Van de tweede zoon, Hubertus Petrus Josephus die huwde met Antoinette Binon, vond ik
vier kinderen:
CELINE (10 f 3 b 7 e 1 b 1) geboren te Blanden op 18.9.1888, die te Namen 3.7.1929
huwde met Paul Nandrain en overleed te Waver op 18.12.1974;
JEAN ELIE (10 f 3 b 7 e 1 b 2) geboren te Hottomont 15.12.1891 en waar? wanneer?
gehuwd met Emilie Bauwin. Hij overleed te Namen op 24.3.1935 en had een zoon:
- JEAN (10 f 3 b 7 e 1 b 2 a) geboren 1915 en overleden 1983 zonder nakomelingschap;
ALEXANDRE ADELIN (10 f 3 b 7 e 1 b 3) geboren Hottomont 15.12. 1891, die huwde
waar? wanneer? met Marie Willequet en zonder afstammelingschap stierf te Leuven op
21.10.1944;
JOSEPH ALPHONSE (10 f 3 b 7 e 1 b 4) geboren te Hottomont 4.2. 1894 en aldaar
overleden 30.3.1895.
Uit het tweede huwelijk met A. Van Herck had Hubert Pierre Joseph nog een kind:
ADELE (10 f 3 b 7 e 1 b 5) geboren Hottomont Grand Rosiere op 4. 4.1904, die 1946 te
Hottomont huwde met Albert Coulon en te Hottomont ook overleed voor 1974, juiste
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datum niet gevonden.

NEGENDE EN TIENDE GENERATIE
We keren terug in de tijd, naar de afstammelingen van Andre Joseph Alphonse 10 f 3 b 7 f
1, gehuwd met M.J. De Coster. Het paar had vijf mij bekende kinderen:
HUBERT FRANCOIS JEAN JOSEPH (10 f 3 b 7 f 1 a) geboren te Leuven op 7.2.1875;
het kindje stierf op 20.5.1875, Canal 44.
JOSEPH ALPHONSE JULES MARIE (10 f 3 b 7 1 b) geboren te Leuven op 14.4.1878 en
gehuwd met Jeanne De Vos op 3.12.1902 waar? Van hen is me een kind bekend:
- LAURE (10 f 3 b 7 f 1 b 1) geboren te Brussel op 24.9.1903.
FERDINAND LIVIN MARIE JOSEPH (10 f 3 b 7 1 c) geboren te Leuven op 10.12.1877
en gehuwd met Louise Bouflers waar? wanneer? Van dat paar is me een kind bekend:
- ELISABETH (10 f 3 b 7 1 c 1) geboren te Anderlecht 29.6.1900 en gehuwd met
Edmond Geens, maar verdere details ontbreken me nog.
GUSTAVE SYLVAIN JOSEPH MARIE (10 f 3 b 7 1 d) geboren te Leuven 26.9.1879 en
overleden te Leuven, Canal 44, op 28.11.1880.
Tenslotte MARIE JOSEPHE SYLVIE EMILIE (10 f 3 b 7 1 e) waarover me niets verder
bekend is.

TERUG NAAR ZEVENDE GENERATIE
We vatten nu de laatste tak van de afstammelingen van de eerste zoon van de
"Hagelandse stamvader" Jan Baptist aan, namelijk die van zijn kleinzoon Henricus 10 f 3
b 9 en Angelina Roelants.
Ik vond zeven kinderen:
JOSEPHA CLARA (10 f 3 b 9 a) gedoopt te KD op 24.10.1828 met als peters Joannes
Roelants en Clara Poets. In 1855 huwde ze te KD met Roelandts Petrus Franciscus
afkomstig van Wezemael; zijn vader was "landbouwer en grondeigenaar". Beide liggen
begraven onder dezelfde grafsteen op het kerkhof van SPR.
ANNA ELISABETHA (10 f 3 b 9 b) gedoopt te KD op 18.11.1830 met als peters Jan
Frans Van Orshoven en Anna Elisabeth De Preter. Over haar heb ik geen verder nieuws.
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ANNA MARIA (10 f 3 b 9 c) gedoopt te KD op 3.11.1832 met als peters Cornelius Van
Orshoven en Anna Maria Roelants. Geen verder nieuws.
GUILELMUS (10 f 3 b 9 d) gedoopt te KD op 18.6.1834 met als peters Guilelmus
Roelants en Anna Maria Van Orshoven. Geen verdere inlichtingen.
MARIA ANGELINA (10 f 3 b 9 e) gedoopt te KD 3.7.1837 met als peters Jan Andreas
Van Orshoven en Joanna Carolina Vanden Panhuyzen. Op 7.7.1864 trouwde zij te KD
met De Ruyter Henricus Julianus, postbode en gemeentesekretaris te Sint-Joris-Winge.
COLETA JULIANA FRANCISCA (10 f 3 b 9 f) geboren te KD op 22.5. 1840 en op
29.5.1872 te KD gehuwd met Petrus Josephus De Preter, landbouwer.
VIRGINIA (10 f 3 b 9 g) geboren te KD op 31.12.1843, waarvan geen verder nieuws
bekend.

TERUG NAAR ZESDE GENERATIE: de tweede zoon van JAN BAPTIST
We herbeginnen hier ons verhaal weer eens bijna van bij Jan Baptist, de "Hagelandse
stamvader", namelijk nu van bij zijn derde kind en tweede zoon, een JAN BAPTIST zoals
zijn vader maar ditmaal 10 f 3 c. Die was gehuwd met Joanna Catharina van Obbergen,
zoals reeds vermeld.
Het paar heeft zijn eerste twee kinderen gekregen in KD; bij de geboorte van de anderen
woonde het gezin reeds in Lubbeek; er kwamen er elf in het geheel:
PETRUS (10 f 3 c 1) gedoopt te KD op 28.6.1788 met als peters Petrus van Obbergen en
Anna Maria Van Orshoven "wonende te Leuven" en dus vermoedelijk de oudste zuster
van de vader die in Linden was gaan trouwen. Alle Van Orshoven's kunnen hun
handtekening zetten.
Deze Petrus trouwde op 26.7.1837, dus pas op zijn 49 jaar, te NR met Maria De Becker uit
Wezemaal ; de akt vermeldt dat hij "met recht" woonde te Heverlee en "metterdaad" te
SPR. Begrijpt iemand dat?
Maar vier jaar later stierf hij reeds te NR, op 15.11.1841, wonend Biest. We moeten ons
wel niet verwonderen als we van hem geen kinderen hebben gevonden.
ANNA MARIA (10 f 3 c 2) gedoopt op 6.12.1789 te KD met als peters Petrus Josephus
van Orshoven, de boer van de Gemperhoeve, en Anna Froonincx uit KD.
Over haar vernam ik niets meer maar wellicht is er in de B.St. Lubbeek wat te vinden.
BARBARA (10 f 3 c 3) gedoopt te Lubbeek op 30.5.1791. Door haar vader Jan Baptist
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werd op 11.1.1814 aangifte gedaan van een dochtertje, zonder vermelding van de vader;
de moeder was 23 jaar; dus:
- - MARIE REINE (10 f 3 c 3 a), geboren te Lubbeek 11.1.1814.
Noch over Barbara, noch over Marie Reine heb ik later nog iets gevonden.
ANNA ELISABETH (10 f 3 c 4) waarvan ik de doop eigenlijk nog maar alleen heb
gevonden in de klappers op de PR Lubbeek op 3.11.1792. Ik vermoed dat van haar het
zoontje:
- - JEAN FRANCOIS is (en dan 10 f 3 c 4 a) dat op 10.10.1814 werd geboren en
aangegeven te Lubbeek door haar vader Jan Baptist. Later (waar? wanneer?) huwde
ze met Joannes Vermaelen; wellicht werd het kind toen geadopteerd.
Ze overleed te NR op 24.8.1864.
JAN BAPTIST (10 f 3 c 5) geboren te Lubbeek op 6.9.1794.
Op 6.3.1821 trouwde hij te KD met Barbara van Criekinghen ex Dunnenberg sub
Wesemael, met als getuigen Petrus van Orshoven en Petrus Smets; bij dat huwelijk was
hij "cultivateur a Lubbeek". In maart 1851 woonde het gezin in SPR in de Kapotstraat 24,
waar later nog de ouders van Theofiel en pater Jozef woonden.
Bij het huwelijk van een zoon verklaarde Jan Baptist niet te kunnen handtekenen. Hij
overleed te SPR 13.4.1872.
MARIE THERESE (10 f 3 c 6) iemand waar velen zullen overkijken omdat de
geboorteakt is opgesteld op VANISSENHOVEN, maar de voornaam van de vader en
beide namen van de moeder maken duidelijk over wie het gaat. Ze is geboren te Lubbeek
op 26 brumaire 1798. Er moet moed voor nodig zijn geweest om het kind op dat ogenblik
de naam van keizerin Maria Theresia te geven...
Later hoor ik niets meer over haar, maar Lubbeek is niet volledig onderzocht.
FRANCOISE (10 f 3 c 7) geboren te Lubbeek op 13 Germinal An 4. Maar dat is alles wat
ik weet. Wellicht stierf ze zeer jong want er volgde dadelijk een nieuwe
FRANCOISE (10 f 3 c 8) op 6 vendemiaire An 6, waarvan me even weinig bekend is.
HENRY (10 f 3 c 9) Lubbeek 24 ventose An 10.
MARIE-CLAIRE (10 f 3 c 10) geboren te Lubbeek 7 Pluviose An 12.
JEAN FRANCOIS (10 f 3 c 11) Lubbeek 2.10.1814.
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ZEVENDE GENERATIE
Ik vond, behalve die twee ongelukjes, alleen afstammelingen van het vijfde kind Jan
Baptist en Barbara van Criekingen, dus van 10 f 3 c 5. En nochtans moeten er nog
familieleden in Lubbeek gebleven zijn vermits er daar op 29.5.1832 een JULIANA
FRANCISCA werd ingeschreven als boreling, een dochter van een PETRUS
FRANCISCUS en Anna Catharina Vandermeeren, landbouwers. Er moet verder worden
gezocht in Lubbeek in de B.St.
In het gezin van Jan Baptist en Barbara Van Criekingen kwamen vijf kinderen:
PETRUS FRANCISCUS (10 f 3 c 5 a) gedoopt te SPR op 29.10.1826 met als peters
Petrus Franciscus van Orshoven en Joanna Smits. Op 11.9.1855 huwde hij te Holsbeek
Elisabeth Perdieus van aldaar. Hij was landbouwer, "soldaat van het 9e regiment linie,
lichting 1849" en hij heeft een mooie handtekening. Hij overleed te SPR in 1901. Men
noemde hem "Peer".
JAN GUILELMUS (10 f 3 c 5 b) gedoopt te SPR 11.11.1827, peters Guilelmus van
Kriekingen en Joanna Smets. Hij overleed reeds op 14.3.1828.
GUILELMUS JOSEPHUS (10 f 3 c 5 c) gedoopt SPR 18.2.1829, peters Guilelmus
Matthieu en Antonia Smets. Hij was smid en werd dan ook later "Jefke de smed"
genoemd. Hij leerde Joanna Raes kennen, de weduwe van Jan Baptist De Naeyer en van
Peeter Francis Celis uit S.-Joris-Winge, beide smeden te Hoeilaart. Ze was wel vijf jaar
ouder dan hijzelf maar het kwam tot een huwelijk, te Hoeilaart op 23.2.1854. Tot tussen
1856 en 1860 woonde het gezin in SPR, althans werden daar de eerste twee kinderen
geboren; daarna zouden ze een tijdje in Elsene in de rue des Tulipes 22 hebben gewoond, in het huis daarnaast zou Karl Marx hebben gewoond! - en daarna in Hoeilaart. Ik kreeg
verscheidene adressen medegedeeld, maar het eerste daarvan is uit 1856 en zou dus een
adres in SPR moeten zijn: Markt 9; de andere drie, rue de Winse (?) 9 in 1866, Centre 11
in 1880 en Place Communale 18 daarna, slaan alle op hetzelfde huis.
In 1866 staat Guilelmus Josephus opgetekend als "marechal ferrant", in 1890 als
"negociant". Hij stond bekend als constructeur van druivenserres en als duivenkweker en
"-melker".
Hij overleed te Brussel in het St.-Janshospitaal op 27.6.1892 na amputatie van een voet of
been wegens gangreen. Zijn vrouw was al gestorven op 11.8.1884 "de cause inconnue".
PETRUS ALBERTUS (10 f 3 c 5 d) gedoopt SPR 22.5.1830, peters Petrus Albertus
Smets en Joanna Smets. Maar het kindje stierf dezelfde dag.
WIVINA (10 f 3 c 5 e) geboren SPR in 1834 maar reeds na drie dagen gestorven op
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2.11.1834.

ACHTSTE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Van de voorgaande reeks zijn er maar twee waarvan we de afstammelingen verder moeten
volgen: Petrus Franciscus en Guilelmus Josephus.
Ik begin met de eerste en ga met zijn familie verder tot ik er alles over gezegd heb wat ik
weet. Daarna doe ik hetzelfde met de afstammelingen van Guilelmus.
Van Petrus Franciscus en E. Perdieus vond ik zeven kinderen:
eerst een tweeling, ANNA CATHARINA (10 f 3 c 5 a 1) en JOANNA (10 f 3 c 5 a 2)
gedoopt te SPR 4.11.1865 met als peters respectievelijk Jan Baptist van Orshoven en
Anna Maria Van Parijs, en Guilelmus Josephus van Orshoven en Joanna Perdieus; maar
het eerste kindje stierf 10.11.1856 en het tweede 22.11.1856.
Daarna MARIA LUDOVICA (10 f 3 c 5 a 3) gedoopt SPR 22.7.1858 met als peters Jan
Baptist van Orshoven en A.M. Van Parijs. Zij trouwde te SPR maar wanneer? met
Jacobus Huts uit Holsbeek. En verder nieuws heb ik niet.
GUILELMUS (10 f 3 c 5 a 4) gedoopt te SPR 31.10.1860, peters Guilelmus van
Geertruyden en Maria Clara Perdieus. Hij huwde waar? wanneer? met Maria Theresia Van
Hoeyveld en overleed in de kliniek te Leuven 3.4.1938.
FREDERIK (10 f 3 c 5 a 5) geboren SPR 21.4.1863 en ongehuwd blijven wonen te SPR
in de Kapotstraat. Overleden SPR 23.1.1922.
JAN ALFONS (10 f 3 c 5 a 6) gedoopt SPR 25.10.1865 met als peters Joannes Gelens en
Marothea Perdieus. Hij huwde te Schaarbeek 27.6.1896 met Marie Therese Van Eynde,
afkomstig uit Geel, werd staatsambtenaar, woonde te Etterbeek en, nadat hij op rust was
gegaan, te Rixensart, en overleed te Wepion 15.10.1951.
PETRUS FRANCISCUS (10 f 3 c 5 a 7) gedoopt SPR 19.2.1871 met als peters Petrus
Frans Coosemans en Maria Ludovica Van Orshoven. Hij is ongehuwd te SPR blijven
wonen in de Kapotstraat en overleed daar op 5.4.1954.

NEGENDE GENERATIE
Uit deze laatste groep zijn er weer twee die we verder moeten volgen: Guilelmus, de
vierde uit de reeks, en Jan Alfons, de vijfde.
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GUILELMUS en Maria Theresia Van Hoeyveldt hadden zes kinderen, voor zover mij
bekend:
PETRUS THEOFIEL (10 f 3 c 5 a 4 a) geboren SPR 26.11.1900, die onderwijzer, later
hoofdonderwijzer werd te SPR, te Antwerpen op 7.4.1931 trouwde met Marcelle Clara
Embrechts, lerares, zich sterk inzette voor de kulturele verheffing van de bevolking als
voorzitter van het Davidsfonds en als landbouwlesgever, en daardoor bij het einde van de
oorlog tragisch aan zijn einde kwam, te NR op 11.9.1944. Zijn weduwe heeft de
opvoeding van de zeven kinderen, het jongste posthuum geboren, op een voorbeeldige
wijze voltooid.
BERTHA (10 f 3 c 5 a 4 b) geboren te SPR in 1903 en overleden in 1905.
LUDOVICA BERTHA (10 f 3 c 5 a 4 c) geboren te SPR op ?.5.1905 en gehuwd met
Theofiel Ghislenus Everaerts. Zij overleed te SPR op 4.1.1980, Nieuwrodebaan 12.
JOZEF FREDERIK (10 f 3 c 5 a 4 d) geboren SPR 18.1.1908. Ingetreden bij de Paters van
Scheut 7.9.1927. Missionaris in Zaire sedert 15.8.1935 tot 21.6.1984, met een korte
onderbreking tijdens dewelke wij hem leerden kennen. Ooit stuurde een grapjas mij een
felicitatietelegram toen Pater Jozef provinciaal overste was benoemd ...
ALIDA (10 f 3 c 5 a 4 e) geboren te SPR 2.3.1910. Ze huwde te SPR op 10.8.1935 met
Michel Verhoeve en woont sedertdien in Handzame (West-Vlaanderen). Ze zou onlangs
overleden zijn.
SIDONIE (10 f 3 c 5 a 4 f) geboren te SPR 8.10.1912. Werd kloosterzuster bij de
Franciscanessen van het H. Hart, Naamsestraat 105 te Leuven, waar drie van onze
kinderen zijn geboren.

TIENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Alleen van Theofiel moeten nu verder de afstammelingen vermeld worden:
ANGELINA (10 f 3 c 5 a 4 a 1) geboren SPR, 28.8.1932, geneesheer, klinisch bioloog,
gehuwd te Leuven 22.8.1959 met Lieven Broeckaert, geneesheer, gastroenteroloog; het
gezin heeft vijf kinderen;
MARIA (10 f 3 c 5 a 4 a 2) geboren SPR 8.2.1934, gehuwd met prof. dr Herman B.
vanden Berghe (KUL), internationaal befaamd geneesheer-geneticus, vereerd met vele
binnen- en buitenlandse prijzen ; het gezin heeft zes kinderen;
JOZEF (10 f 3 c 5 a 4 a 3) geboren SPR 3.2.1936, , gehuwd te Assendelft op 19.12.1947
met Harmanna Johanna Louisa Josepha van Zon, lerares; het gezin heeft drie kinderen:
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- NARENDER PIETER (10 f 3 c 5 a 4 a 3 a) geboren Assendelft op 21.12.1972;
- RAKHAL JOHAN (10 f 3 c 5 a 4 a 3 b) geboren Assendelft op 11.9.1974;
- TARAK HARI FRANCISCUS (10 f 3 c 5 a 4 a 3 c) geboren Assendelft 17.8.1981;
THERESIA (10 f 3 c 5 a 4 a 4) geboren Leuven 21.8.1938, licentiate biologie, lerares;
huwde te Tongeren op 19.10.1963 met Dieter Schumacher, Diplom Ingenieur; er zijn drie
kinderen;
YVO ANTOON (10 f 3 c 5 a 4 a 5), geboren Leuven 5.3.1940, geneesheer; huwde te Bree
op 7.12.1966 met Isabelle Gerarda Ghislena Maria Dreesen, kinesiste; er zijn drie
kinderen:
- FRANK JOHAN MARK (10 f 3 c 5 a 4 a 5 a) geboren Leuven 31.1.1968;
- ANN KATRIEN (10 f 3 c 5 a 4 a 5 b) geboren Bree 14.4.1969;
- MICHAEL THOMAS (10 f 3 c 5 a 4 a 5 c) geboren Bree 30.9.1970
LUDO (10 f 3 c 5 a 4 a 6), geboren Leuven 31.5.1942, handelaar, gehuwd waar? wanneer?
met Serrien Marie-Paule Alice Josee, bediende; er zijn vier kinderen:
- BART (10 f 3 c 5 a 4 a 6 a) geboren Wilrijk 2.9.1970;
- KARIN (10 f 3 c 5 a 4 a 6 b) geboren Wilrijk 23.8.1971;
- BRUNO (10 f 3 c 5 a 4 a 6 c) geboren Wilrijk 4.8.1972;
- ANNELIES (10 f 3 c 5 a 4 a 6 d) geboren Wilrijk 12.10.1976;
JOHAN (10 f 3 c 5 a 4 a 7) geboren te Leuven op 14.11.1944, na de dood van vader. Jo is
handelaar in wijnen en huwde 2.3.1968 te Tessenderlo Rachel Bernadette Albert
Vanlommel; er zijn drie kinderen:
- SOPHIA REGINA DIETER (10 f 3 c 5 a 4 a 7 a) geboren Mol 28.1.1969;
- KATRIEN CLARA JAN (10 f 3 c 5 a 4 a 7 b) geboren Mol 8.6.1970;
- JAN (10 f 3 c 5 a 4 a 7 c) geboren Mol 21.5.1973.
Over elk van deze mensen is veel meer te vertellen; ik hoop dat zij het ontbrekende zelf
invullen.
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TERUG NAAR NEGENDE GENERATIE
Er was nog een tweede zoon van Petrus Franciscus 10 f 3 c 5 a die nu nog moet worden
besproken, namelijk Jan Alfons 10 f 3 c 5 a 5, iemand die in zijn later leven gewoonlijk
Jean Alphonse werd genoemd. Uit zijn huwelijk met M.Th. Van Eynde bleven drie
kinderen in leven:
ANNA MARIA (10 f 3 c 5 a 5 a) geboren te Schaarbeek 13.1.1898, die huwde met
Alphonse D'Heedene uit Schaarbeek, waarover geen verdere inlichtingen.
LOUIS JOSEPH (10 f 3 c 5 a 5 b) geboren te Schaarbeek 22.6.1899 en gehuwd op
30.9.1922 met Germaine Theunissen. Hij was bediende en overleed te Kraainem
23.4.1975.
MARIE ELISABETH (10 f 3 c 5 a 5 c) geboren te St.-Joost-ten-Node 16.10.1900 en
overleden te Schaarbeek 16.12.1902.
TIENDE GENERATIE
En van de voorlaatste, Louis Joseph, en Germaine Theunissen kwamen twee kinderen:
THERESE IDA (10 f 3 c 5 a 5 c 1) geboren te Schaarbeek 17.4.1923

die waar? wanneer? huwde met Alfred Van Wymeersch, een ingenieur aeronautica
geboren Boston 5.6.1914 en overleden Oyster Bay (Long Island USA) op 3.7.1981.
Therese Ida overleed in de zelfde gemeente op 13.11.1980;
JEAN ANDRE (10 f 3 c 5 a 5 c 2) geboren te Rixensart 29.3. 1926 die waar? wanneer?
huwde met Jeannine Harmegnies geboren te Dour. Hij is vertegenwoordiger, en bezorgde
me inlichtingen.

TERUG NAAR ACHTSTE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT
BOOISCHOT
Van de tweede zoon van "stamvader" Jan Baptist uit Booischot blijft nu nog de
Hoeilaartse tak te beschrijven: de kinderen en verdere afstammelingen van Guilelmus
Josephus 10 f 3 c 5 c en Joanna Raes. Het paar kreeg vier kinderen:
LUDOVICUS (10 f 3 c 5 c 1) gedoopt te SPR 28.2.1855 met als peters Jan Baptist van
Orshoven en Catharina Vermaelen, vermoedelijk een nicht van de vader. Louis werd
muzikant in de militaire muziekkapel der Gidsen te Brussel. Van deze kapel verklaarde
Leopold II: "La musique est un bruit qui coute cher." Zijn klarinet uit het beroemde
instrumentenatelier Albert wordt nog steeds in de familie bewaard. Hij trok later (uit lief-
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desverdriet?) naar Amerika, maar keerde kort nadien berooid terug. Hij overleed te
Brussel op 7.5.1881 aan "tuberculose pulmonaire".
EMERENTIA (10 f 3 c 5 c 2) gedoopt te SPR 3.10.1856 met als peters Petrus van
Orshoven en Emerentia Tombeur. Ze stierf te Hoeilaart 3.4.1874 aan "phtisie".
ALPHONSE SEBASTIEN (10 f 3 c 5 c 3) geboren te Hoeilaart 16.6. 1860, huwde te
Hoeilaart met Maria Goens op 15.11.1881 en overleed te Hoeilaart 21.6.1891, eveneens
aan "phtisie". Zijn vrouw was geboren te Watermaal-Bosvoorde. Bij het huwelijk werd
een huwelijkskontrakt opgesteld bij notaris Elias te Brussel op 5.11.1881. Bij zijn
huwelijk staat hij opgeschreven als "zonder beroep", maar in feite was hij smid zoals zijn
vader, druivenkweker, en stond hij bekend als verwoed druivenmelker.
JOSEPHINE (10 f 3 c 5 c 4) geboren te Hoeilaart 26.4.1862 maar reeds overleden op
13.1.1864.
Het is opvallend hoeveel leden van het gezin aan "phtisie" , d.w.z. tbc overleden. Voor
haar huwelijk met Jozef Van Orshoven was Joanna Raes gehuwd geweest met De Nayer
Jan Baptist (1848) uit Hoeilaart en met Celis Petrus uit Sint-Joris-Winge (1849). Ook die
beiden stierven jong, evenals de twee kinderen uit het gezin Celis-Raes (1850 en 1852).

NEGENDE GENERATIE
Er zijn dus alleen afstammelingen van Alfons Sebastiaan en Marie Goens verder te
volgen; het paar kreeg drie kinderen:
JEANNETTE (10 f 3 c 5 c 3 a) geboren Hoeilaart 19.5.1882, die op 4.11.1902 huwde met
Joseph Emile Sohie, bekend druivenkweker en handelaar in benodigdheden voor de
druiventeelt. Ze overleed te Hoeilaart 23.5.1960.
HECTOR (10 f 3 c 5 c 3 b) geboren te Hoeilaart 18.6.1885. Bij zijn geboorte werd de
jongen ingeschreven als "Vanorshoven", in een woord, zoals zijn vader en grootvader,
alhoewel ieder in praktijk toch de naam in twee woorden schreef. Tijdens de oorlog '40-'44
heeft hij een vonnis uitgelokt om de naam voortaan ook officieel in twee woorden te
schrijven. Dadelijk na de gegevens over zijn zuster Virginie heb ik over Hector nog meer
te vertellen.
VIRGINIE (10 f 3 c 5 c 3 c) geboren te Hoeilaart 3.3.1887 en daar op 15.5.1906 gehuwd
met Honoré Servais Philippe Bels, onderwijzer; ze stierf te Ukkel 24.8.1967.
Hector huwde te Hoeilaart op 20.7.1920 met Maria Theodorine Vandervaeren, de dochter
van de burgemeester van Hoeilaart. Hij was landbouwkundig ingenieur en assistent aan de
KUL toen hij benoemd werd tot ambtenaar aan het Ministerie van Landbouw. Voor de
Eerste Wereldoorlog was hij eveneens part-time leraar natuurwetenschappen aan het H.-

292
Hartinstituut te Overijse, een in die tijd welbekend opleidingsinstituut voor jonge dames.
Onder zijn leerlingen telde hij ene ALICE NAHON, de later bekende dichteres. Zij schreef
in die periode, als zestien - zeventienjarige, volgend gedicht:

ARALIA JAPONICA
Mijnheer van Orshoven komt straks;
hij kent de schoone namen
van de boomen in het zonienbosch
en de bloemen voor de ramen.
hij geeft zijn les niet uit een boek;
wij luisteren daar zoo geren naar;
hij griffelt roode rozen
op eenen jongen kerzelaar.
Mijnheer van Orshoven spreekt schoon;
hij draagt ook schoone kleeren;
Aralia Japonica,
dat leert hij marcoteeren.
hij gaat met ons wijd in den hof
of in de plezante serren;
dan klept het soms ineens voor 't lof;
dat hebben wij niet geren.
En in mijn kerkboek zie ik dan
over de letters komen
Aralia Japonica,
de namen van de boomen.

In september 1914, na de bezetting van Brussel door het Duitse leger, trok hij door de toen
nog mobiele frontlijn, via Vlissingen naar Engeland, waar hij zich ter beschikking stelde
van de Belgische regering. Hij werd er medeoprichter en redacteur (onder de schuilnaam
TDS) van het soldatenbladje "Tusschen Zenne en Dijle", waarin aan de frontsoldaten uit
de streek in de mate van het mogelijke wat nieuws uit hun dorp werd gebracht. Na de
oorlog werd hij te Hoeilaart stichtend voorzitter van o.m. HOOGER OP S.V., de
Boerengilde en de Bond der Kroostrijke Gezinnen. Hij bleef de meeste van deze functies
waarnemen tot bij zijn dood.Hij werd zeer jong directeur-generaal in het Ministerie van
Landbouw, en was kabinetschef van verscheidene ministers, o.m. van A. De Schrijver. Het
was in die functie dat ik hem kort na de oorlog mocht leren kennen. Ik was toen verbonden
aan het kabinet van de Minister van Wederopbouw en moest vaak mijn Minister gaan
vervangen bij het onthullen van gedenktekens of het uitreiken van eretekens, vaandels enz.
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aan allerlei groepen die zich in de oorlog hadden onderscheiden. Zo kreeg Hector eens een
brief van een vriend in Wallonie die verontwaardigd was omdat hij hem niet was komen
groeten bij zijn bezoek aan het dorp; in feite was ik daar geweest... Ofwel kreeg ik een
bedrag op mijn postrekening gestort omdat ik lid was geweest van een jury, van een
stierenkeuring of iets dergelijks; ik heb het bedrag dadelijk overgeschreven naar Hector...
Zulke vergissingen gebeurden in die tijd wel vaker. En we werden er vrienden door.
Verscheidene malen heeft hij me nadien nog geholpen met goede raad wanneer ik in de
Kempen land- of tuinbouwprojecten lanceerde in het raam van onze aktie voor dat gewest.
Kort na de oorlog werd Hector, ondanks zijn begaafdheid en zijn inzet, uit politieke
berekening voorbijgegaan bij de benoeming van een nieuwe sekretaris-generaal voor
Landbouw; daar werd destijds in de administratie algemeen schande over gesproken.
Na zijn op-rust-stelling bleef hij nog zeer bedrijvig, o.a. als lid van het Nationaal Comite
van de Christelijke Volkspartij.
Uit de brief waarmede zijn overlijden (op 23.7.1962 te Leer in Duitsland tijdens een reis)
werd medegedeeld citeer ik:
"Landbouwkundig Ingenieur Ere-directeur-generaal bij het Ministerie van Landbouw,
Ere-Kabinetschef van de Minister van Landbouw, Ere-lector aan de K.U.Leuven,
Ere-Voorzitter van de Europese Organisatie voor de bestrijding der Plantenziekten,
Oud-lid van het Nationaal Comite van de C.V.P., Oud-Gemeenteraadslid, enz.
Hij was drager van het ereteken van Grootofficier in de Kroonorde, van Grootofficier in de
Orde van Leopold II, e.a. en zelfs van Nederlandse, Poolse, Italiaanse, Tunesische,
Luxemburgse en Franse orden; zo was hij Officier in het Erelegioen.
Een man, bovendien, die bij al die eerbetuigingen eenvoudig en doodeerlijk was gebleven,
minzaam en steeds bereid om te helpen. Kortom, een man om nooit te vergeten.

TIENDE GENERATIE
Het gezin Hector - Marie vander Vaeren kreeg acht kinderen. Ik verhaal bondig hun
levensloop, en tegelijk ook deze van hun kinderen: de oudste
ALFONS DESIDEER JOZEF (10 f 3 c 5 c 3 b 1) geboren Hoeilaart 16.4.1922; werd
dokter in de geneeskunde, huisarts, later professor KULeuven, is eerste schepen van
Hoeilaart.Huwde burgerlijk te Merchtem 22.8.1947, kerkelijk 28 aug. daarna, met Maria
Clemence Herbosch van Merchtem, dochter van de schooldirecteur. Getuigen Felix,
broeder van de bruidegom, en Paul Herbosch, broeder van de bruid. Huwelijkskontrakt bij
notaris Dechamp te Willebroek 19.8.1947.
Er kwamen 5 kinderen:
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- ANNA MARIA ANGELA (10 f 3 c 5 c 3 b 1 a) geboren te Hoeilaart op 3.7.1948,
apoteker, en gehuwd op 6.9.1975 te Hoeilaart met Luc Pierre Louis Ghislain Tack, geoloog, tot voor kort hoogleraar Universiteit van Burundi, Bujumbura.
Thans werkzaam aan het Museum Midden-Afrika te Tervuren.
- MARIA MAGDALENA FRANCIS (10 f 3 c 5 c 3 b 1 b) geboren te Hoeilaart op
9.11.1949, apoteker, gehuwd op 20.4.1974 te Hoeilaart met Noel Emile Celestin
Ghislain Henckaerts, eveneens apoteker.
- PAUL JOHAN FELIX HECTOR MARIE (10 f 3 c 5 c 3 b 1 c) geboren te Hoeilaart op
14.5.1957, dr Rechten, licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen, docent KUL en
advokaat; gehuwd Leuven 14.7.1983 met Lutgarde Aimée Josephe Vercruysse,
licentiaat rechten, ambtenaar BRT.
- CHRISTINA MARIA JOHANNA PATRICIA (10 f 3 c 5 c 3 b 1 d) geboren Hoeilaart
24.4.1953, licentiate Toegepaste Economische Wetenschappen, lerares; gehuwd te
Hoeilaart 7.1.1984 met Pierre Debray, licentiaat Romaanse Filologie, leraar.
- KATELYNE MARIA RACHEL FRANCISCA (10 f 3 c 5 c 3 b 1 e) geboren te
Hoeilaart 9.6.1957.

De tweede-oudste van Hector is
MARIA-LOUIZA EMILIA (10 f 3 c 5 c 3 b 2) geboren Hoeilaart 23. 5.1923, peters Sohie
Emile en Van der Schrick Anna-Maria, de grootmoeder. Huwde te Hoeilaart op 18.10.1947 burgerlijk en te 21.10.1947 kerkelijk met Guy Firmin Marie Joseph Derom van
Hoeilaart.
Guy Derom was oorlogsvrijwilliger bij de Belgian Section van de Royal Airforce vanaf
1945 en werd officier vlieger in de Belgische Luchtmacht, met stafbrevet na de Krijgsschool. Overgegaan naar de reserve in 1955, reserve-kolonel Vlieger SBH.
Later Aviation Manager bij de Belgian Shell, waarvan gedetacheerd van juli 1959 tot mei
1961 bij het Nationaal Centrum voor Poolonderzoek. Leider van de Belgische
Wetenschappelijke Zuidpoolexpeditie 1959-1961. Ontdekte de Koningin Fabiolabergen.
Vervulde zendingen in Zaire en Libie, was Dienstoverste bij FN Herstal, afdeling
Luchtvaartmotoren, in welke functie ik hem ooit bij toeval tijdens onderhandelingen in
Parijs leerde kennen. Is thans praktizerend psycho-therapeut.
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De derde van Hector is
FELIX (10 f 3 c 5 c 3 b 3) geboren Hoeilaart 15.7.1924, peters Vandervaeren Felix en Van
Orshoven Virginie.
Werd dokter in de geneeskunde en Baccalaureus Thomistische Wijsbegeerte. Als
neuroloog gevestigd te Aalst. Huwde te Berchem op 27.1.1953 burgerlijk en 2.2.1953
kerkelijk met Maria Theresia Jozef Adriaensens van Berchem. Huwelijkscontract bij
notaris J.Van Slype te Hoeilaart. Er kwamen zeven kinderen:
- MARC JOZEF MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 3 a) geboren te Hoeilaart 5.2.1954 en
eveneens dokter in de geneeskunde. Neuroloog te Aalst, gehuwd op 1.2.1983 te Ganshoren met Bie van Vlierden, licentiate Germaanse Filologie, lerares en docente
Universiteiten van Tours.
- HILDE PAULA MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 3 b) geboren 17.5.1955 te Aalst.
Kinesitherapeute. Gehuwd te Aalst op 28.4.1980 met Tom De Mets, regent
Lichamelijke Opvoeding.
- CHRISTINA MARIA LEO (10 f 3 c 5 c 3 b 3 c) geboren Aalst 28.5.1957, Licentiate
Germaanse Filologie, lerares, gehuwd op 28.3.1980 met Jan Vanmol, regent
Lichamelijke Opvoeding en Biologie.
- DIRK LEA MARIA JOZEF (10 f 3 c 5 c 3 b 3 d) geboren Aalst 18.5.1958 en licentiaat
Rechten; te Aalst op 16.3.1984 gehuwd met Nele Wellekens. Ze hebben twee dochters:
- - HENDRIKA (10 f 3 c 5 c 3 b 3 d 1) geboren te Aalst 1.11.1986.
- - MARJOLEIN (10 f 3 c 5 c 3 b 3 d 2) geboren Aalst 25.10.1988
- ANNE CHRISTIANE ALBERT (10 f 3 c 5 c 3 b 3 e) geboren te Aalst op 7.11.1959,
kinesitherapeute. Gehuwd op 26.2.1988 met Marc Guns, burgerlijk ingenieur.
- MARTINA RITA LUDOVICA (10 f 3 c 5 c 3 b 3 f) geboren te Aalst 23.9.1961,
medisch secretaresse.
- PETER FRANS MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 3 g) geboren te Aalst 2.11.1962,
biblioteekassistent.
Tot daar het gezin van Felix. Volgt nu zijn broer
FRANS JAN JOZEF (10 f 3 c 5 c 3 b 4) geboren 12.9.1925 te Hoeilaart met als peters
Frans Vandervaeren en Jeanne van Orshoven. Gehuwd te Hoeilaart 16.9.1952 met Marie
Jeanne Eggerickx van Hoeilaart; huwelijkskontrakt notaris Van Slype, Hoeilaart op
10.9.1952. Druivenkweker, ere-deken van de Arbeid.
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In dit gezin zijn twee kinderen:
- EVELINE MARIA ALBERTINE (10 f 3 c 5 c 3 b 4 a) geboren te Hoeilaart op
30.1.1958, apotheek-assistente. Gehuwd op 16.2.1991 met Rob Gambart, burgerlijk
ingenieur.
- JOS MARIA FRANCISCUS (10 f 3 c 5 c 3 b 4 b) geboren te Hoeilaart 19.8.1960,
landbouwkundig ingenieur. Gehuwd op 30.7.1988 met Sofie Kurstjens, verpleegster.
Er zijn twee kinderen:
- - ANABEL (10 f 3 c 5 c 3 b 4 b 1) geboren te Leuven 22.5.1989,
- - NICOLAS ( 10 f 3 c 5 c 3 b 4 b 2) geboren te Leuven 18.3.1991.
De volgende zoon van Hector en Marie Vandervaeren:
JOZEF HONORATUS MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 5) geboren Hoeilaart 17.6.1927, actuaris,
lic. Actuariele Wetenschappen. Huwde te Berchem 8.4.1958 met Lea Johanna Paula
Peeters uit Berchem. Het gezin woont te Edegem en heeft zeven kinderen:
- MARIA MAGDALENA LEA (10 f 3 c 5 c 3 b 5 a) geboren Wilrijk 9.2.1959,
kinesitherapeute,
- WIM MARIA FRANS (10 f 3 c 5 c 3 b 5 b) geboren Wilrijk 20.9.1960, technisch
graduaat, bediende,
- GEERTJE LUTGARDE ALFONS (10 f 3 c 5 c 3 b 5 c) geboren Wilrijk 4.12.1962,
onderwijzeres, en gehuwd te Edegem op 29.5.1985 met Marc Van Laer.
- KRISTEL LUCIA FELICIA (10 f 3 c 5 c 3 b 5 d) geboren te Wilrijk 4.8.1966, grafica,
- KARLIEN MARIA LOUISA ENGELMOND (10 f 3 c 5 c 3 b 5 e) geboren te Wilrijk
9.9.1967, vertaler-tolk,
- LIESBET RITA FRANCISCA (10 f 3 c 5 c 3 b 5 f) kleuteronderwijzeres, geboren te
Wilrijk 12.5.1969, als tweelingzuster van
- MARJAN EMILIA MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 5 g) op dezelfde datum geboren als vorige
zodat de sigels misschien moeten worden omgewisseld...; grafica.

Als zesde kind van Hector kwam JAN PAUL FIRMIN, genaamd Paul (10 f 3 c 5 c 3 b 6)
geboren Hoeilaart 6.12.1929. Hij huwde daar op 26.10.1955 met Christiane Gabrielle
Marie Van Lerberghe en is bediende. Er zijn vier kinderen:
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- INGRID LISBETH MARIA CHRISTIANE (10 f 3 c 5 c 3 b 6 a) geboren te Ukkel
24.7.1956, gehuwd op 26.9.1981 met Michel Maisin, beheerder van vennootschappen.
- JAN PAUL JEROME ROGER (10 f 3 c 5 c 3 b 6 b) geboren 10.6.1958 te Ukkel,
systeemingenieur en op 2.5.1986 gehuwd met Patricia Boddez, tandarts. Er zijn twee
kinderen:
- - CHARLOTTE (10 f 3 c 5 c 3 b 6 b 1) tweeling met
- - CEDERIC (10 f 3 c 5 c 3 b 6 b 2) beide geboren te Leuven op 21.2.1989 (sigels
omwisselen ??)
- LIEVE MIA MONICA (10 f 3 c 5 c 3 b 6 c) geboren te Ukkel
op 13.5.1962, bediende,
- ANNELIES MARIA CHRISTINA (10 f 3 c 5 c 3 b 6 d) geboren te Ukkel op
23.2.1965, kinesitherapeute. Gehuwd met Michel Van den Plas, cameraman, te
Hoeilaart op 24.6.1989.

Als zevende kind van Hector volgt:
LODEWIJK JULES FELIX (10 f 3 c 5 c 3 b 7) geboren te Hoeilaart 9.10.1933, en
gehuwd te Halle met Christine Marie-Louise Proot, apoteker, op 27.7.1965. Hij is dr in de
Rechten, licentiaat Notariaat, Raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.
Er zijn twee kinderen:
- DIRK JOZEF MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 7 a) geboren Ukkel 14.6. 1967, burgerlijk
ingenieur,
- PIET ALFONS ANDRE (10 f 3 c 5 c 3 b 7 b) geboren te Ukkel op 1.7.1970.

Als achtste kind van Hector:
LEOPOLD ALFONS DESIDEER (10 f 3 c 5 c 3 b 8) geboren Hoeilaart 15.7.1934, sales
manager, gehuwd met Gabrielle Marie Catherine Roobaert, regentes, te Halle op
11.7.1961. Huwelijkskontrakt op 1.7.1961 bij notaris J. Van Slype te Hoeilaart.
In dit gezin zijn vijf kinderen:
- BRUNO FRANS MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 8 a) geboren Ukkel 13.7.1962, licentiaat
Rechten, gehuwd met Greet Baeyens, licentiate rechten, te Heusden op 14.8.1989,
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- TOM ALFONS MARIA HECTOR) 10 f 3 c 5 c 3 b 8 b) geboren Ukkel 23.10.1963,
bediende, gehuwd met Annemie Uyttenbroeck, onderwijzeres, te Hoeilaart op
23.12.1989,
- VEERLE MARIA KATARINA JOZEF (10 f 3 c 5 c 3 b 8 3) geboren Ukkel 9.5.1965,
licentiate rechten,
- ERIKA KRISTA FELIX MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 8 4) geboren te Ukkel 6.10.1968,
landmeter-topografe,
- BIRGITTA HUGUETTE JAN MARIA (10 f 3 c 5 c 3 b 8 5) geboren Ukkel
31.10.1970,

TERUG VIJFDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Dat zijn de afstammelingen van de tweede zoon van de Hagelandse stamvader Jan
Baptist 10 f 3. Ik vat nu de lotgevallen van de volgende tak van die stam aan, die van
Jan Frans (10 f 3 e), gewoonlijk genoemd Frans.
Eigenlijk had ik eerst moeten spreken over zijn zusje 10 f 3 d ANNA ELISABETH,
gedoopt te SPR op 21.1.1757, maar het kindje overleed reeds op 5.2.1757.
Jan Frans was op 25.1.1780 te NR gehuwd met Barbara van Emelen, een minderjarige en
wees, vermoed ik, want ze had een voogd, Henricus Verhaegen.
Het is deze Frans die op 9.3.1781 voor notaris Vanden Bossche aan de
Heilig-Geestmeesters van Heist namens zijn vader Jan Baptist rekening kwam afleggen
over het voogdijschap dat die had uitgeoefend over de minderjarige kinderen van wijlen
zijn broer Andries en Anna Cornelia Nys (SA Antw. OGA 429 - 7), de "Vier Wezen".
In de volkstelling van 1796 wordt te NR een "Jean" vermeld, oud 38 jaar (wat klopt met
Jan Frans 10 f 3 e); "Jean" was "cultivateur", woonde op Vlasselaer sedert 1781 (in 1780
was Jan Frans gehuwd, dus ook dat klopt; en bij de telling had hij vijf kinderen beneden
12 jaar, wat ook klopt; maar zijn vrouw wordt niet bij hem vermeld.
Wanneer op 1.1.1829 zijn broeder Guillam en zijn zoon Andreas te NR het overlijden van
Frans kwamen aangeven was zijn vrouw reeds gestorven.

ZESDE GENERATIE
Ik heb van dit paar zes kinderen gevonden, maar we zitten hier weer in de periode van de
Franse bezetting waarin de administratie nog niet goed werkte en de kerk vaak verhinderd
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was de PR bij te houden. Ik vond:
ANDREAS (10 f 3 e 1) gedoopt te SPR op 20.5.1781 met als peters Andreas van
Orshoven en Anna Maria van Emelen. Vond ik hem later terug in Betekom?
JAN BAPTIST (10 f 3 e 2) gedoopt te SPR op 12.4.1784. Op 12.1. 1820 huwde hij te NR
met Maria Catharina Van Emelen, landbouwster van NR; bij zijn huwelijk was hij
landbouwer te Vlasselaer.
Zijn vrouw overleed te NR in 1869, hijzelf op 26.11.1851.
ANNA MARIA (10 f 3 e 3) geboren ongeveer 1791 maar de doop noch de
geboorteaangifte heb ik gevonden. Ik weet ook niets over haar verdere lotgevallen,
behalve dat ze op 19.10.1821 is overleden; haar vader deed de aangifte en woonde op
Vlasselaar.
PETRUS (10 f 3 e 4) geboren voor de volkstelling van 1797; ik vond van hem alleen de
aangifte van overlijden in NR 12.10.1825.
THERESIA (10 f 3 e 5) geboren 25 Brumaire An 7 te SPR, die op 9.2.1825 te NR huwde
met Franciscus van Hooyvelt uit Wilsele. Ze is dan waarschijnlijk ook daar gaan wonen en
overleden.
MARIA ELISABETH (10 f 3 e 6) gedoopt te SPR 9.2.1803. Bij de doop noteerde de
pastoor over de ouders " habitantium in Vlasselaar temporaliter Nieuwrode ibique
natorum".
En er moet nog een jongere zoon geweest zijn, een
GUILELMUS (10 f 3 e 7?) geboren te NR op 7.12.1806, maar met als moeder ene
Barbara Van Cutsem die mij niet bekend is. Ik veronderstel dat de eerste vrouw van Jan
Frans, Barbara van Emelen, na de geboorte van Maria Elisabeth, in 1803, gestorven was
en dat Jan Frans hertrouwd was met Barbara van Cutsem; maar noch van dat huwelijk
noch van de geboorte vond ik enig spoor in de boeken van NR; we zitten in de verwarde
periode van de bezetting.
Over die laatste Guillelmus valt iets te vertellen;
de heer de Lelys meldde mij dat hij behoorde tot de klas van 1806 en bij de loting te
Aarschot trok hij nr 29 zodat hij "erin" viel. Toch werd hij op het einde van de lijst der
dienstplichtigen van zijn kanton geplaatst; invloed van zijn oom Jan Baptist? Die stond bij
de overheid op een goed blaadje, meen ik. Willem werd echter toch opgeroepen in 1808;
op 19.11.1808 vertrok hij uit Brussel naar Metz, waar hij op 30.11. 1808 toekwam bij het
103e Regiment Infanterie de Ligne. Van 1809 tot 1813 vocht zijn regiment onafgebroken
in Spanje, maar over zijn lotgevallen aldaar kon ik niets te weten komen.
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ZEVENDE GENERATIE
Ik kan de verdere afstamming van Jan Baptist 10 f 3 e 2 en Maria Catharina van Emelen,
die wellicht uit de familie van haar schoonmoeder stamde, geven; er kwamen zeven
kinderen:
JOANNES BAPTIST (10 f 3 e 2 a) geboren waar? op 20?4.1820, die "vier dagen oud" op
24.4.1820 stierf.
FERDINANDUS (10 f 3 e 2 b) geboren te Wezemaal 10.1.1821? maar waarvan ik de
geboorteakt nog niet zag.
FRANCISCUS HERMANUS (10 f 3 e 2 c) geboren te Wezemaal 10.6.1822, die waar?
wanneer? huwde met Rosalia Coremans. Het paar ging naar NR wonen; in 1865 woonden
ze in de Appelweg. Hij overleed te NR op 30.7.1893. Zijn vrouw overleefde hem tot in
1912 wanneer haar zoon Gerard haar dood kwam aangeven.
IDA (10 f 3 e 2 d) geboren te Wezemaal 18.5.1824 die te NR op 5.1.1848 huwde met
Pierre Francois Jochmans, landbouwer te KD.
MARIA (10 f 3 e 2 e) geboren te Wezemaal 11.5.1827, waarvan mij verder niets bekend.
ANNA CATHARINA (10 f 3 e 2 f) geboren Wezemaal 18.4.1829, die te NR op
25.5.1853 huwde met Jan Baptist Lontie, landbouwer van SPR. In 1851 woonde ze te SPR
Dorp 7. Haar broeder Frans Herman was getuige bij haar huwelijk.
JAN BAPTIST (10 f 3 e 2 g) geboren te Wezemaal 15.8.1833.
Er heeft nog een LUDOVICUS bestaan, geboren te Wezemaal 14.2.1832, maar de
verwijzing naar hem, ergens in een akt over iemand anders, zegt dat hij een zoon zou zijn
van een Franciscus Van Orshoven en "Maria Anna Orshoven", iets waar ik geen rechte
kant aan zie.
Overigens vond ik nog, te Wezemaal, een geboorte bij ene Anna Maria Van Orshoven en
Guilelmus Vaninthout op 24.11.1836, maar dat zou best de Anna Maria (10 f 3 g), zuster
van Jan Baptist kunnen zijn.
Een onderzoek in de registers van de Burgerlijke Stand van Wezemaal zou over deze
mensen wellicht meer aan het licht brengen; misschien zou daardoor zelfs de nummering
enigszins moeten gewijzigd worden.

ACHTSTE GENERATIE

301
Uit die laatste familie is er maar een tak die ik nog verder kan volgen, die van Hermanus
10 f 3 e 2 c gehuwd met Rosalia Coremans. Ze waren blijkbaar naar NR komen wonen
want daar werden hun drie kinderen geboren:
CAROLUS GUILELMUS (10 f 3 e 2 c 1) geboren NR 5.2.1865 die op 15.7.1908 te NR
huwde met Appolonia Van Rillaer, een weduwe die in 1917 te NR overleed; Carolus
Guilelmus leefde dan nog . Hij werd gewoonlijk Charel genoemd.
GERARDUS (10 f 3 e 2 c 2) geboren NR 28.10.1866, die op 20.1.1906 te KD huwde met
Anna Maria van Ermen, landbouwster. De broer Francis van de bruidegom was getuige,
26 jaar en wonend te NR. Gerard stierf te NR op 31.12.1958.
PETRUS FRANCISCUS (10 f 3 e 2 c 3) geboren te NR 31.3.1870 en te NR gehuwd op
9.7.1909 met Celina Kestens; hij was landbouwer en zijn broer Charles was getuige bij het
huwelijk. Hij overleed te NR op 22.1.1954 en woonde dan Bist nr 102.

NEGENDE EN TIENDE GENERATIE vanaf stamvader Jan uit Booischot
Van Charles 10 f 3 e 2 c 1 en A. Van Rillaer vond ik slechts een kind,
MARIA ROSALIA (10 f 3 e 2 c 1 a) geboren 15.12.1909 te NR. Ze huwde te NR op
28.5.1932 met Marcelis Ludovicus Meeus, politieagent te Mechelen en verder is me niets
bekend over haar.
Van zijn broer Gerard en A.M. van Ermen vond ik drie kinderen:
FELIX JULIANUS (10 f 3 e 2 c 2 a) geboren te NR 13.12.1906 en op 28.2.1942 gehuwd
met Philomena Smekens , van Rillaar; hij was toen landbouwer maar in 1937, bij het
huwelijk van zijn zuster was hij mijnwerker. In 1977 was zijn vrouw gepensionneerde. Hij
overleed te NR op 5.2.1969. Ik vond van dit paar twee geboorten, telkens aangegeven in
Leuven maar dat bedoelt geenszins dat de ouders in Leuven woonden: veel ouders van
omliggende gemeenten laten hun kinderen in de materniteiten van die stad geboren
worden:
- ERNEST ALPHONSE (10 f 3 e 2 c 2 a 1 ) geboren te Leuven 17.9.1944 en
vermoedelijk kort nadien overleden, gezien de naam van de volgende;
- ERNEST ALPHONSE (10 f 3 e 2 c 2 a 2 ) geboren te Leuven 28.3.1946 en gehuwd
waar? wanneer? met Magda Van Lier, waarna scheiding te Betekom 2.7.1971 en
tweede huwelijk te Holsbeek op 5.4.1977 met Madeleine Marietta Dominica Vets,
fabriekswerkster; hij is eveneens fabrieksarbeider en woont te NR, Vlasselaar 183.
RENATUS CAROLUS (10 f 3 e 2 c 2 b) geboren te NR op 3.6.1909 en aldaar op
8.7.1944 gehuwd met Josephina Sidonia Vercammen uit Langdorp; hij was landbouwer.
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Hij overleed te NR in 1967, wonende Vlasselaar, een in de familie van zeer ouds bekend
adres. Van dat paar heb ik vijf geboorten gevonden:
- MARIA ELISABETH FLORENTINA (10 f 3 e 2 c 2 b a) geboren te NR op 7.2.1946;
- HECTOR JOANNES (10 f 3 e 2 c 2 b 2) geboren te NR 5.7.1948;
- GRETA FRANCINE (10 f 3 e 2 c 2 b 3) geboren te NR 7.6.1950 en op 9.10.1970 te
NR gehuwd met Frans Jan Janssens, landbouwer te KD;
- ROGER ALFONS (10 f 3 e 2 c 2 b 4 ) geboren te NR op 25.5.1952;
- ANDRE EDUARD (10 f 3 e 2 c 2 b 5) geboren te NR 31.7.1955.
MARIA FLORENTIA (10 f 3 e 2 c 2 c) geboren te NR 3.6.1913 en aldaar op 2.10.1937
gehuwd met Joannes Henricus Swings, fabriekswerker. Verder niets bekend.

En van de derde broer Petrus Franciscus 10 f 3 e 2 c 3 en M.C Kestens vond ik vier
kinderen:
JOSEPHUS JACOBUS (10 f 3 e 2 c 3 a) geboren NR 19.3.1910, en waar? wanneer?
gehuwd met Jeanne Marie Celine Van Meensel van Wezemaal? In 1939, bij het huwelijk
van zijn zuster Clotilda, woonde hij in Wezemaal, en in 1946 was hij gevangenisbewaker.
Van dat paar vond ik een zoon:
- FRANCOIS (10 f 3 e 2 c 3 a 1) geboren te Wezemaal 10.9.1937 en te NR op 24.8.1963
gehuwd met Maria Elisabeth Florentina Vounckx. Hij is rijkswachter te Etterbeek.
LODEWIJK KAREL (10 f 3 e 2 c 3 b) geboren NR 3.1.1912 en in 1969 te NR ongehuwd
gestorven.
CLOTILDA APPOLONIA (10 f 3 e 2 c 3 c) geboren te NR 8.1.1914 en op 20.5.1939 te
NR gehuwd met Julius Carolus Vanhoven.
MARIA CONSTANCIA (10 f 3 e 2 c 3 d) geboren te NR op 20.1.1916 en aldaar als
landbouwster gehuwd met Franciscus Eugenius Timmermans op 23.10.1946.
Tot daar de afstamming van de derde zoon van de Hagelandse stamvader, voor zover ik
heb teruggevonden. Vermoedelijk onvolledig.
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TERUG NAAR VIJFDE GENERATIE: DE VIERDE ZOON VAN JAN BAPTIST
Over twee dochters van de Hagelandse stamvader Jan Baptist, namelijk JOANNA
MARIA 10 f 3 f, geboren SPR 17.8.1759, en ANNA MARIA ELISABETH 10 f 3 g,
geboren SPR 25.9.1760, heb ik geen verder nieuws gevonden. Of zou het misschien een
van die twee geweest zijn die we in de volkstelling van 1796 in Gelrode als nr 127
weervinden als "Marie van Oshoven" oud 32 jaar (wat wel niet helemaal klopt, maar men
nam het toen niet zo nauw) die gehuwd was met Jean van Emelen, een familie waarmede
die generatie Van Orshoven verwant was, een landbouwer; ze woonde in Gelrode sedert
1785, en ze hadden een meid en een "curee" - wat het ook moge wezen ...

Er blijven nog drie zonen van stamvader Jan Baptist waarvan we de afstammelingen nog
niet hebben gevolgd: Andreas, Guilelmus en Joannes Frans. En verdere dochters waren
er niet.

Beginnen we aan de tak ANDREAS 10 f 3 h. Die was gehuwd met Joanna Stas te
Wezemaal op 27.11.1787.Bij de telling van 1796 werd te NR een "Andre van Orshoven"
van 33 jaar geteld, wat ongeveer uitkomt met de ons bekende Andreas; hij woonde op
Vlasselaer sedert 1793 en zou een kind van min dan 12 jaar hebben gehad; maar net als bij
zijn oudere broer Jan Frans 10 f 3 e staat de echtgenote niet bij de man vermeld. Verder
weet ik van hem alleen dat het paar een zoon kreeg:
- FRANCISCUS (10 f 3 h 1) geboren op 12.3.1801 in SPR, maar misschien waren er te
Wezemaal nog andere kinderen geboren; ik kon het nog niet nazien. Daarna heb ik
niets meer gevonden, zodat deze tak (voorlopig?) afgehandeld is.

Dus kan ik nu de volgende tak aanvatten, de afstammelingen van Guilelmus 10 f 3 i,
gehuwd op 18 Thermidor An 11 hetzij 6.8.1803 te KD met Anna Maria Brulemans.
Bij de volkstelling van 1796 wordt te NR een Guillaume van Orshoven vermeld, oud 30
jaar, alhoewel Willem toen al wel 33 moet zijn gweest; hij woonde op Vlasselaer sedert
1793.
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BRANDBRIEVEN
Bij deze Willem werden in NR in 1819 brandbrieven gelegd. (Meer Schoonheid 1957 1958 blz 24 -25 door F. Scheys). Hier volgt in het kort het verhaal.
Op 5 juni 1819, rond 5 uur in de morgend, vond Anna Catharina Baumans, meid bij
Willem Van Orshoven te Vlasselaar onder Nieuwrode, een briefje nabij de ingangsdeur: er
moesten zeven zilveren "pistolen" gelegd worden bij de knotwilg over de Lostingbeek,
zoniet zou de hoeve in brand worden gestoken. Willem ging naar de aangeduide plaats,
samen met zijn knecht Willem Brullemans, wellicht een familielid van de boerin. Ze
legden er 9 Brabantse schellingen en twee cartouchen van 10 stuivers, alles in een beurs
van grijs linnen, met daarbij een briefje waarin stond dat hij de daders kende en ze zou
aangeven als ze meer vroegen. 's Anderendaags was alles weg. Maar de volgende dag
vond de boerin een nieuwe brief, ditmaal om 5 frank te eisen. De boer nam twee stukken
van 2 frank en 4 cartouches van elk 10 stuivers, stak het alles in een vrouwenmuts, een
"koof", en in een rode zakdoek gedraaid, en legde het weer bij de wilg; maar hij
verwittigde tegelijk de burgemeester die de veldwachter verdekt op wacht zette. En toch
was het geld ongezien verdwenen. Vijf dagen later lag er weer een brandbrief, en dan
ineens voor 35 gulden en "het moet silver sijn en daer is geen tijt het moet daer sijn aen de
Losting." De boer legde niets meer maar verwittigde weer de burgemeester. 's Avonds
stonden verscheidene personen opgesteld aan de Losting; een veldwachter hoorde gerucht
in het aanpalende bos en vond daar twee jonge kerels, die uiteindelijk bekenden dat zij de
brieven hadden gelegd; ze waren geschreven door een jong meisje van Wezemaal, op hun
vraag en op belofte dat ze haar deel in de buit zou krijgen. De twee jongemannen kregen
12 jaar dwangarbeid, Aldegonde 5 jaar; en ze stonden gedurende een uur aan de
schandpaal te Aarschot op de Grote Markt.
Guilelmus overleed te NR op 5.8.1836. Mij zijn van dat paar zes kinderen bekend:

ZESDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
BARBARA (10 f 3 h 1) gedoopt te SPR op 8.8.1801 met als peters Cornelius Brulemans
en Barbara van Hemelen "ex hac", dus ook uit SPR. Waarvan niets verder bekend
geworden.
ANNA ELISABETH (10 f 3 h 2) gedoopt SPR 9.2.1804 en gehuwd te NR 22.1831 met
Jan Frans Van obbergen. Ze overleed te SPR 30.1.1861 "viduum relinquens"; hij stierf
inderdaad drie jaar later. In 1851 woonden ze in Dorp nr 14 SPR.
MARIA ELISABETH (10 f 3 h 3) gedoopt SPR 9.2.1804 met als peters Jan Frans Van
Orshoven en Elisabeth Van Roosbroeck.
PETRUS FRANCISCUS (10 f 3 h 4) geboren NR gedoopt SPR 18.1.1808 met als peters
Petrus Van Orshoven en Barbara Brulemans. Op 26.2.1835 huwde hij te NR met Maria
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Elisabeth Van Emelen. Einde van dat jaar woonden ze nog te NR als landbouwers, maar
einde 1841 werd een kind aangegeven te KD;
MARCUS (10 f 3 h 5) geboren waar? wanneer? in ongeveer 1811. Op 13.2.1825 kwam
zijn vader zijn overlijden aangeven; de jongen was 14 jaar.
MARIE ANGELINE (10 f 3 h 6) geboren in NR ongeveer 1817 en overleden te Leuven in
het Groot Begijnhof nr 71 2e sectie als begijn op 20.6.1849.

ZEVENDE GENERATIE
Alleen van Petrus Franciscus heb ik nog afstammelingen ontdekt:
ALBERTUS GUILELMUS (10 f 3 h 4 a) geboren te NR 24.11.1835; en verder heb ik
niets meer gevonden;
JOANNES FRANCISCUS (10 f 3 h 4 b) geboren NR 14.7.1837 maar verder niets meer
gevonden;
MARIA ELISABETH (10 f 3 h 4 c) geboren NR 11.1.1839;
PETRUS ANDREAS (10 f 3 h 4 d) die later waar? wanneer? huwde met Maria Theresia
Baens; in 1872 was hij landbouwer op de wijk Dutsel van KD;
ANNA CATHARINA (10 f 3 h 4 e) geboren te KD 14.12.1841. Ik vermoed dat het deze
Anna was die rond 1862 huwde met een broer van de zo even genoemde M.Th. Baens,
namelijk Petrus Baens die op de Eierhoeve te NR woonde maar in 1862 naar de hoeve "De
Linden" te Holsbeek verhuisde, een hoeve die hij gekocht had van Cornelius Lonthie, die
ooit de eerste burgemeester van KD was in de nieuwe Belgische staat (gegevens uit
"Oost-Brabant, Heemkundig Tijdschrift voor het Hageland en Omgeving" 1984, p. 173,
een artikel van G.Tombeur en L.De Keyzer.)
ACHTSTE GENERATIE
En dan heb ik nog alleen inlichtingen over de kinderen van de voorlaatste, Petrus
Andreas en M.Th. Baens:
MARIA SIDONIA (10 f 3 h 4 d 1) geboren te KD op 15.1.1872 maar overleden voor
23.6.1873 gezien de naam van de volgende:
MARIA SIDONIA (10 F 3 H 4 D 2) geboren te KD op 23.6.1873 die begijntje werd in het
Hof te Gent maar op 14.11.1947 overleed te Wezemaal, Dorp 32.
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TERUG NAAR VIJFDE GENERATIE: DE VIJFDE ZOON VAN JAN BAPTIST
Zodat we de laatste zoon van stamvader Jan Baptist uit Booischot kunnen bespreken,
Joannes Franciscus 10 f 3 j. Hij was gedoopt te SPR op 7.5.1766 met als peters Joannes
Franciscus De Clerq en Catharina De Raeymaeker.
Niettegenstaande een verschil van twee jaar in leeftijd meen ik toch dat het deze Jan Frans
is die bij de volkstelling van 1796 te NR wordt geteld als Franciscus, oud 28 jaar,
wonende te Vlasselaer evenals zijn oudere broers Willem en Andreas; hij woonde in NR
sedert 1793, evenals die twee.
Maar gezien de man op 18.8.1839 te NR als jongman overleed is ook deze laatste tak op
een minimum van tijd afgehandeld.
En daarmede is dan, voor zover mijn informatie gaat, het verhaal van de roemrijke groep
afstammelingen van JAN BAPTIST 10 f 3, de "Hagelandse stamvader" verteld, alhoewel
nader onderzoek op SA Leuven en ARA brussel nog
meer aan het licht kan brengen.
DE DERDE GROEP UITWIJKELINGEN
Er is een derde groep afstammelingen van een Van Orshoven die, in de tweede helft van
de achttiende eeuw, uit Booischot uitweek naar het Hageland, zoals we zagen: rond 1760
kon ANDRIES Adriaenssone 10 e 1 het in zijn geboortedorp niet meer harden en over
Hersselt en Betekom trok hij zuidwaarts. Maar ik kon zijn spoor niet volgen. Verscheidene
dorpen rondom Aarschot behoorden rond die tijd nog tot die parochie, en de PR van
Aarschot zijn in de eerste wereldoorlog grotendeels vernietigd. Toch zou iemand daar nog
eens een poging moeten doen; misschien is er toch nog wat van te vinden.

VIJFDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Er waren in het gezin van Andreas Adriaenssone en Catharina Van Elsen drie jongens die
de naam hadden kunnen doorgeven: een Jan Frans uit 1749, een Petrus uit 1750, en een
Baptist uit 1753.
Vermoedelijk van die PETRUS 10 e 1 b vond ik een dochter weer, misschien het laatste
van zijn kinderen; hij moet getrouwd geweest zijn met Anna Catharina Smets uit NR (wat
op een voortgezette relatie met zijn neef Jan Baptist, de "Hagelandse stamvader", en diens
kinderen lijkt te wijzen) en dat huwelijk moet in Aarschot zijn doorgegaan want bij de
doop vermeldde de priester primo dat de vader "ex boschot" was en secundo dat de ouders
"hic matrimonio juncti" waren.
Hierbij blijft echter wel enige twijfel bestaan: bij de telling van 1796 vind ik te Aarschot
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een "Pierre van Eshoven" (zo klinkt de Heistse uitspraak van onze familienaam), wonende
"Rue de Cheratier (is niet "Charettier" bedoeld?), gehuwd met ene Anna Catharina Smets;
hij woonde te Aarschot sedert 1794, zij eveneens, en ze hadden twee kinderen van min
dan 12 jaar. MAAR . .. ze waren hij 28 jaar, zij 30 jaar, wat niet helemaal klopt met zijn
geboortedatum volgens de PR van Booischot! Toch noteerde de priester bij de doop van
het dochtertje dat de vader "ex boschot" was, en ik ken daar geen enkele Petrus uit 1768 of
daar omtrent; ik zou zelfs niet weten bij welke ouders zo iemand met enige
waarschijnlijkheid onder te brengen.
Vermelden we dus alvast:
MARIA ANNA (10 e 1?) gedoopt te Aarschot 1.8.1805 met als peters Petrus Janssens en
Joanna Cuyvers. Maar verder weet ik niets over het meisje.

Over de broer van Petrus, JAN BAPTIST 10 e 1 c kan ik met meer zekerheid spreken: bij
de volkstelling van 1796 werd te Aarschot een "Jean van Eshoven" geteld - weer met die
typisch-Heistse vorm van onze naam; hij was "ouvrier", zijn vrouw was toen 44 jaar, hij
woonde te Aarschot, op Beckaf, sedert 1794; en het paar had vier kinderen waarover ik
later niets meer vond. Toch blijft er een vraag open: waar woonde Jan (Baptist) tussen het
vertrek van zijn ouders uit Heist, rond 1775, en zijn aankomst in Aarschot in 1794?
Wellicht samen met zijn ouders in Hersselt en Betekom.

Op 9.1.1776 trouwde in Langdorp (volgens de klapper op de PR) een MARIA THERESIA
van Orshagen met Jan Franciscus Bylemans. Ik veronderstel dat het daarbij gaat om de
zuster 10 e 1 d van de pas behandelde Petrus en Jan Baptist, de kinderen van Andreas
Adriaenssone 10 2 1. De enige naamgenote die in aanmerking zou kunnen komen zou een
van de drie dochters van schepene Peter van Orshagen zijn, en dan 10 f 2 b, gedoopt in
1752. Maar dat huwelijk te Langdorp doet mij meer denken aan een dochter van de naar
de omgeving van Aarschot uitgeweken Andries Adriaenssone.

ZESDE GENERATIE
Uit latere geboorteaangiften heb ik nog een en ander bruikbaar materiaal kunnen afleiden,
maar dit deeltje blijft dus erg onvolledig; er moet meer te vinden zijn. En de nummering
loopt bijgevolg voor al de afstammelingen in het honderd. Ik vond dus sporen van:
HENRICUS (10 e 1??) geboren te Aarschot wanneer? en van wie? en gehuwd met Anna
Maria Meulemans, waar? wanneer? Op 28.10. 1819 was deze Henricus peter bij ene Jan
(Baptist) Van Orshoven en Isabella Storms;
JAN BAPTIST (10 e 1??) geboren te Aarschot wanneer? die waar? wanneer? gehuwd was
met Isabella Storms en die in 1818 en 1819 peter was van kinderen van Jan Storms,
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vermoedelijk zijn schoonbroer;
THERESIA (10 e 1??) die op 25.5.1824 meter was bij een kind van voorgenoemde
Henricus en A.M. Meulemans;
JOANNES (10 e 1??) die op 27.8.1817 peter was bij een kindje van Jan Baptist en I.
Storms. Deze Jan moet geboren zijn te Aarschot rond 1793, vermits hij in 1823 "dertig
jaar" was; en hij was wellicht in Aarschot rond 1819 gehuwd met Anna Elisabeth Elsen uit
Aarschot. In 1820 en 1822 woonde hij te Leuven in de "rue de la Fontaine 21" als
brouwersgast, in 1823 Mechelsestraat 112 (1e sectie), in 1826 in de Perelaarstraat 15 wijk
2, en in 1829 in de Peereboomstraat 24 wijk 2, steeds als brouwersgast.
En wegens de onderlinge peterschappen durf ik veronderstellen dat die vier mensen broers
en zuster waren, vermoedelijk zelfs kinderen van de Petrus uit Booischot die ik terugvond
in Aarschot.

ZEVENDE GENERATIE
Van die "drie broers" vond ik verdere afstammelingen; vooreerst van Henricus en
A.M.Meulemans:
ISABELLA CAROLINA gedoopt te Aarschot 7.12.1821 met als peters Paulus Hostyn en
Isabella Stevens; maar geen verdere inlichtingen; de priester noteerde als naam van de
vader "Van Horshoven";
JULIA THERESIA gedoopt Aarschot 29.5.1824, peters Franciscus Josephus Meulemans
en Theresia Van Orshoven, wellicht dus de tante.

En van Jan Baptist en Isabella Storms vond ik:
ANNA NATALIA ISABELLA gedoopt te Aarschot 24.7.1815 met als peters Joannes
Baptista Van Orshoven en Anna Barbara de Caerle. Over de ouders werd genoteerd "hic
natorum et habitantium";
JOANNES BAPTISTA gedoopt te Aarschot 27.8.1817 met als peters Joannes Van
Orshoven en Anna Barbara de Caerle;
MARIA NATALIA gedoopt te Aarschot 28.10.1819 met als peters Henricus Van
Orshoven en Joanna Maria Van Wesembeeck, de vrouw van Jan Storms, dus een
schoonzuster van de ouders;
ANNA CATHARINA gedoopt te Aarschot 23.12.1820 met als peters Jan Storms en Anna
Catharina Verbraecken.
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En tenslotte , voor wat de "drie broers" betreft, vond ik als kinderen van Jan, de
brouwersgast:
ADRIEN geboren te Leuven op 4.7.1820 en gestorven aldaar op 10.2.1822;
NN geboren te Leuven 10.2.1822 en daar gestorven 10.2.1822, dezelfde dag;
PETRUS geboren te Leuven 2.11.1823 en gestorven te Leuven op 7.5.1835, oud 11 jaar
en 6 maand;
JAN BAPTIST geboren te Leuven op 16.4.1831 en te Leuven op 14.4.1858 gehuwd met
Therese Charlier. Wat hij eerst deed voor de kost is me niet bekend maar vanaf 1861 vind
ik hem steeds vermeld als "cordonnier". Als beroep van de vrouw vind ik: bij de trouw
"tailleuse", in 1851 kruidenierster en in 1861 "menagere". Het gezin woonde
achtereenvolgens: in 1851 rue de l'Abreuvoir 18 sectie 3; 1852 rue de Malines 85 sectie 3;
in 1856 en 1858 Demi-rue 20, sectie 4; en in 1870 rue de l'Ecluse 21; die vele
verhuizingen lijken me niet op grote welstand te wijzen.
ANNA MARIA geboren te Leuven op 5.9.1829 en daar ook op 14.3.1867, als "servante",
gehuwd met Leopold Livin Colombier, "fleuriste" uit Gent afkomstig.

ACHTSTE GENERATIE
Daarna vond ik nog enkel afstammelingen van Jan Baptist, de schoenmaker, en Therese
Charlier:
JEAN ALPHONSE geboren te Leuven op 14.1.1851, dus voor het huwelijk van de ouders
en bij dat huwelijk erkend; hij overleed te Leuven op 31.3.1858, zeven jaar oud;
JEAN HENRI geboren te Leuven op 15.5.1852, waarover geen verdere inlichtingen
gevonden werden;
GUILLAUME EDMOND geboren te Leuven op 28.7.1854, zonder verder nieuws;
MARIE JOSEPHINE FLORENTINE geboren te Leuven 11.12.1856, en geen verdere
informatie;
ANNE MARIE geboren te Leuven 7.1.1859, idem;
MARIE JOSEPHINE COLETTE geboren te Leuven 25.2.1861, idem;
NICOLAS JEAN MARIE VICTOR geboren 6.12.1863, idem;
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MARIE THERESE PHILOMENE geboren te Leuven 11.10.1866, idem;
MARIE CLEMENT LEOPOLD LIVIN geboren te Leuven op 14.6.1870.
Er zijn daaronder drie zonen van wie op dit ogenblik misschien nog
nakomelingen-naamdragers leven; maar die drie zonen waren relatief kort voor 1880
geboren en de boeken van de periode, waarin zij kinderen konden hebben, zijn nog niet
beschikbaar voor consultatie. Toch moet ik zeggen dat ik tot nu toe nooit in kontakt ben
gekomen met iemand uit deze "Aarschotse" tak.

DE VIERDE GROEP: TROUW AAN HEIST (en omgeving...)
Daar is tenslotte de groep die zelfs na 1775 in en rond Heist bleef wonen en pas in de
laatste decennia gedeeltelijk ook verder uitweek. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de
afstammelingen van JAN 10 e 2, de zoon van Adriaan, en de man van Joanna Nys.
Dat gezin woonde in Booischot tot 1748 - 1749 waar hun eerste kind werd gedoopt;
daarna lieten ze hun kinderen dopen in Houtvenne; maar we zagen reeds dat verscheidene
Van Orshagen's op de wijk Oosterwijk woonden, een wijk die soms onder Heist soms
onder een andere parochie viel; bij de dopen van Jans kinderen werd soms vermeld dat hij
op die wijk woonde. Er werden vier kinderen geboren, maar daarvan zijn er maar drie
waar we nog iets meer dan hun doop van konden vernemen.

VIJFDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Terloops toch vermelden: alle kinderen werden gedoopt onder de naamvorm op -hagen;
het eerste als Van Ourshagen, de andere als Van Orsha(e)gen.
Het oudste kindje ISABELLA THERESIA (10 e 2 a), gedoopt te Booischot op 1.8.1748
met als peters Gerardus Nys en Isabella Theresia Kerselaers, overleed reeds op de leeftijd
van vijf jaar, te Houtvenne op 13.11.1753.
MARIA THERESIA (10 e 2 b) gedoopt Houtvenne 20.6.1750 met peters Franciscus Van
Calster en Maria Theresia Verbiest.
Het derde kind, de oudste zoon
FRANCISCUS (10 e 2 c) gedoopt te Houtvenne 17.4.1752 met als peters Joannes
Franciscus Kiebooms en Maria Bruynseels, trouwde in Zoerle-Parwijs op 17.4.1775 met
Maria Anna Bruyndonckx van Itegem - Bruggeneinde. Het jonge paar vestigde zich te
Zoerle in een zeer klein huisje in het centrum; ik kon de plaats localiseren op een kaartje in
mijn bezit. Voor zover ik kan zien was het maar een armelijk gedoe. Hoe daar ooit de elf
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kinderen, die het gezin kreeg, hebben kunnen wonen is mij een raadsel. Het was er ook
naar, moet ik zeggen wanneer ik vaststel dat twee van de dochters ongehuwde moeders
waren... Bij het huwelijk van zijn zoon in 1807 was Franciscus landbouwer. Hij overleed
te Zoerle-Parwijs op het adres Gooreinde 16, 2e wijk.
De jongste dochter, het vierde kind:
ANNA MARIA (10 e 2 d) gedoopt Houtvenne 28. 10.1753, met als peters Henricus
Janssens, schoonbroer van de vader, en Anna Maria Nys, trouwde op 12.2.1782 te Putte
met Jan Baptist Opdebeeck, de man die later, in 1790, getuige was bij het huwelijk van
haar nicht Maria Theresia (10 e 1 g), die ook in Putte ging trouwen. Ze overleed te Putte
op 26.1.1834, wijk 4 nr 33bis als "spinnersse" (= spinster).
De tweede zoon van Jan en Joanna Nys ,
JAN BAPTIST (10 e 2 e) gedoopt te Houtvenne 31.7.1755, peters Jan Verhoft en Joanna
van orshagen, huwde op 12.2.1787 te Heist met Catharina Vincx, de weduwe van
Josephus de Meutter, waarvan ze een kind had. Bij zijn huwelijk kon Jan Baptist niet
schrijven.
Voor haar tweede huwelijk had Catharina van de bisschop van Antwerpen een dispensatie
"wegens geestelijke maagschap" moeten bekomen; vermoedelijk was ze in de familie van
haar toekomende reeds meter geweest; of was dat omdat ze reeds gehuwd was geweest?
Ze overleed echter reeds kort na haar tweede huwelijk. Omdat er een kind uit het eerste
huwelijk was, werd een publieke verkoopdag gehouden van al wat er in het huis aan
mobilair aanwezig was op het ogenblik van het overlijden. De lijst van die voorwerpen,
met de namen van de kopers en de betaalde bedragen (OGA 440 van 11.6.1788) is weer
echt de moeite om te lezen om zich een idee te vormen over wat er zo al in een gewoon
huis te vinden was in die tijd. Hij is te lang om hier af te drukken maar ik citeer toch even:
twee schilderijen, een holsterpistool, een spinnewiel, een korf met "Solverstecken", een
hele reeks "tenne tallooren" en dito schotels, een "calamincken rock", een "gouden hert
met schof", en een "Silveren herteken", een "schrijfberd", "het honds getuyg", enz.
Terloops vestig ik toch de aandacht op de aanvang: "verschoten aen Peeter de Swert voor
negen ueren te roepen in den meubilairen koopdag ....."
Ik heb de indruk dat Jozef de Meutter zaliger een slachter was geweest; er zijn heel wat
"vleesch doeken", messen en bijlen en blokken en verscheidene schuldenaars voor
"gelevert vlees". Jan Baptist had misschien het beroep overgenomen.
Alleszins kocht onze Jan Baptist heel wat zelf op. Ook zijn oudere broer "Fransus" kocht
"twee slaepelyven". Die heette bij die gelegenheid "van Eshoven"...
Op 25.11.1788 werd de voogdijrekening voor het kind uit het eerste huwelijk opgemaakt
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(OGA 440-03). De koopdag had 393 gulden 2 oorden opgebracht. Het blijkt nu ook dat
Jan Baptist en zijn vrouw in een huis van Jan Willem Michiels, de man van Agnes
Vrancx, weduwe van Peter van Orshagen, woonden. En er kwam ook uit dat de
overledene bij "den heere de Beukelaer Pastoor te Meerbeeck" een lening van 100 gulden
had aangegaan, die haar broer wel had terugbetaald, maar waarvan Jan Baptist toch
drie-vierde van de achterstallige rente moest betalen.
Wat Jan Baptist na de dood van zijn eerste vrouw precies heeft gedaan bleef mij
onbekend. Pas lang nadien, in 1801, vind ik hem terug bij de doop van een dochtertje, en
dan blijkt hij hertrouwd met ene Anna Catharina Wouters, die later bij het huwelijk van
die dochter als naaister werd vermeld. Dat ik geen spoor vond van dat tweede huwelijk
van Jan Baptist moet ons niet te zeer verwonderen; tijdens de troebele periode rond de
inval van de Fransen en in de eerste jaren nadien werden de boeken niet stipt bijgehouden.
Het zou best kunnen dat het tweede huwelijk voor 1790 werd afgesloten; in een cijnsboek
OGA 297 vind ik op p. 311 een inschrijving op naam van joannes baptista van orshaegen
1790, en ik lees: "0=7=2=0 huys en hof over Adriaen van den broeck groot 305 roeden
regenotende oost Peeter Geeraerts ende Andries Nys, zuyt de kinderen jan nys west
d'erfgenaemen jan van den eynde noort s'heeren straete 305 roeden."
Hij woonde dan blijkbaar niet meer in dat huis van J.W. Michiels. En hij betaalde op dat
andere huis 7 gulden 2 stuivers cijns.
In OGA Heist nr 70 uit 1807 zit een lijst van "papieren" van Heist die zijn overgemaakt
aan de nieuwe Maire; onder nr 109 zie ik staan: "Item het different tusschen Jan Baptist
Lemmens aenleggere tegens Johannes Baptista van orshaegen gedaegde. Mosselman (= de
nieuwe sekretaris, meen ik) geeft over aen Lambrechts." En die Lambrechts is een
ambtenaar van de republikeinse administratie. Wellicht zou nog terug kunnen worden
gevonden waarover het geschil liep.
Vier van de kinderen van Jan Baptist werden ingeschreven in Booischot (1801) en in Heist
(1803, 1805 en 1808) maar het blijkt toch dat het gezin in 1808 als landbouwer in
Booischot woonde, namelijk in de 4e wijk van Heist, en op de Pleyn.
Een vijfde kind vond ik niet in de boeken van Booischot maar bij toeval in Mechelen bij
het huwelijk van het meisje.
Jan Baptist stierf te Heist op 30.6.1812.
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ZESDE GENERATIE
We gaan nu de kinderen van de volgende generatie bespreken en we beginnen met de
afstammelingen van de oudste zoon FRANS die met Maria Anna Bruyndoncx "ex
Itegem Bruggeneynde" was gehuwd.
Het eerste kindje MARIA ELISABETHA (10 e 2 c 1), gedoopt Zoerle-Parwijs (Westerlo)
op 19.12.1776, peter Jan Baptist van orshaegen, heeft maar twee dagen geleefd.
Ook het oudste zoontje JAN BAPTIST (10 e 2 c 2), gedoopt te Zoerle op 6.12.1777 met
als peters Joannes Franciscus Claers in plaats van Jan Baptist van orshagen en Joanna
Catherina Bruyndonckx, kan niet erg lang hebben geleefd vermits er in 1794 een nieuwe
Jan Baptist in het gezin werd aangegeven. Ik vond geen aangifte van zijn overlijden.
NAAR HERENTALS
PETRUS JOSEPHUS (10 e 2 c 3) gedoopt Zoerle 18.6.1779, peters Petrus van der Put en
Maria Elisabeth Bruynseels, was gelukkiger. Hij bleef echter niet in Zoerle hangen; hij
trok naar Herentals waar hij 27 brumaire An 11 huwde met Jeanne van den Poel.
Hij stierf te Herentals in 1850.

BRIGANDS voor OUTER en HEERD
HENRICUS (10 e 2 c 4) gedoopt te Zoerle 7.8.1781, peters Henricus Janssens,
aangetrouwd grootoom, en Joanna Neys, week eveneens uit, en wel naar Berlaar waar hij
op 27.8.1807 huwde met Anna de Vries, landbouwster van aldaar. Ze woonden daar
minstens tot in 1832 als landbouwers in de 3e sectie, ("op Berlaar-Heide" zei mijn
grootvader). Wanneer zijn vrouw in 1855 overleed was het adres "wijk 3 nr 56" en bij zijn
eigen dood op 1.3.1863 "wijk C nr 55", wellicht steeds dezelfde woning. In 1849 bij een
huwelijk waar hij getuige was werd hij vermeld als "landbouwersknecht".
Over Henricus, de grootvader van mijn grootvader, vond ik bij Gebruers (zie bibliografie)
dat hij samen met zijn broer Jan Baptist heeft gevochten in de Boerenkrijg in de Companie
van Zoersel, die onder de leiding stond van kapitein-kommandant Stalmans van Zoersel en
101 man sterk was. Ze moeten nog bitter jong zijn geweest, geboren in 1777 en 1781! Het
ziet er naar uit dat ook hun vader enkele tijd heeft meegedaan, maar dan in een andere
periode als die waarover de soldijlijsten, waarin de zonen vermeld worden, spreken: hij
bleef afwezig bij de doop van twee van zijn kinderen in 1794 en 1800; of was het omdat
zijn zonen nog altijd de militaire dienst weigerden? Ouders van zulke dienstweigeraars
gingen voor twee jaar in het gevang.
Henricus kon goed zijn handtekening zetten, maar in 1820 tekende hij: "Hendericis" bij
een geboorteaangifte. Hij stierf te Berlaar 1.3.1863, wijk C nr 55.
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MARIA THERESIA (10 e 2 c 5), geboren 5.3.1784, huwde (maar waar en wanneer?) met
Jan Baptist Vandenbrande, die stierf in Geel, alleszins voor het overlijden van zijn vrouw,
dat opgetekend staat in Zoerle op 23.8.1863; ze woonde toen op Gooreinde wijk A nr 102,
allicht in het huis van haar ouders; ze was toen "handwerkster. Heeft het gezin ooit in Geel
gewoond of verbleef haar man daar om "gezondheidsredenen"? Voor ze huwde kreeg ze
in 1808, op 24 jaar en "fille cultivateur" wonende bij haar vader, een dochtertje MARIA
(10 e 2 c 5 a) dat in 1833 huwde met Petrus Josephus Engelen , lennewever van Zoerle.
Haar vader kwam de geboorte aangeven. En in 1814 had ze weer een dochtertje MARIA
ELIZA (10 e 2 c 5 b) dat te Tongerlo geboren werd "van Maria Theresia Vannishagen,
landbouwster te Zoerle-Parwijs", en dat in 1848 huwde met Petrus Lavens. Getuigen bij
dat huwelijk waren Jan Baptist Vanishoven 32 jaar, oom der bruid (hij tekent J.B.van
Yshoe (of a)gen en aarzelt tussen g of v) en J.B. Verlinden, 52 jaar, Westerlo,
aangetrouwde oom der bruid, twee personen die we ondanks de naamverwarring goed
herkennen.
ANNA BARBARA (10 e 2 c 6), geboren Zoerle 10.2.1787 met als peters Gerardus
Wouters en Anna Barbara Snyers ; ik vond dat zij op 16.10.1811 een dochter kreeg,
ANNA ROSA (10 e 2 c 6 1) die later huwde met Jan Baptist Peeters, met wie ze een
herberg openhield in Westerlo. Bij de geboorte van Anna Rosa was ze "servante" en
woonde sectie 2 nr 34, haar ouders huis; haar vader kwam overigens de geboorte
aangeven.
ANNA MARIA (10 e 2 c 7), gedoopt 9.8.1789, peters Petrus Bogaerts en Maria Theresia
Lemmens, stierf te Zoerle op 10.10. 1814, op 25 jaar als naaister, maar elders staat ze
opgetekend als landbouwster.
ISABELLA (10 e 2 c 8) geboren Zoerle in 1790, stierf te Zoerle op 19.1.1816 , dan sectie
2 nr 34.
JOANNA CATHARINA (10 e 2 c 9) was vermoedelijk niet aangegeven bij haar geboorte
in 1792; op 17.10.1818 werd een akt van notorieteit gepasseerd voor de vrederechter van
Westerlo.
Ze huwde te Zoerle op 24.10.1818 met Jan Baptist Verlinden "ackerman" van Zoerle en
het paar erkende een kind Maria Theresia Verlinden, geboren in 1818. Bij die gelegenheid
tekende de bruid als "van Eshoven", en ze was "handwerkster".
JAN BAPTIST (10 e 2 c 10); bij de doop te Zoerle op 19.11.1794 werd vermeld: "pater est
absens", vermoedelijk wegens de Boerenkrijg. Peters waren Jan Baptist Peeters en Joanna
Christina Boogaerts. Als familienaam staat er "Van Ishoven". In 1863 kwam hij het
overlijden van zijn zuster Maria Theresia aangeven.
ANNA CATHARINA (10 e 2 c 11) gedoopt te Zoerle "in vico Gooreinde Parwijs" op
9.12.1800, peters Petrus Josephus Bruynseels en Anna Catharina Lenders ; ook bij haar
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werd in het doopregister vermeld: " Pater non adest". Te velde?... Bij de doop schreef de
pastoor als naam van de vader "Van Eshoven"...
Het valt op hoe onstandvastig de naam was in dit gezin; er waren Van Orshoven's en Van
Orshagen's maar ook van Ishoven's en Van Eshoven's bij de dopen en geboorteaangiften.

Keren we nu terug naar de kinderen van JAN BAPTIST (10 e 2 e) en Joanna Catharina
Wouters, en zelfs naar hun kleinkinderen en verdere afstammelingen zover ik die reeds
kon opzoeken. Ik zou inderdaad de kronologische orde van de gebeurtenissen even willen
overhoop zetten om mijn verhaal te kunnen besluiten met mijn eigen tak, de
afstammelingen-naamdragers van Henricus 10 e 2 c 4 en Anna De Vries; daarom laten
we die voorlopig even onverlet en volgen de tak van zijn jongere broer.
Van Jan Baptist en J.C. Wouters zijn mij zes kinderen bekend; maar het zou mij niet
verwonderen dat er hier of daar nog een ander zou ontdekt worden; ze werden geboren in
een tijd waarin de Burgerlijke Stand werd ingevoerd door de Franse bezetter, wat door
sommigen niet aanvaard werd.
Het oudste mij bekende kind is ANNA CATHARINA (10 e 2 e 1) die in 1832 trouwde
met Jan Baptist Smeulders, landbouwer te Koningshooikt, maar geboren te Berlaar. Bij
haar huwelijk was Anna Catharina dienstmeid, en er werd voor haar en haar toekomende
echtgenoot een "certificaat van behoeftigheid" binnengebracht, waardoor de formaliteiten
gratis werden vervuld. Maar toen had Anna Catharina in 1828 reeds een zoontje
JOANNES FRANCISCUS (10 e 2 e 1 a) gehad, en bij die geboorte werd zij vermeld als
"dienstmeit, wonende met recht te Koningshooikt en metterdaad te Heist-op-den-Berg."
Ik meen te begrijpen dat ze toen ingeschreven was in Koningshooikt maar in feite te Heist
verbleef om te bevallen; maar de geboorte werd aangegeven in Houtvenne! Haar moeder
(vader was allang overleden) woonde dus nog steeds op de wijk Oosterwijk, te paard op
drie gemeenten, waar ook de vader van Jan Baptist reeds had gewoond. In hetzelfde huis?
Haar eerste zoontje heeft vermoedelijk niet lang geleefd, want wanneer ze in 1831
opnieuw beviel werd het zoontje weer JAN FRANS (10 e 2 e 1 b) genoemd. Ditmaal
woonde ze bij haar moeder, maar ze was dienstmeid te Putte; en de geboorte werd
aangegeven in Heist!..
Bij het huwelijk van Anna Catharina met JB. Smeulders werd het zoontje gelegaliseerd;
hij heette daarna Smeulders.

Er was in het gezin van Jan Baptist Van Orshagen een tweede dochter JOANNA (10 e 2 e
2), mij alleen bekend door de aangifte, in 1828, van de geboorte van een dochtertje
THERESIA (10 e 2 e 2 a), aangegeven in Heist; daarin vernam ik ook dat de moeder in
Heist geboren was op 24.11.1803, en dienstmeid was, wonende bij haar moeder. Maar
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later hoor ik niets meer over de moeder of de dochter.

Jan Baptist had een derde kind, JAN FRANCIS, (10 e 2 e 3) die trouwde met Theresia De
Roost, dienstmeid, geboren te Houtvenne; haar vader was bij het huwelijk "sedert vele
jaren verdwenen"; vermoedelijk soldaat van Napoleon. Ik heb geen datum voor dat
huwelijk gevonden.
In 1832 woonde Jan Francis in de vierde wijk van Heist en was hij "dagwerker"; in 1840
stierf een dochtertje te Houtvenne Langstraat wijk B; begin 1866 woonde Jan Francis nog
in Houtvenne, maar in de herfst van dat jaar in Ramsel bij zijn zoon Felix.

En een vierde kind van Jan Baptist was PETRUS JOSEPHUS (10 e 2 e 4) steeds voor
zover zijn kinderen weer te vinden zijn in de boeken van de Burgerlijke Stand. Hij werd
geboren te Heist op 28.11.1808. De vader woonde in 1808 in de vierde wijk van Heist,
wat Booischot betekent, op Plein.
Maar deze Petrus Josephus stierf reeds op 19 jaar, te Heist 13.5.1827.

Bij toeval vond ik te Mechelen het huwelijk van een vijfde kind van Jan Baptist en A.C.
Wouters:
THERESIA 10 e 2 e 5 die daar op 8.11.1837 huwde met Jean Brugmans "cabaretier"
geboortig uit Brustem, een weduwnaar die 22 jaar ouder was dan zijn bruid. Voor haar
huwelijk woonde ze in Boechout, vermoedelijk met haar moeder die enkele maanden
tevoren in Deurne was overleden.

En een zesde kind van Jan Baptist was:
JAN ANDREAS 10 e 2 e 6 , "ouvrier en tabac", geboortig van Booischot en 61 jaar in
1868, dus van ongeveer 1807 - alhoewel ik zijn geboorte daar niet weervond in de boeken
- waarvan de vrouw op 29.9.1868 te Mechelen overleed; zij heette Antoinette Verschueren
en was geboren te Etten-Leur, in de buurt van Breda. Het paar woonde "rue de la Chevre
5" en Jan Andries verklaarde "illettre" te zijn.
Op te merken valt dat al de kinderen van Jan Baptist als Van Orshaegen staan
opgeschreven en hun afstammelingen zullen die naamvorm dan ook blijven dragen; daar
letten de ambtenaars van de Burgerlijke Stand wel op!
Met de laatste twee gezinnen zitten we zo te zien wel op een dieptepunt in de
familiegeschiedenis, zowel ekonomisch als kultureel. Dit is de Kempen op haar armst. En
laten we vooral geen stenen werpen: deze mensen konden weinig of niets doen aan hun
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ellende. Maar hun afstammelingen zullen er zich weer uitwerken!

ZEVENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Onder de kinderen van Jan Baptist en J.C Wouters is er maar een waar we verdere
naamdragers van zullen moeten volgen, en wel van Jan Francis en Theresia De Roost.
Een eerste zoon,
JAN FRANCISCUS zoals zijn vader (10 e 2 e 3 a), geboren Heist 10.10.1829 huwde op
7.9. 1859 te Heist met Carolina Moons, een "dagloonster" van Heist - Bruggeneinde. Hij
was dienstknecht, eveneens wonende wijk 3 nr 39 Bruggeneinde. Met Carolina had hij
vier kinderen, die we dadelijk zullen volgen. Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde
hij met Coletta Verschueren waar? wanneer? waarvan hij ook nog kinderen kreeg; maar
hij moet ergens gewoond hebben waar ik hem nog niet heb gevonden want er is minstens
een zoon waarvan ik de geboorte niet vond.
Er is overigens nog iets geheimzinnigs met hem aan de hand: zijn jongste kind met zijn
eerste vrouw was van 15.6.1865, zijn oudste met zijn tweede vrouw was van 6.4.1864...
Heeft hij "off- side" gestaan?
Over de tweede zoon van Jan Francis en Theresia de Roost:
JOSEPHUS (10 e 2 e 3 b) geboren 15.10.1832 te Heist heb ik alleen gevonden dat hij in
1875, wanneer hij getuige was bij een huwelijk, kleermaker was en te Ramsel woonde. En
daar toen zijn vader Jan Frans ook in Ramsel was gaan wonen denk ik dat die bij zijn zoon
was ingetrokken. De boeken van Ramsel zouden dat kunnen bevestigen.

Het derde kind was een dochter
ANGELINA (10 e 2 e 3 c) geboren Houtvenne 13.10.1836 die verder niet meer voorkomt
in de boeken die ik nazag.

Het vierde kind was weer een dochter
FRANCISCA (10 e 2 e 3 d) geboren Houtvenne 9.6.1839 die echter reeds stierf toen ze
amper een jaar oud was, op 3.8.1840.
VAN HEIST NAAR LIER
Het vijfde was
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LUDOVICUS (10 e 2 e 3 e) geboren Houtvenne 18.4.1841. Hij zocht zijn geluk buiten
Heist en Houtvenne. Op 13.7.1863 kwam hij zich te Lier inschrijven maar toen kwam hij
reeds uit Hemiksem. Hij was timmerman en woonde Voorgeburgt Lisp wijk 6 nr 175. Op
31.5.1866 huwde hij te Lier Anna Elisabeth Scheurweg, geboren te Lier, een borduurster
die bij het huwelijk reeds op hetzelfde adres woonde als haar toekomstige echtgenoot.
Bij de geboorten van zijn kinderen was hij timmerman tot rond 1870, berdzager in 1872,
houtzager in 1875, hovenier in 1885. Ze woonden op Lisp tot 1869 wanneer hij opgaf te
Lier, Antwerpse steenweg 25 te wonen, maar in 1875 woonde hij weer "op het
voorgeburcht Lisp" , in 1885 Paradijsstraat 5.
Ludovicus stierf te Lier 21.1.1889.

Het zesde kind was weer een zoon,
FELIX (10 e 2 e 3 f) geboren te Houtvenne 14.2.1844, die eveneens naar Lier trok waar hij
als landbouwersdienstknecht in 1866, vijf maand na zijn broer Ludovicus, op 24
september kwam trouwen met Philomena Goyvaerts, landbouwersdienstmeid uit
Wiekevorst; bij hun huwelijk woonden ze beiden Boomlaar 18 op bijvang Laachenen. Ze
kregen zes kinderen en bij de aangiften verklaarde de vader "ongeleerd" te zijn.
Tenslotte was er bij Jan Frans nog een bevalling op 14.11.1845 maar het kindje stierf de
dag van de geboorte.

ACHTSTE GENERATIE
Ik volg zover mogelijk de kinderen van de eerste zoon van Jan Francis 10 e 2 e 3,
eveneens een Jan Frans "de jonge".
Met Caroline Moons had die Jan Frans "de jonge" vier kinderen:
een eerste was
LUDOVICUS (10 e 2 e 3 a 1) geboren Heist 15.2.1860 die in 1886 te Lier ging huwen
met Rosalia Victoria Vermeiren, dienstmeid geboren in Hulshout. Zij woonde
Pullaarstraat 30 op Laachenen, hij Paradijsstraat 5 in Lier en hij was politie-agent, maar op
het ogenblik van zijn huwelijk soldaat bij het 9e Linieregiment klasse 1880; in dat gezin
vond ik een geboorte
- CAROLINA (10 e 2 e 2 3 a 1 a) geboren te Lier 26.9.1889 en ze woonden toen H.
Geeststraat 11;
een tweede zoon van Jan Frans was
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PETRUS (10 e 2 e 3 a 2) geboren Heist 2.3.1861, die in 1887 te Lier kwam huwen met
Isabella Bertels, hovenierster van Lier en er wonende Steenweg op Mechelen 36; hij was
dienstknecht, Dehulstraat; bij het huwelijk werd een voorkind erkend:
- LUDOVICUS (10 e 2 e 3 a 2 a) geboren Lier 8.6.1886.
Daarna volgden:
- CAROLINA (10 e 2 e 3 a 2 b), geboren Lier 28.11.1888;
- ALFONS FERDINANDUS (10 e 2 e 3 a 2 c), geboren Lier 23.1.1890.
- JOSEPHUS FRANCISCUS CORNELIUS (10 e 2 e 3 a 2 d), geboren Lier 6.4.1891;
Een derde kind van Jan Frans "de jonge" was PAULINA (10 e 2 e 3 a 3) geboren Heist
7.9.1863, waarover niets verder bekend.
Een vierde JOSEPHUS (10 e 2 e 3 a 4) geboren Heist 15.6.1865, waarover niets verder
gevonden.
Tot daar de afstammelingen van Jan Frans uit zijn eerste "bed".
Met Coletta Verschueren kreeg Jan Frans nog een dochter
ELISABETH (10 e 2 e 3 a 5) geboren Booischot 6.4.1864, die in 1883 op haar 19 jaar
huwde met Frans Jan Smidts; getuigen waren daarbij Ludovicus, de oom van de
bruidegom, en een broer van de bruid die mij niet bekend was zodat ik nog moet
vermelden een
MEDARDUS (10 e 2 e 3 a 6).
En tenslotte (voorlopig?) vond ik te Booischot nog een geboorte uit hetzelfde gezin, in
1875: een
JOSEPHUS (10 e 2 e 3 a 7), geboren Booischot 10.7.1875, die huwde te Heist op
18.7.1900 met Julia Van Hoof, naaister uit Heist en bij die gelegenheid werd
- MARIA URBANA die een half jaartje vroeger, op 11.2.1900 te Heist was geboren,
erkend (10 e 2 e 3 a 4 a).
Het paar bleef in Heist-Booischot, op Zonderschot D 16 wonen en kreeg er nog vier
kinderen, nadat vader "werkman van de staatsspoorweg" en later "spoorwegbediende" was
geworden:
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- CLARA ELISA (10 e 2 e 3 a 4 b), geboren Heist 6.11.1908, die maar tien dagen leefde;
ze stierf 16.11.1908,
- EDUARD ALFONS (10 e 2 e 3 a 4 c), geboren te Heist 3.4.1910,
- EMIEL JUDO (10 e 2 e 3 a 4 d), geboren Heist 3.2.1915,
- tenslotte op 5.2.1918 FRANS JOZEF (10 e 2 e 3 a 4 e).
De derde zoon van Jan Frans, Ludovicus, gehuwd met A.E.Scheurweg, had met haar zes
kinderen:
JOSEPHUS (10 e 2 e 3 e 1) geboren Lier 24.11.1867;
FELIX (10 e 2 e 3 e 2) geboren Lier 9.11.1869;
LUDOVICUS (10 e 2 e 3 e 3) geboren Lier 10.7.1872;
JOANNES GUMMARUS (10 e 2 e 3 e 4) geboren Lier 28.3.1875;
ISIDORUS (10 e 2 e e 3 e 5), die ik zelf niet had gevonden.
LEOPOLDUS FLORENTINUS ISABELLA (10 e 2 e 3 e 6) geboren Lier 26.2.1885;
PETRUS AUGUSTINUS (10 e 2 e 3 e 7) geboren Lier 10.3.1888.
Tenslotte had Jan Frans "de oude" nog een zoon Felix waarvan hier de kinderen met
Philomena Goyvaerts:
- LUDOVICUS (10 e 2 e 3 f 1), geboren Lier 5.11.1869, die drie dagen na de geboorte
overleed;
- MARIA ELISABETH (10 e 2 e 3 f 2), geboren Lier 1.7.1871;
- MARIA THERESIA (10 e 2 e 3 f 3), geboren Lier 26.11.1873 en gestorven
17.10.1874; vader verklaarde "ongeleerd" te zijn;
- PETRONILLA THERESIA (10 e 2 e 3 f 4), geboren Lier 14.8. 1875;
- MARIA JOSEPHINA (10 e 2 e 3 f 5), geboren Lier 7.8.1877;
- ANNA CATHERINA JOSEPHINA (10 e 2 e 3 f 6), geboren Lier 8.4.1881;
In 1892 overleed de vrouw van Felix, en in 1896 hertrouwde de man met Florentina Neef.
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Tot hiertoe wat ik over de Lierse tak uit de boeken kon halen. Ik breng hier in herinnering
dat de boeken van de Burgerlijke Stand over de periode na 1890 nog niet mogen worden
ingezien. Daardoor blijven de bovenstaande gegevens nog onvolledig.

NEGENDE, TIENDE EN ELFDE GENERATIE
Maar door de zorgen van Jan Van Orshaegen, Lier, en Willy Van Orshaegen, Antwerpen,
werden deze gegevens voor die voorlaatste reeks toch nog aangevuld:
Josephus 10 e 2 e 3 e 1 werd hovenier en huwde in 1891 met Guldentops Maria Catharina,
bij welke gelegenheid een dochtertje, geboren in 1888 werd erkend, een MARIA
CAROLINA, die voortaan Van Orshaegen zal heten (en dus 10 e 2 e 3 e 1 a). Later
kwamen er allicht nog kinderen, maar die hebben we nog niet.
De tweede zoon van Ludovicus, Felix 10 e 2 e 3 e 2, geboren te Lier 9.9.1869, trouwde in
1892 met Maria Ludovica Vercammen van Lier; hij was eveneens hovenier. Er kwamen in
dat gezin acht kinderen:
- - CORNELIUS (10 e 2 e 3 e 2 a),
- - MARIA LUDOVICA (10 e 2 e 3 e 2 b),
- - PETRUS JOSEPHUS (10 e 2 e 3 e 2 c),
- - JOANNES GUMMARUS (10 e 2 e 3 e 2 d),
- - CATHARINA (10 e 2 e 3 e 2 e),
- - ELISA (10 e 2 e 3 e 2 f),
- - ANNA MARIA (10 e 2 e 3 e 2 g),
- - LEOPOLD (10 e 2 e 3 e 2 h),
De derde zoon Ludovicus 10 e 2 e 3 e 3, geboren te Lier 10.7.1872, huwde 3.5.1898 met
Maria Elisabeth Van der Kuylen; hij was hovenier en later handelaar. Het paar had vijf
kinderen:
- - FRANCISCUS JOSEPHUS AUGUSTUS, (10 e 2 e 3 e 3 a), de vader van Meester
WILLY van Orshaegen en van de rechter LUDO. Hij werd te Lier geboren 4.4.1899
en overleed te Borgerhout 11.4.1961. Hij huwde Henrietta Meerberghs, op dit
ogenblik nog in leven, waarmede hij volgende kinderen had:
- - - IRENE (10 e 2 e 3 e 3 a 1) geboren te Borgerhout 30.10.1924, ongehuwd gebleven;
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- - - LUDO (10 e 2 e 3 e 3 a 2) geboren Borgerhout 14.1.1928, gehuwd met Vermeiren
Maria, waarvan
- - - - KARIN (10 e 2 e 3 e 3 a 2 a)
- - - - ANNE-MARIE (10 e 2 e 3 e 3 a 2 b)
- - - - CHRISTA (10 e 2 e 3 e 3 a 2 c)
- - - - INGRID (10 e 2 e 3 e 3 a 2 d).
- - - WILLIBRORDUS URBANUS JOZEF MARIA (10 e 2 e 3 e 3 a 3) geboren
Borgerhout 27.1.1929, gehuwd met Albrecht Magda, waarvan
- - - - HILDE (10 e 2 e 3 e 3 a 3 a) geboren 9.3.1956, gehuwd met Jan Impens;
- - - - KRISTIN (10 e 2 e 3 e 3 a 3 b) geboren 3.5.1957, gehuwd met Pierre De Ridder;
- - - - GREET (10 e 2 e 3 e 3 a 3 c) geboren 8.12.1958;
- - - - MARLEEN (10 e 2 e 3 e 3 a 3 d) geboren 19.4.1960, gehuwd met Jef Meylemans;
waarvan
- - - - WALTER (10 e 2 e 3 e 3 a 3 e) geboren 30.8.1961, gehuwd met Liesbeth Leys;
- - - - WILFRIED (10 e 2 e 3 e 3 a 3 f) geboren 23.4.1965,gehuwd met Sandra Collet.
- - MARIA CAROLINA JOSEPHA 10 e 2 e 3 e 3 b), geboren Lier 27.3.1901 en daar
gestorven 30.7.1903.
- - FELIX URBANUS CAROLUS, (10 e 2 e 3 e 3 c), geboren Lier 1.6.1904, gehuwd met
Maria Carolina Tibax, ouders van:
- - - MARIA ELISABETH LOUISA HENDRIKA, (10 e 2 e 3 e 3 c 1), geboren Lier
12.8.1932, gehuwd met Hildebrant Persyn op 6.1.1953,

- - - FRANS FELIX GUMMARUS PHILOMENA (10 e 2 e 3 e 3 c 2), geboren Lier
16.12.1934, gehuwd met Leen De Smet, waarvan:
- - - - KARLA (10 e 2 e 3 e 3 c 2 a) geboren Lier 20.5.1964, gehuwd met Christian
Vervaet,
- - - - FRANCES (10 e 2 e 3 e 3 c 2 b) geboren Lier 6.4.1967, waarvan
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- - - - - THIMOTHY (10 e 2 e 3 e c 2 b 1) geboren 25.10.1989.

- - - MARC GOMMAAR KAREL JOANNA (10 e 2 e 3 e 3 c 3), geboren Lier
17.10.1937, gehuwd met Godelieve Verbruggen op 29.2.1960,
waarvan:
- - - - KATHLEEN ( 10 e 2 e 3 e 3 c 3 a) geboren Lier 17.9.1960, gehuwd met Bob van de
Looverenbosch, waarvan
- - - - - MARC ( 10 e 2 e 3 e 3 c 3 a 1) geboren Deurne 12.7.1988
- - - - JOHAN ( 10 e 2 e 3 e 3 c 3 a 2) geboren Lier 18.12.1961, gehuwd met Doris Zubler
op 15.6.1988,
- - - - SABINE (10 e 2 e 3 e 3 c 3 a 3) geboren Lier 10.7.1964.

- - - LUC GOMMAAR LEO BERTHA ( 10 e 2 e 3 e 3 c 4) geboren 17.10.1937, gehuwd
met Christane Withaeckx op 5.5.1962, waarvan
- - - - PATRICK ( 10 e 2 e 3 e 3 c 4 a) geboren Antwerpen 5.3.1963, gehuwd met Daniella
Van de Perre op 18.12.1981, waarvan
- - - - - DAVID ( 10 e 2 e 3 e 3 c 4 a 1) geboren Beveren 2.4.1982,
- - - - - ALEC ( 10 e 2 e 3 e 3 c 4 a 2) geboren Beveren 21.5.1990.
- - - - JIM ( 10 e 2 e 3 e 3 c 4 b) geboren Antwerpen 17.2.1968, gehuwd met Nancy
Patroons op 8.9.1990

- - - PAUL HENDRIK JOZEF MARIA (10 e 2 e 3 e 3 c 5), geboren Lier 23.12.1939,
gehuwd met Lea van Hout op 31.1.1963, waarvan
- - - - FILIP ( 10 e 2 e 3 e 3 c 5 a) geboren Lier 1.11.1963, gehuwd met Christel
Ceulemans op 15.7.19 ?????????? waarvan
- - - - - KRISTOF ( 10 e 2 e 3 c 5 a 1) geboren Vilvoorde 20.8.1984.
- - - - KARL ( 10 e 2 e 3 c 5 b) geboren Lier 15.6.1965,
- - - - FRANK ( 10 e 2 e 3 c 5 c) geboren Lier 29.12.1967.
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- - - JAN JOZEF KAREL LODEWIJK (10 e 2 e 3 e 3 c 6) geboren Lier 12.4.1942,
gehuwd met Hilda Agneessens op 16.6.1969, waarvan
- - - - ELLEN (10 e 2 e 3 e 3 c 6 a), geboren Lier 28.4.1973
- - - - KOEN (10 e 2 e 3 e 3 c 6 b), geboren Lier 10.5.1976.

- - JOANNA MARIA (10 e 2 e 3 e 3 d), geboren 1.8.1908, gehuwd met Leo G.M.
Verlinden op 29.7.1931, waarvan

- - - FRANK G.G.M. (10 e 2 e 3 e 3 d 1), geboren Lier 17.5.1932, gehuwd met Betty
Miserez op 1.6.1959, waarvan
- - - - GUY (10 e 2 e 3 e 3 d 1 a), geboren 29.2.1960, gehuwd met Myriam van den
Vonder op 19.4.1986.
- - - - - HELEEN (10 e 2 e 3 e 3 d 1 a 1), geboren 2.11.1989.
- - - - DOMINIQUE (10 e 2 e 3 e 3 d 1 b), geboren 10.3.1963 gehuwd met Paul Geypen op
7.10.1988
- - - - ANNE-MARIE (10 e 2 e 3 e d 1 c), geboren 18.11.1968.

- - - ELISABETH M.J.G. (10 e 2 e 3 e 3 d 2), geboren Lier 10.7.1933, gehuwd met Walter
Goovaerts op 30.4.1959, waarvan
- - - - BART (10 e 2 e 3 e 3 d 2 a), geboren 12.3.1960
- - - - GEERTJE (10 e 2 e 3 e 3 d 2 b), geboren 6.5.1961, overleden 26.7.1978
- - - - MARIJKE (10 e 2 e 3 e 3 d 2 c), geboren 14.10.1963
- - - - SASKIA (10 e 2 e 3 e 3 d 2 d), geboren 12.3.1965, gehuwd met Jan Moons op
20.4.1990.

- - - GUSTAAF F.M. (10 e 2 e 3 e 3 d 3), geboren Lier 3.2.1935, gehuwd met Ria Torfs op
12.5.1935, waarvan
- - - - PATRICIA (10 e 2 e 3 e 3 d 3 a), geboren 18.3.1961
- - - - STEFAN (10 e 2 e 3 e 3 d 3 b), geboren 16.12.1964.
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- - - ERIK F. (10 e 2 e 3 e 3 d 4) geboren 5.8.1941, overleden 28.12.1941

- - - LEO F.V. (10 e 2 e 3 e 3 d 5) geboren Lier 31.10.1946, overleden 17.3.1977.

- - GOMMAAR LOUIS (10 e 2 e 3 e 3 e), geboren Lier 28.3.1875.

De vierde zoon Joannes Gummarus 10 e 2 e 3 e 4, geboren Lier 28.3.1875, huwde in 1901
met Johanna Elisabeth Verlinden; ook hij was hovenier. Zij hadden vier kinderen:

- - MARIA SIDONIA (10 e 2 e 3 e 4 a), geboren 25.6.1891

- - JOZEF LODEWIJK FRANS ISIDOOR (10 e 2 e 3 e 4 b), geboren 28.9.1906

- - MARIA JOANNA (10 e 2 e 3 e 4 c), geboren 3.5.1909

- - ALBERT LODEWIJK SIDONIA (10 e 2 e 3 e 4 d), geboren 11.4.1915.

De vijfde Isidorus 10 e 2 e 3 e 5, geboren 12.1.1878, trouwde in 1901 met Joanna
Carolina Herremans en werd directeur van het Jongensweeshuis. Het paar had drie
kinderen:

- - ANNA MARIA ELISABETH (10 e 2 e 3 e 5 a), geboren 19.11.1904

- - GERMAINE ELISABETH KAREL (10 e 2 e 3 e 5 b), geboren 22.10.1910

- - YVONNE LUDOVICA ELISABETH FELIX (10 e 2 e 3 e 5 c), geboren 3.1.1916.

De zesde Jozef Frans Cornelis 10 e 2 e 3 e 6, geboren 6.4.1881, trouwde in 1910 met
Maria Van Dyck uit Lier, waarvan hij een kind had,
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- - JOZEF CORNEEL FRANS (10 e 2 e 3 e 6 a), geboren 31.12.1910,
waarna de vrouw overleed in 1917 en haar weduwnaar hertrouwde, in 1918, met Elisabeth
Marien.

En de zevende zoon Leopoldus Florentinus Isabella 10 e 2 e 3 e 7, geboren 26.2.1885,
trouwde in 1908 met Mathildis Berghs uit Lier, van wie hij twee dochters had:

- - PETRONILLA (10 e 2 e 3 e 7 a), geboren 9.10.1910

- - CAROLINA FELIX ELISABETH (10 e 2 e 3 e 7 b), geboren 8.10.1915.
En daarmee heb ik over die ondergroep alles verteld wat ik er over weet ; de mensen uit
dit onderdeel kunnen het voortaan zelf verder aanvullen.

OPNIEUW HERENTALS
In de loop van het vorige verhaal zagen we hoe op het einde van de achttiende eeuw een
zoon van Franciscus (10 e 2 c) en M.A. Bruyndonckx, namelijk Petrus Josephus, naar
Herentals trok en er trouwde met Jeanne van den Poel in het Jaar 11.
In 1808 woonden ze Sectie 5 nr 59, in 1810 te Wolfstee, sectie 8 nr 37. En daar bleven ze
wonen. Hij was landbouwer.

ZEVENDE EN ACHTSTE GENERATIE
Het paar kreeg er elf kinderen:
- ANNA MARIA (10 e 2 c 3 a) op 27 frimaire Jaar 11; bij de aangifte verklaarde de
vader niet te kunnen schrijven. Later hoor ik over dit meisje niets meer.
- MARIA ANNA (10 e 2 c 3 b) op 15 vendemiaire (= 7.10.1804).
In haar jeugd had ze, nog ongehuwd, een zoon gehad, die de naam van zijn moeder bleef
dragen:
- - JOSEPHUS LIVINUS (10 e 2 c 3 b 1) op 15.4.1828; op 19.11. 1857 trouwde hij met
Theresia Verbeeck uit Olen; hij was toen dienstbode, later arbeider. Er kwamen
negen kinderen uit dat huwelijk, allen geboren te Herentals:

327
- - - MARIA SOPHIA (10 e 2 c 3 b 1 a) op 29.3.1858. Ze stierf dezelfde dag.
- - - PETRUS FRANCISCUS (10 e 2 c 3 b 1 b) op 19.6.1859.
- - - ANNA MARIA (10 e 2 c 3 b 1 c) op 2.9.1861.
- - - JOSEPHUS (10 e 2 c 3 b 1 d) op 9.12.1862.
- - - CAROLUS (10 e 2 c 3 b 1 e) op 14.12.1864.
- - - JOANNES BAPTIST (10 e 2 c 3 b 1 f) op 13.12.1866.
- - - JOSEPHUS LEONARDUS (10 e 2 c 3 b 1 g) op 26.6.1869.
- - - MARIA CAROLINA (10 e 2 c 3 b 1 h) op 2.7.1871. Maar reeds in november
overleed het kleintje.
Keren we terug naar de grootmoeder van deze laatsten, Maria Anna (10 e 2 c 3 b) die van
haar eerste, buitenechtelijke zoon zulk talrijk nageslacht had. Op 18.10.1836 trouwde ze te
Herentals met Adriaan Franciscus Daems, dienstbode, iemand afkomstig uit Booischot; op
dat ogenblik was zij landbouwster, maar na diens dood in hertrouwde ze met Henricus
Moors (wanneer?) en dan is zij dienstmeid en haar man landbouwer.
Het derde kind van Josephus van Orshaegen en Jeanne Vande Poel was
- ADRIAAN JOSEPHUS (10 e 2 c 3 c), op 7.1.1807. Op 15.6.1831 trouwde hij te
Herentals met Vermetten Anna Catharina, dienstmeid geboren te Herentals; hijzelf was
in dienst geweest in Antwerpen. Maar zijn vrouw stierf in 1849. In 1857 hertrouwde hij
te Herentals met Maria Anna Van Turnhout, een weduwe afkomstig uit Olen.
Uit het huwelijk met A. Vermetten kwamen:
- - JOANNA (10 e 2 c 3 c 1) op 13.4.1832, die op 17.10.1855 als dagloonster huwde met
Joannes Josephus Cloots, handwerker uit Herentals. Zij overleed te Herentals op
17.1.1877, maar ze had in haar jeugd een zoontje gehad: CONSTANTINUS (10 e 2
c 3 c 1 a) op 9.4.1852, maar overleden op drie-jarige leeftijd.
- - JOSEPHUS (10 e 2 c 3 c 2) op 27.11.1834, die in 1856 huwde met Anna Catharina
Cools uit Herentals, en waarvan:
- - - JOANNES CAROLUS (10 e 2 c 3 c 2 a) op 8.6.1857.
- - - JOSEPHINA EMERANTIA (10 e 2 c 3 c 2 b) op 30.8.1859.
Uit het tweede huwelijk van Adriaan Josephus met M.A.Van Turnout kwam nog:
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- - MARIA JOANNA (10 e 2 c 3 c 3) op 10.11.1857.
Adriaan Jozef overleed zelf te Herentals op 1.9.1869 als handwerker.

De volgende kinderen van Josephus van Orshaegen en Jeanne Vander Poel waren
- ANNA BARBARA (10 e 2 c 3 d) op 26.10.1808. Op 29.12.1855 was ze dagloonster,
toen ze huwde met De Croock Josephus, dagloner, uit Herentals, een weduwnaar.
- CORNELIUS (10 e 2 c 3 e) op 20.11.1810. En daarna vond ik over hem niets meer.
- REGINA (10 e 2 c 3 f) op 2.1.1813. Verder niets gevonden.
- JAN BAPTIST (10 e 2 c 3 g) op 20.3.1815; hij stierf voor hij een jaar oud was.
- ANNA CATHERINA (10 e 2 c 3 h) op 27.2.1818; ook dit kindje stierf na ongeveer
twee jaar en half.
- JAN BAPTIST (10 e 2 c 3 i) op 27.3.1821. Trouwde op 9.10.1847 met Angelina
Proost, dienstmeid, geboren in Pulle. Voor zover ik bij de geboorte van hun kinderen
kan zien was hij landbouwer. Ik vond zeven kinderen:
- - SOPHIE ISABELLE (10 e 2 c 3 i 1) op 30.1.1848. Maar ze stierf voor ze een maand
oud was.
- - JOSEPHUS (10 e 2 c 3 i 2) op 13.3.1849. In 1871 kwam hij het overlijden van zijn
vader aangeven. Verder niets bekend.
- - ANNA MARIA ROSALIA (10 e 2 c 3 i 3) op 30.4.1851. Trouwde op 28.8.1872 met
Jan Baptist De Kinder, dienstknecht, geboortig van Olen, maar wonende te
Vorselaar.
- - MARIA VIRGINIA (10 e 2 c 3 i 4) op 8.2.1853. Overleed binnen het jaar.
- - MARIA HENRICA (10 e 2 c 3 i 5) op 1.12.1854. Ze trouwde op 4.1.1879 te 11 uur in
Herentals met Josephus Ludovicus Geerts, landbouwer, weduwnaar van Maria
Catharina Van Dyck die in 1876 te Herentals was gestorven, en van wie hij reeds
verscheidene kinderen had.
- - JOANNA ELISABETH (10 e 2 c 3 i 6) op 29.10.1857.
- - MARIA ISABELLA (10 e 2 c 3 i 7) op 4.11.1864. Niets verder bekend.
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Jan Baptist overleed te Herentals op 9.11.1871.
En de twee laatste kinderen van Josephus van Orshaegen en Jeanne Vander Poel waren
- FRANCISCUS (10 e 2 c 3 j) op 2.11.1823. Verder niets bekend. Ik vermoed dat hij het
is die huwde met Theresia Meerbergen maar ik vond geen huwelijksakt. Ik vond alleen
volgende geboorte van een zoon:
- - ADRIANUS FLORIMONDUS (vermoedelijk dus 10 e 2 c 3 j 1) op 29.9.1850 en deze
trouwde op 5.6.1850 met Petronella Dries, dienstmeid uit Herentals; hij was
handwerker en woonde op dat ogenblik in Herenthout.
- JOANNA ELISABETH (10 e 2 c 3 k) op 16.2.1827, die op 1.2.1854 te Herentals
(zoals ook al de vorige huwelijken) huwde met Franciscus Breugelmans, dienstbode
van Bouwel; op dat ogenblik was zij landbouwster. Ze overleed te Herentals op
13.7.1866.
En daarmee heb ik dan alles verteld wat ik te weten ben gekomen over de tak VAN
ORSHAGEN van onze familie. In en rond Herentals, in Herenthout, Grobbendonk enz.
leven nog vele Van Orshagens, volgens het telefoonboek zelfs een familie Van Orshuygen;
maar ik heb de boeken van de B.St. van die gemeenten over de periode na 1880 nog niet
mogen inkijken, dus daar blijft nog werk over voor een jonge man of vrouw met veel
moed.

HEIST, ANTWERPEN EN BRASSCHAAT
Op zeker ogenblik heb ik de kronologische lijn van mijn verhaal even geweld aangedaan
om alle takken behalve de mijne volledig af te handelen, en op die wijze met de eigen tak,
die van Henricus 10 e 2 c 4, te kunnen eindigen. Wel, dat ogenblik is nu aangebroken.
In tegenstelling met de kinderen en nakomelingen van zijn broer Petrus Josephus
dragen die van Henricus alle de naam Van Orshoven.

ZEVENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
In het gezin van Henricus en Maria De Vries kwamen tien kinderen ter wereld.
JOANNA CATHERINE (10 e 2 c 4 a) geboren Berlaar 19.2.1808 en daar gehuwd op
27.4.1837 met Petrus Merry, dienstbode geboren te Berlaar. Ze overleed te Berlaar op
3.4.1853;
ANNA MARIA (10 e 2 c 4 b) geboren te Berlaar 3.9.1810 en daar wanneer? gehuwd met
Petrus Meulders uit Berlaar maar wonende Koningshooikt; zij was toen "dienstmeid"; ze
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stierf te Heist op 13.12.1899 als weduwe;
MARIA THERESIA (10 e 2 c 4 c) geboren te Berlaar 19.11.1812 en vier maand later, op
4.4.1813, gestorven;
ANGELICA (10 e 2 c 4 d) geboren Berlaar 14.6.1814 en daar op 16.4.1837 gehuwd met
Josephus Vercammen uit Berlaar; hij was toen dienstbode, zij dienstmeid. Ze overleed te
Berlaar op 17.10.1869, wijk B nr 155;
MARIA THERESIA (10 e 2 c 4 e) geboren Berlaar 28.4.1817 en daar op 17.10.1844
getrouwd met Gommarus Van den Broeck, landbouwer "wonende alhier" maar geboren in
Gestel; zij was dienstmeid. Alleen de vader Henricus kon zijn handtekening plaatsen;
ELISABETH (10 e 2 c 4 f) geboren Berlaar 5.3.1820, waarover ik later niets meer vernam;
FRANCISCUS (10 e 2 c 4 g), de zevende en eindelijk een zoon! Geboren te Berlaar op
2.7.1823 en daar gehuwd op 24.5.1849 met Maria Theresia Van Gaubergen, dienstmeid
geboren te Lier; bij het huwelijk konden vader en zoon hun handtekening zetten; toen was
Frans landbouwer, in 1854-56-57 dagloner, in 1859 winkelier, in 1860-62 weer dagloner
en in 1869 was hij "koopman in boter".
In 1851 woonde het gezin Heist wijk 2, nr 119 Boonmerkt, in 1854 idem maar nr 120, in
1856 weer nr 119, in 1857 weer 120, in 1859 wijk 2 nr 112 Spek, in 1860 nr 112
Boonmerkt en idem in 1862. Maar ik denk dat het meestal over hetzelfde huis gaat.
In 1842 had hij moeten loten voor de legerdienst, hij trok nr 28 maar werd niet
opgeroepen. In 1864 stierf zijn vrouw in Berchem, vermoedelijk in een kliniek? En hijzelf
overleed te Heist op 24.12.1876;
ANNA CATHARINA (10 e 2 c 4 h) geboren te Berlaar 13.3.1826 en daar overleden
9.10.1869 wijk B nr 155;
JAN BAPTIST (10 e 2 c 4 i) geboren Berlaar 6.11.1828 en daar op 6.5.1853 gehuwd met
Coleta Van Herck, dienstmeid. Voor de militaire dienst was Jan Baptist "exempte pour un
an pour un accident a la jambe" in 1847, en in 1849 "definitivement";
ROSALIA (10 e 2 c 4 j) geboren Berlaar 29.8.1832 en te Lier op 26.1.1857 gehuwd met
Joannes Josephus Marien, "uitleurder" geboortig van Berlaar maar wonende Peperstraat te
Lier; zij was toen "handwerkster". Bij dat huwelijk werd een kind gewettigd - PETRUS
JOSEPHUS (10 e 2 c 4 j 1) geboren Berlaar 15.2.1854.

ACHTSTE EN NEGENDE GENERATIE
Er waren tussen de tien kinderen van Henricus 10 e 2 c 4 maar twee zonen, waarvan we
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de verdere afstammelingen-naamdragers moeten volgen; we beginnen met de jongste,
steeds nog om mijn eigen tak zover mogelijk naar het einde van mijn verhaal te
verschuiven. Dus eerst de kinderen van Jan Baptist en Coleta Van Herck:
VICTORIA (10 e 2 c 4 i 1) geboren Berlaar 28.10.1853, waarover mij verder niets is
bekend geworden;
JAN JOZEF (10 e 2 c 4 i 2) geboren Berlaar 1.9.1855, en waar? wanneer? gehuwd met
Joanna Maria Van Orshoven (10 e 2 c 4 g 5), zijn nicht. Jan Jozef (roepnaam? Jan of Jef?)
overleed te Beerzel op 27.2.1904; het paar was inderdaad in? naar Beerzel gaan wonen;
FRANCISCUS (10 e 2 c 4 i 3) geboren te Berlaar 30.5.1857 en te Burcht in 1884 gehuwd
met Leona Maria Van Oppens uit Sint-Niklaas; in 1891 woonde hij als arbeider te
Antwerpen in de Gasstraat 105 / 1, sectie 5. Ik vond van hem tot nu toe vijf kinderen
waarover verder wordt gesproken.

Er bleven nog twee kinderen van Jan Baptist en Coleta van Herck te bespreken:
LUDOVICUS (10 e 2 c 4 i 4) geboren Berlaar 30.6.1859, zonder verdere inlichtingen;
LEONARDUS (10 e 2 c 4 i 5) geboren Berlaar 25.5.1861, zonder verdere informatie.

NOG NEGENDE GENERATIE
Hierna ga ik dus verder met de afstammelingen van deze tak, tot het einde van mijn
inlichtingen.
Bij het huwelijk van nicht en kozijn Joannes Josephus en Joanna Maria was er reeds een
dochtertje
VICTORIA (10 e 2 c 4 i 2 a) geboren te Lier 12.6.1879; de moeder woonde wel te Berlaar
maar was "bij toeval te Lier verblijvende Lindenstraat 55"; het kind werd bij het huwelijk
van de moeder erkend en gewettigd en bleef toevallig dezelfde familienaam behouden
omdat de twee echtelieden allebei Van Orshoven heetten. Victoria huwde waar? wanneer?
met Joannes Alfons Verstraeten uit Berlaar, en ze overleed te Beerzel 26.2.1962; indien ik
me goed herinner werd ze al fietsend door een auto aangereden; ze moet wel erg flink zijn
geweest om op 83 jaar nog te fietsen!
JOANNES FRANCISCUS FERDINANDUS (10 e 2 c 4 i 2 b) geboren te Berlaar
17.2.1880 en te Heist op 30.3.1921 gehuwd met Joanna Antonetta De Ryck, weduwe van
Leonardus Augustus Cerneels van Heist; men noemde hem gewoonlijk "Boer";
JAN AUGUST (10 e 2 c 4 i 2 c) geboren te Beerzel 8.9.1883 en overleden te Lier
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20.3.1960; getuige bij het huwelijk van zijn zuster Maria Amelia in 1922;
ANNA JOSEPHINE (10 e 2 c 4 i 2 d) geboren Beerzel 27.6.1886 en waar? wanneer?
gehuwd met Lodewijk Maes;
MARIA MATHILDE (10 e 2 c 4 i 2 e) geboren Beerzel 17.8.1888 en waar? wanneer?
gehuwd met Augustijn Seymus; overleden te Heist op 5.7.1941;
EMIEL (10 e 2 c 4 i 2 f) geboren Beerzel 11.9.1890 en te Heist op 15.2.1922 gehuwd met
Anna Theresia Adelia Van den Eeden, Bosschestraat 231 Heist; overleden te Heist op
23.8.1941. In 1923 woonde het gezin Statiestraat H 132-1, in 1929 Veldenstraat H 109
Heist;
VINCENT (10 e 2 c 4 i 2 g) geboren Beerzel 9.3.1893 en waar? wanneer? gehuwd met
Florentina Bastaens, toen werkvrouw, geboren te Lier 21.4.1895 en overleden in Heist in
1969; "Cent" zelf overleed te Lier 2.2.1972; in 1916 liet Vincent bij een geboorteaangifte
zich vermelden als dagloner, wonende Laterlei B 125, in 1920 als tramwerkman en in
1925 als fabrieksarbeider, Laterlei B 139;
EMMA ANTONIA (10 e 2 c 4 i 2 h) geboren Beerzel 5.3.1895 en daar op 3.6.1925
gehuwd met Emiel Frans Rijmenants; maar voorheen was daar een dochtertje geboren
- AMELIA SIMONE (10 e 2 c 4 i 2 h 1) geboren Heist 9.11.1918 dat bij het huwelijk
van de moeder erkend en gewettigd werd;
LOUIS (10 e 2 c 4 i 2 i) geboren Beerzel 11.1.1898; in 1921 was hij "fabriekswerkman";
bij het huwelijk van zijn broer Emiel was hij getuige; hij overleed te Lier 28.8.1966;
MARIA AMELIA (10 e 2 c 4 i 2 j) geboren Beerzel 28.9.1900 en te Heist op 2.8.1922
gehuwd met Frans Leopold Van Genechten, toen mijnwerker, geboren in Beerzel; de man
overleed te Heist in 1959, de goede en gedienstige "Lie" stierf in het
Sint-Elisabethziekenhuis te Lier op 24.10.1985;
MARIA MELANIA (10 e 2 c 4 i 2 k) geboren 23.8.1903 en overleden te Heist op
13.9.1933.

TIENDE GENERATIE
Uit dat gezin zijn er twee zonen waarvan ik de verdere afstamming bespreek, namelijk
Emiel en Vincent; eerst over die van de oudste, Emiel (10 e 2 c 4 i 2 f) en A.M.Th.A. Van
den Eede; daar heb ik drie kinderen gevonden:
MARIA SUZANNA (10 e 2 c 4 i 2 f 1) geboren te Heist 1.5.1919, waarover ik geen
verdere inlichtingen heb;
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JOANNA MARIA (10 e 2 c 4 i 2 f 2) geboren Heist 6.1.1923 en overleden Heist
20.9.1923; het kindje werd destijds in geschreven onder de naam Van den Eede en niet
onder die van de vader Van Orshoven! Vergissing werd hersteld op mijn verzoek...
LOUIS (10 e 2 c 4 i 2 f 3) geboren Heist 29.9.1929, waarover geen verdere inlichtingen.

En nu over de nakomelingen-naamdragers van Vincent 10 e 2 c 4 i 2 g en Florentina
Bastaens; ik heb uit dat gezin zes kinderen weergevonden, maar mijn inlichtingen zijn zeer
onvolledig; hier alvast wat ik weet:
FRANCISCA OCTAVIA (10 e 2 c 4 i 2 g 1) geboren te Heist 19.10.1913, en geen verdere
informatie;
ANTONIA ELISABETH (10 e 2 c 4 i 2 g 2) geboren Heist 6.8.1916, zonder verdere
inlichtingen;
???? (10 e 2 c 4 i 2 g 3) geboren te? op? en waar? wanneer? gehuwd met Albert Bastaens;
???? (10 e 2 c 4 i 2 g 4) geboren te? en waar? wanneer? gehuwd met Jozef Huybrechts;
LUDOVICUS (10 e 2 c 4 i 2 g 5) geboren Heist 11.7.1920, stierf daar op 20.10.1923;
LOUIS THEOFIEL (10 e 2 c 4 i 2 g 6) geboren te Heist 29.10.1925, en zonder verdere
informatie.

ANTWERPEN: TERUG NEGENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT
BOOISCHOT
Voor de afstammelingen van Jan Baptist en Coletta van Herck blijft nu nog enkel de
nakomelingschap van Frans en Leona Maria van Oppens te bespreken. Ter herinnering:
Frans 10 e 2 c 4 i 3 was naar Antwerpen komen wonen. Ik vond van hem tot nu toe vijf
kinderen maar daar de oudste daarvan pas werd geboren in 1891 en het paar reeds in 1884
was gehuwd vermoed ik dat er nog andere en oudere kinderen moeten geweest zijn. Ik
ken:
FRANS (10 e 2 c 4 i 3 a?) geboren waar? 6.7.1891;
FLORIMONDUS ALBERTUS (10 e 2 c 4 i 3 b?) geboren in 1893 te Antwerpen, maar dit
kind moet voor november 1900 overleden zijn vermits er toen een broertje dezelfde naam
kreeg;
LUDOVICUS (10 e 2 c 4 i 3 c?) geboren in 1896;
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LEONARDUS MARIA JOSEPHUS (10 e 2 c 4 i 3 d?) geboren in 1898;
FLORIMONDUS ALBERTUS (10 e 2 c 4 i 3 e?) geboren 14.11.1900.

TIENDE GENERATIE
Van deze laatste ken ik twee kinderen, maar ik weet niet met wie noch waar noch wanneer
hij gehuwd was; de jongste van de twee zonen was
GUSTAAF (10 e 2 c 4 i 3 e? 2?), geboren waar? wanneer? en de oudste heette
FRANCOIS (10 e 2 c 4 i 3 e? 1?) geboren 26.9.1919, gehuwd waar en wanneer? met?;
overleden op 1.6.1946.

ELFDE EN TWAALFDE GENERATIE
En weer van deze laatste ken ik weer twee zonen:
FLORIMOND (10 e 2 c 4 i 3 e? 1? a?) geboren 18 maart 1943, gehuwd op 16.8.1966 met
Rosa Van Loock uit Aarschot, waarmede hij twee kinderen heeft:
- INGE (10 e 2 c 4 i 3 e? 1? a? 1) geboren te Duffel op 1.10.1974,
- IVE (10 e 2 c 4 i 3 e? 1? a? 2) geboren te Mortsel op 3.6.1974.

En de tweede zoon van Francois is
JACQUES (10 e 2 c 4 i 3 e? 1? b) geboren 21.10.1946, op 24.1.1967 te Deurne gehuwd
met Anita Carolina Maria Voets uit Merksem, waarvan afstammen
- PETER YVONNE GUSTAAF (10 e 2 c 4 i 3 e? 1? b 2) geboren op 25.6.1967 te
Deurne, en
- VEERLE (10 e 2 c 4 i 3 e? 1? b 1) geboren waar? op 30.12.1969, studentin
verpleegkunde.
En dat is dan tot nu toe alles wat ik over deze tak van de familie kon vinden.

HEIST: ACHTSTE GENERATIE
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Daarom moet ik nu weerkeren naar de afstammelingen van de oudste zoon van Henricus
zijnde Franciscu 10 e 2 c 4 g en M.Th. Van Gaubergen die ik, zoals afgesproken, voor het
laatste heb gehouden ; uit dat gezin vond ik acht kinderen:
PETRUS JOSEPHUS (10 e 2 c 4 g 1) geboren Berlaar 16.10.1849 en te Heist-Goor
gehuwd op 24.1.1877 met Maria Verbeeck uit Heist, wier moeder een Theresia Wijns was.
Over dit paar en hun lotgevallen vertel ik meer in het laatste deeltje van mijn verhaal: zij
waren mijn grootouders;
JAN BAPTIST (10 e 2 c 4 g 2) geboren Heist 23.10.1851 en gehuwd met Rosalia
Bastaens; hij overleed "boterkoopman en herbergier" te Heist op 23.9.1897; als
boterkoopman vond ik hem reeds in 1880 vermeld; zijn adres veranderde meermaals,
maar of daarmee steeds een andere woning bedoeld werd weet ik niet; ik vond hem in
1879 en 1880 H wijk 142 b, 1882 H Laterlei wijk B nr 22 g bis kruispunt, 1884 Lierse
steenweg 229 bis, 1900 wijk B 41 Lierse steenweg;
LIVINA (10 e 2 c 4 g 3) geboren Heist 7.3.1854 en dezelfde dag overleden;
MARIA ELISABETH (10 e 2 c 4 g 4) geboren Heist 22.2.1856 en daar op 29.4.1878
gehuwd met Gommarus Franciscus De Winter, landbouwer uit Duffel afkomstig; bij haar
huwelijk was zij dienstmeid;
JOANNA MARIA (10 e 2 c 4 g 5) geboren Heist 22.12.1857 en later gehuwd met haar
neef Jan Jozef 10 e 2 c 4 i 2 zoals reeds vermeld;
NN (10 e 2 c 4 g 6) geboren Heist 4.10.1859 en dadelijk overleden;
JOSEPHUS ALFONSUS (10 e 2 c 4 g 7) geboren Heist 12.12.1860 en aldaar op
19.5.1886 gehuwd met Maria Joanna Mathilda Verlinden, genoemd Mathil, landbouwster
wijk A nr 347 Kruispunt, misschien het huis waar ze tot aan haar dood in 1947 heeft
gewoond en waar nu haar dochter Mieke nog woont; Fons stierf daar ook, op 14.4.1919, al
luidde het adres dan Kruispunt wijk H 191. Ik vond nog andere adressen: in 1887 wijk F
152 Kruispunt, in 1893 B 23 Lierse Steenweg. Bij zijn huwelijk was Fons dienstknecht
wonende wijk F nr 163 Speelbergen; in 1887 nog landbouwer, in 1893 koopman in boter,
en wanneer hij in 1897 de dood van zijn broer Jan Baptist kwam aangeven was hij "boterkoopman".
Wat er ook weze van die vele adressen, in mijn jeugd woonde de weduwe van Fons op de
Lierse Steenweg, Kruispunt, in het huis waar nu hun dochter Mieke met haar man Wies
nog woont. Het was een vaste pleisterplaats bij onze eerste uitstappen per fiets, en we
werden bij "tante Mathil", een groot-tante, altijd goed ontvangen; het was een herberg "In
de Sportvriend", met het uithangbord boven de deur. Ik ben zelfs een paar keer daar
blijven slapen, op een kamer met een venster in de zijgevel richting Lier, en ik herinner
mij dat de stralenbundels der vrachtwagens, die in de morgenduren de melk ophaalden en
naar Aarschot voerden, wel vijf minuten voor hun voorbijtocht reeds in de slaapkamer
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schenen, zo lang en recht is daar de Lierse Baan!
ROSALIA (10 e 2 c 4 g 8) geboren Heist 17.12.1862 en overleden 10.4.1863.

NEGENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Bij het verder uitwerken van die gegevens zou ik moeten beginnen met de afstammelingen
van de oudste zoon Petrus Josephus uit dat gezin; maar om de nu reeds bekende reden
laat ik die nog even wachten en behandel eerst de kinderen en kleinkinderen van zijn
broers. Eerst dus het gezin Jan Baptist en Rosalie Bastaens; daar kwamen acht kinderen
ter wereld:
Het begon met een misval NN (10 e 2 c 4 g 2 a) te Heist op 29.1.1879. Daarna kwamen:
MARIA (10 e 2 c 4 g 2 b) geboren te Heist 18.4.1880 en daar ook gehuwd in 1898 met
Petrus Eduardus Bellekens, landbouwer; ze overleed op 10.8.1899 "in hare woning
Bergstraat A 144, zonder beroep".
MARIA ALOYSA (10 e 2 c 4 g 2 c) "Louiza" genoemd, geboren Heist 21.3.1882 en daar
ook gehuwd op 31.10.1900 met Alfons Meulders, landbouwwerkman van Beerzel; bij dat
huwelijk werd een dochtertje gewettigd:
- MARTHA ROSALIA IRMA (10 e 2 c 4 g 2 c 1) geboren Heist 13.9.1900 dat dus
later Meulders heette;
ALFONSUS (10 e 2 c 4 g 2 d) geboren Heist 16.12.1883 en op 12.6.1910 als "houilleur"
overleden in het hospitaal te Chatelet, maar gedomicilieerd in Tamines; een van de
duizenden en duizenden jongens die ver van huis werk moesten gaan zoeken omdat er in
de Kempen geen werkgelegenheid bestond buiten de landbouw; ik stel me voor hoe de
jonge man daar zover van zijn familie heeft liggen sterven;
JOANNES JOSEPHUS (10 e 2 c 4 g 2 e) geboren Heist 7.10.1884 van wie ik verder niets
vernam;
ANDREAS (10 e 2 c 4 g 2 f) geboren Heist 3.7.1887 en waarschijnlijk te Tongerlo 1912
of 1913 gehuwd met Anna Maria Matthys; in 1913 was hij mijnwerker, een van de velen
die uit de arme Kempen elke maandag tot zaterdag vertrokken naar Wallonie;
ALOYSIUS LEOPOLDUS (10 e 2 c 4 g 2 g) geboren Heist 27.11.1889 en waar?
wanneer? gehuwd met Bertha Dorothea De Cuyper geboortig van Beerzel; in 1917 was hij
koopman;
IRMA ELISA REBECCA (10 e 2 c 4 g 2 h) geboren Heist 25.9.1895 en daar overleden
26.1.1898.
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TIENDE GENERATIE
Van twee zonen uit dat gezin heb ik nog verdere inlichtingen:
bij Andries en A.M. Matthys werd
MARIA DYMPHNA (10 e 2 c 4 g 7 f 1?) geboren Heist 4.4.1913, zonder verder nieuws;
bij Aloys Leopold en B.D.De Cuyper:
GERMANA ROSALIA JULIA MARIA (10 e 2 c 4 g 7 g 1?) geboren Heist 10.8.1917, die
in 1936 waar? huwde met Marc Augustin Henin.

TERUG NAAR NEGENDE GENERATIE
De derde zoon van Franciscus en M.Th. Van Gaubergen, die een nageslacht naliet was
Josephus Alfonsus, "Fons", gehuwd met Mathil Verlinden. Uit dat gezin heb ik twaalf
kinderen weergevonden:
JOANNA JOSEPHINA (10 e 2 c 4 g 7 a) geboren Heist 2.7.1887 en gehuwd waar?
wanneer? met Petrus Van Roosbroeck, landbouwwerkman geboren in Schriek; hij
overleed te Heist 26.12. 1940; voor dat huwelijk was er reeds een dochtertje van Joanna
Josephina geweest:
- ANNA MARIA (10 e 2 c 4 g 7 a 1) geboren te Heist 6.1.1908 dat stierf op 15.3 van dat
jaar;
LUDOVICA (10 e 2 c 4 g 7 b) geboren Heist 25.2.1889 en daar als naaister gehuwd met
Frans Jules Verschueren, voerman van Heist, wonende Hoek F 32; zij overleed te Heist
4.9.1971. Wanneer ik, zes of zeven jaar oud, met mijn moeder en een van haar zusters hun
tante Christine, kloosterzuster in het klooster van Schriek, mocht gaan bezoeken reden we
met de trein tot Heist en werden daar afgehaald door "Zjilleke Verschieren" met een
"sjeeske" en een vinnig paardje;
CLEMENTINA (10 e 2 c 4 g 7 c) geboren Heist 21.12.1890 en daar gehuwd op 7.9.1924
met Jan Jacobus Smits, dokwerker uit Lier; zij was toen "landbouwwerkvrouw"; ze
overleed te Heist 30.11.1967;
THERESIA ALBERTINA (10 e 2 c 4 g 7 d) geboren Heist 15.12.1891 en overleden
18.8.1892;
FRANCISCUS AUGUSTINUS (10 e 2 c 4 g 7 e), "Sooi", geboren Heist 20.3.1893, en

338
aldaar gehuwd in 1920 met Joanna Maria Clara Meys, werkvrouw Heide D 135; hijzelf
was toen mijnwerker en woonde wijk H Kruispunt 191 te Heist; in 1921 was hij handelaar
in aardappelen (de fameuze "vriege petatten van Heist!") en in 1925 dokwerker; in 1925
woonde het paar Halfstraat 152 1;
JULIA ALBERTINA (10 e 2 c 4 g 7 f) Berta "van Es" - zoals alle Van Orshoven's in Heist
genoemd worden (werden?) - , geboren Heist 7.6.1894 en waar? wanneer? gehuwd met
Frans Bastaens uit Beerzel, "Sis van Pienes Janne" ; Bertha overleed te Lier 2.2.1968, haar
man was een jaar vroeger overleden bij hun zoon, onderwijzer in Schoten;
In een "Zwaantje", een min of meer jaarlijkse uitgave van de Heistse Heemkring, van 1981
worden op p. 104 nog enkele andere inlichtingen over hen gegeven. Berta en haar gezin
woonden op Beerzel-Heikes, een gehucht met tien huizen. Haar man, wiens moeder
Betteke zeventien kinderen baarde, heeft jaren "aan den basseing" (= de haven) van
Antwerpen gewerkt. Tijdens de oorlog 1914-18 lukte het hem vanuit de loopgraven van de
Ijzervlakte heimelijk naar huis te komen!
FRANCISCUS LUDOVICUS (10 e 2 c 4 g 7 g) "Lodde", geboren Heist 13.1.1896; hij is
lange jaren seizoenarbeider geweest in Frankrijk; die jongens trokken dan voor een heel
seizoen weg en leefden daar in primitieve omstandigheden om de bietenoogst binnen te
halen of om onmetelijke graanvelden af te maaien; in de winter zaten ze dan werkloos
thuis.
De Lodde woonde met zijn broers, de "Sikke", de "Seppe", en zijn zuster Melleke in een
klein huisje ongeveer rechtover "De Speelbergen" van wijlen Jef Wijns, een eind van de
straat.
OFWEL vergis ik mij en was deze Frans Lodewijk gehuwd waar? wanneer? met Irma
Baeten waarmee hij in 1921 in Hulshout woonde en in 1923 in Heist, Statiestraat A 132 1,
als mijnwerker;
Hij overleed te Heist op 23.10.1982;
JAN JOZEF (10 e 2 c 4 g 7 h) geboren Heist 17.3.1899 en daar ook gehuwd op 23.5.1923
met Maria Philomena Irma Meys van Heist; hij woonde toen Kruispunt H 196 te Heist; op
15.3.1924, geen 25 jaar oud, overleed hij te Heist als mijnwerker; bij zijn huwelijk werd
een zoontje van de bruid gewettigd:
- LOUIS FRANS (10 e 2 c 4 g 7 h 1) geboren 14.8.1921;
FRANS (10 e 2 c 4 g 7 i) geboren Heist 19.7.1900 en waar? wanneer? gehuwd met
Theresia Maria Smets; hij overleed te Mechelen op 24.11.1978;
BONAVENTURA (10 e 2 c 4 g 7 j) geboren Heist 2.2.1903 en daar overleden 7.11.1937;

339
MARIA JOSEPHINA (10 e 2 c 4 g 7 k) geboren Heist 6.11.1905 en waar? wanneer?
gehuwd met Alois De Ceuster, toen diamantslijper geboren in Itegem; zij woonden bij
"tante Mathil" in het cafe "De Sportvriend" aan het Kruispunt, baan op Aarschot waar ze
nu nog steeds wonen;
LOUISA MARIA CAROLINA (10 e 2 c 4 g 7 l) geboren Heist 28.2.1908 en daar ook op
1.7.1931 gehuwd met Philip August Mergaerts, dokwerker van Heist; zij overleed te
Duffel op 16.3.1955;

TIENDE GENERATIE
Uit dat gezin zijn er enkele zonen waarvan ik nog afstammelingen kan vermelden:
Van Franciscus Augustinus en J.M.C. Meys:
PHILOMENA LUDOVICA MARTHA (10 e 2 c 4 g 7 e 1) geboren Heist 10.8.1921 en
daar overleden 17.2.1926;
ERNEST JOSEPHUS (10 e 2 c 4 g 7 e 2) geboren Heist 12.3.1925 en daar overleden
29.10.1925.
Van Frans Lodewijk en Irma Baeten:
JORIS LODEWIJK (10 e 2 c 4 g 7 g 1) geboren Hulshout 22.11.1921 en te Heist in 1946
gehuwd met Joanna Van Genechten;
AUGUST HENDRIK (10 e 2 c 4 g 7 g 2) geboren Heist 5.5.1923 en daar overleden
14.8.1923.
PETRUS ALPHONSUS (10 e 2 c 4 g 7 g 3) geboren Heist 25.10.1925 en waar? op
31.2.1951 gehuwd met Monia Maria Joanna Leopoldina Jenssens; hij overleed waar? op
28.2.1951;
LISETTA LOUISA (10 e 2 c 4 g 7 g 4) geboren Heist 9.10.1942 en daar in 1962 gehuwd
met Emiel Willy Heremans;

ELFDE GENERATIE
Uit die laatste groep heb ik nog inlichtingen over drie kinderen van Joris en Joanna Van
Genechten:
FRIEDA AMELIA LOUISA (10 e 2 c 4 g 7 g 1 a) geboren in Heist in 1946 en daar in
1966 gehuwd met Felix Verhoeven;
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JAQUELINE IRMA LEOPOLDINA (10 e 2 c 4 g 7 g 1 b) geboren in Heist in 1948 en
daar in 1969 gehuwd met Herman Wijns;
INGRID (10 e 2 c 4 g 7 g 1 c) geboren wanneer? waar? en wanneer? waar? gehuwd met
Eddy Rymenams;
En van Petrus Alphonsus en M.M.J.L. Jenssens vond ik:
ALFONS IRMA (10 e 2 c 4 g 7 g 3 a) geboren waar? 13.3.1950 en gehuwd waar?
26.7.1969 met Hilda Nuyts;
LOUIS CLEMENT (10 e 2 c 4 g 7 g 3 b) geboren waar? 2.4.1949, zonder verdere
inlichtingen;
JOEL (10 e 2 c 4 g 7 g 3 c?) geboren waar? wanneer?
CINDY (10 e 2 c 4 g 7 g 3 d?) geboren waar? wanneer?

TWAALFDE GENERATIE
En van de oudste uit dat laatste gezin vond ik nog:
PEGGY (10 e 2 c 4 g 7 g 3 a 1) geboren waar? 10.1.1970;
WENDY (10 e 2 c 4 g 7 g 3 a 2).

ZWERVEND TOT IN BRASSCHAAT
En nu blijft mij nog enkel het verhaal te vertellen van mijn eigen grootvader Petrus
Josephus, ook mijn peter, die uit Berlaar-Heide na veel omzwervingen terecht kwam in
Brasschaat, mijn geboortedorp.
Ik laat hier nu dadelijk alle stamboomgegevens over dat deel van de familiegeschiedenis
volgen, in de stijl van het voorgaande; maar daarna vertel ik het verhaal op mijn eigen
manier, met al de vele details die mij uit eigen ervaring bekend zijn, zowel over de familie
van mijn moeder als over die van mijn vader; dat lijkt mij de waardige manier om ons
familieverhaal te besluiten. En tevens hoop ik daarmee een voorbeeld te geven dat door
vele anderen uit andere takken zal worden nagevolgd ...
Maar dus eerst de stamboomgegevens van Petrus Josephus Van Orshoven 10 e 2 c 4 g 1
en Maria Verbeeck.
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Petrus Josephus Van Orshoven werd te Berlaar op de Heide geboren op 16.10.1849 als de
oudste van een gezin waar uiteindelijk acht kinderen zouden komen; de wijk Heide van
Berlaar ligt tegen Heist aan, en ik vermoed dat het hoefke van zijn vader slechts even
buiten de grenzen van Heist stond. Tussen oude papieren vond ik zijn "livret militaire",
zijn militair zakboekje; hij behoorde tot de klas van 1869, en hij was "er ingeloot", zoals
dat heette, met het nummer 22; hij werd ingedeeld bij het 12e linieregiment,
reservebataillon, 4e kompanie, op 13 mei 1869, waar hij op 15 oktober in dienst kwam;
maar op 14.2.1870 vertrok hij alweer "en conge illimite", op 20.7.1870 was hij weer onder
de wapens tot eind van dat jaar, en van 29 juni 1872 tot 19 juli opnieuw. Als ik mij goed
herinner vertelde hij mij ooit dat hij tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1870 enkele tijd
gemobiliseerd lag aan de grens. Toen hij op 24.1.1877 te Heist-Goor trouwde met Maria
Verbeeck, geboortig van Heist, was hij reeds zevenentwintig jaar.

NEGENDE GENERATIE VANAF STAMVADER JAN UIT BOOISCHOT
Er kwamen negen kinderen:
EMMA (10 e 2 c 4 g 1 a) "oz Eemaa", geboren te Koningshooikt 29.1.1878 en te
Brasschaat wanneer? gehuwd met Franciscus Constantius Goormans uit Brasschaat. Ze
overleed daar 12.10.1954;
MARIA MATHILDIS (10 e 2 c 4 g 1 b) geboren Koningshooikt 22.2. 1879 en daar
overleden 10.9.1880;
JOANNES JULIANUS (10 e 2 c 4 g 1 c) geboren Koningshooikt 8.3. 1880 en daar
overleden 1.9.1880, een week voor het vorige kindje;
CATHARINA MATHILDE (10 e 2 c 4 g 1 d) "oz Matil" geboren Borgerhout 7.6.1881,
die op 22.10.1906 kloosterzuster werd te Opwijk als Zuster Ernesta; ze overleed te Opwijk
15.4.1917;
MARIA MELANIA (10 e 2 c 4 g 1 e) geboren Brasschaat 4.11.1882 en daar overleden
31.12.1889;
JAN BAPTIST JULIUS (10 e 2 c 4 g 1 f) "Julleke" geboren Brasschaat 15.4. 1884; op
5.2.1904, bij de loting voor de militaire dienst, trok hij het nummer 366 en "was vrij voor
altijd" zoals op de driekleurige kaart, die hij kocht en op zijn muts stak om zijn vreugde
aan anderen mee te delen, vermeld staat; maar ik vond wel een "Aanwijzing voor den
Dienst" voor de "Niet Werkdadige Burgerwacht" dd 5.11.1904. Die Burgerwacht was een
soort aanvullend legertje, maar zo amateuristisch dat er veel grappen over werden verteld.
Julleke huwde te Brasschaat op 25.6.1918, tijdens de oorlog en op 34 jaar , met Maria De
Jong; hij is te Brasschaat overleden op 3.9.1970, drie maanden na zijn vrouwke;
LEONARDUS (10 e 2 c 4 g 1 g) "ozze Naar" geboren te Brasschaat 9.8.1885 en te
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Antwerpen wanneer? gehuwd met Julia Maria Demets; te Antwerpen overleden 2.2.1961;
CAROLUS FRANCISCUS (10 e 2 c 4 g 1 h) "ozze Frans", geboren te Brasschaat op
31.12.1885 (eigenlijk even na 12 uur op 1.1.1886, maar door die kleine leugen kon de
jongen een jaar vroeger zijn legerdienst doen en zou dan ook vroeger terug thuis zijn; en
hij " lootte er in" met het nummer 133 , en ging op 1.10.1906 voor drie jaar binnen bij het
3e Lanciers (paarde- volk) te Brugge, maar werd wegens een kwetsuur, opgelopen in
dienst, definitief vrijgesteld op 24.10.1907 (waardoor hij niet werd opgeroepen voor
Wereldoorlog I). Te Brasschaat op 11.11.1911 gehuwd met Joanna Catharina Goormans,
de zuster van de man van "oz Eemaa"; Frans overleed plots te Brasschaat op 2.1.1955; en
mijn moeder stierf daar even onverwacht op 1.2.1966;
GUILELMUS ROMANUS (10 e 2 c 4 g 1 i) "ozze Romaanus", uit te spreken met een
Mechelse lange aa, geboren Brasschaat 8.5.1889 en te Antwerpen wanneer? gehuwd met
Cecilia Gorrebeeck. Bij de loting voor de militaire dienst trok hij het nummer 240, maar
werd uiteindelijk niet opgeroepen. Hij was ateliermeester bij Antwerp Telephone
gedurende vele jaren, en overleed te Antwerpen op 19.1.1968.

TIENDE GENERATIE
Alleen van twee zonen zijn er afstammelingen:
van Leonard en J.M. Demets:
LEONARD CHARLES JULES (10 e 2 c 4 g 1 g 1?), geboren Antwerpen 24.3.1906
loodgieter, gewezen gemeenteraadslid te Borgerhout, gehuwd waar? wanneer? met
Clementina Antonia Wouters en op 2.2.1961 te Borgerhout overleden. Verder had hij,
voor zover ik weet, twee kinderen waarvan de namen mij onbekend zijn;
en CECILE (10 e 2 c 4 g 1 g 2?), geboren te Antwerpen 9.8.1919, gehuwd en uit de echt
gescheiden waar? wanneer? met August Blancke;
er was nog een derde kind, een zoon, wellicht zelfs de oudste, die kort na de eerste
wereldoorlog verongelukte door te spelen met een gevonden oorlogstuig, maar over hem
ontbreken eveneens nadere gegevens.
en van Carolus Franciscus en J.C. Goormans:
JOSEPHUS MARIA ANTONIUS (10 e 2 c 4 g 1 h 1), ondergetekende, "Jos", geboren te
Brasschaat op 16.3.1917, gehuwd te Halle op 27.3.1943 burgerlijk en op 1.5.1943
kerkelijk met Victorina Theresia Smismans uit Halle.
ELFDE EN TWAALFDE GENERATIE
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En dat paar heeft zeven kinderen:
KAREL MARIA VICTORINE (10 e 2 c 4 g 1 h 1 a) geboren te Leuven op 14.12.1944,
onder de vliegende bommen; op 17.4.1971 te Breendonk gehuwd met Danny Michiels,
logopediste, uit Breendonk; er zijn drie kinderen:
- KRIS (10 e 2 c 4 g 1 h 1 a 1), geboren te Reet op 24.3.1973;
- KAREL (10 e 2 c 4 g 1 h 1 a 2), geboren Reet 28.10.1975;
- TOON (10 e 2 c 4 g 1 h 1 a 3) , geboren 9.10.1987 te Bonheiden.
Karel is dokter genees- heel- en vroedkunde in Wiekevorst;
IVO JOHANNA ELIE (10 e 2 c 4 g 1 h 1 b) geboren te Leuven op 1.1.1946; dr juris,
advokaat te Deurne; plaatsvervangend vrederechter; letterkundige, winnaar van de Prof.
Vliebergh-prijs 1987; op 3.4.1971 te Leuven gehuwd met Nadine Swaenepoel, uit De
Haan; er zijn vier kinderen:
- ANNEMIE (10 e 2 c 4 g 1 h 1 b 1) , geboren te Schoten op 7.1.1972, student Romaanse
Philologie;
- BART (10 e 2 c 4 g 1 h 1 b 2) , geboren te Schoten op 7.7.1973;
- PETER (10 e 2 c 4 g 1 h 1 b 3) , geboren te Schoten op 4.9.1974;
- KRISTINE (10 e 2 c 4 g 1 h 1 b 4) , geboren te Schoten op 1.10.1981.
MARCUS DANIEL ELISABETH (10 e 2 c 4 g 1 h 1 c) geboren te Leuven op 16.9.1948;
computerdeskundige;
MARIA MACHTELD FRANCISCUS (10 e 2 c 4 g 1 h 1 d) , geboren te Wilrijk in de
kliniek op 15.9.1951; gehuwd en twee kinderen:
- LOTJE, geboren te Wilrijk op 26.10.1981;
- HANNAH, geboren te Mechelen op 24.10.1983.
Maria is opvoedster A 1;
MARGARETA MARIA (10 e 2 c 4 g 1 h 1 e) , geboren te Schoten op 14.9.1953;
licentiaat Sociologie ; bediende;
ANNA CHRISTINA CAROLA (10 e 2 c 4 g 1 h 1 f) , geboren te Schoten op 16.3.1958;
bedrijfsleidster SENOUSIAP, Abidjan, Ivoorkust;
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JAN MARIA IVO (10 e 2 c 4 g 1 h 1 g) , geboren te Schoten op 9.7.1963,
meester-schoenmaker.
En dat is het einde van het zakelijke gedeelte; wat nu nog volgt is wat ik mij
herinner, uit verhalen van mijn grootouders en mijn ouders of uit eigen ervaring,
over de lotgevallen van onze familie zo langs moeders als langs vaders zijde.
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UIT EIGEN HERINNERING
Sterven is een deel van ons leven; ik aanvaard het. Maar de
schat aan geduldig opgebouwde kennis en vaardigheid, aan
morele waarde, en - niet het minste! - aan rijke en duurbare
herinneringen die bij elke dood onherroepelijk verloren gaat,
die "big waste", die onbegrijpelijke verkwisting bedroeft me.
Over mijn voorvaderen langs vaders zijde vertelde ik reeds zoveel; daarom begint dit
hoofdstukje met
de familie van mijn moeder.
De oudste gegevens in mijn herinnering steunen overigens grotendeels op de verhalen van
mijn grootmoeder Mieke Wouters zoals ze die, tussen allerlei grappige "vertelselkes" over
spoken en heksen, aan haar jongste kleinkind overmaakte en daarbij haar eigen jeugd
herbeleefde.
Eerst een bondig overzicht van de familierelaties.
De oudste voorvader WOUTERS, die ik tot nu toe gevonden heb, - en dat komt dan toch
niet van mijn grootmoeder maar uit de parochieregisters, en dat onderzoek is slechts zeer
oppervlakkig gedaan - liet in 1704 te Wijnegem een zoon dopen: de vader heette Joannes,
de moeder Magdalena Hendrickx; maar de pastoor schreef niet op vanwaar Jan kwam en
in Wijnegem vind ik geen geboorte van een Joannes Wouters die in 1704 een zoon kon
hebben. Van waar kwam hij?
In ieder geval: de zoon Gaspar trouwde met Petronilla Wuyts, en in 1730 kregen ze een
zoon Joannes die in 1756 in Oelegem trouwde met Anna Maria Van Dael uit Broechem;
en het paar vestigde zich in Oelegem. Ik vind daar vier kinderen van hen, en daarvan
kwam Carolus in Ekeren trouwen met Cornelia de Ridder, en ze gingen wonen op het
gehucht Kaart, later gemeente Brasschaat geworden. Ook zijn broer Jan trouwde in
Ekeren, met Anna Maria Dierickx. En met die generatie zit ik reeds volop in de verhalen
van mijn grootmoeder: van mijn zes jaar weet ik dat de Dierickx'en en de De Ridder's
aanverwant zijn aan onze familie. Carolus Wouters en Cornelia de Ridder hadden vier
kinderen waarvan Franciscus, geboren te Brasschaat 15.10.1805, in 1837 huwde met
Magdalena Maesbroeck, de dochter van een schoenmaker uit Hoboken; die man was zelf
geboren in Venraai, dus vermoedelijk iemand die in de tijd van de hereniging met
Nederland naar hier was gekomen; in 1971 had Irene Maes, mijn nicht, nog een groot
portret en een doodsprentje van Magdalena Maesbroeck, maar nu lijkt het verloren te zijn.
En van die Frans Wouters en Magdalena Maesbroeck was mijn grootmoeder een dochter,
geboren te Brasschaat-Kaart op 17.9.1842. Andere kinderen waren: "Frans van
Hoogboom", langswaar de Bruggemans' en van Brasschaat familie zijn, Jaak, die met
"Moeder Mie" trouwde (van wie Louis, Jeanne, Net en Isabelle kinderen zijn) dan
Jan-oom van "de Kweik" die getrouwd was met Louw-moetje Stevens die in 1921 hun
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gouden jubilee vierden, en hun kinderen Frans Kweik, Peer met zijn misvormde voet, Jef,
Fons, Marie en Rosalie die in Brasschaat op het goed Torenhof van de Beukelaer (koekjesfabrikanten) woonden, waar Jaan van Hal, de man van Marie, boswachter was; nog
kinderen van Frans Wouters en Magdalena Maesbroeck waren Peer, die met tante Kee
trouwde, Louw die met Charel Goris trouwde en waarvan de dochter Marie op de hoek
van de Miksebaan en de Gemeentestraat in cafe "De Hovenier" woonde, getrouwd met Jef
van Riel; Zjouw die met een Simkens trouwde, Stien die nonneke werd in 't Schriek, en
Trien die met Jan-oom Goormans trouwde, die op "de Kweik" hebben gewoond en
waarvan Stan, de schilder-behanger, Stien, Tille en Jef, die recht over "de Kweik" winkel
hebben gehouden, en Julie (de moeder van Jef, Piet en Ludo Vanhuele) de kinderen
waren.
Mieke Wouters trouwde met Corneel Goormans, daarom moet ik over de
GOORMANS'en ook wat uitleg geven.
De oudste voorvader die ik uit die familie heb gevonden is een Adriaan Goormans die in
1716, 1717 en 1719 in Nijlen kinderen liet dopen; zijn vrouw heette Anna van Hove; maar
waar hij geboren was, zo ongeveer rond 1690, heb ik nog niet gevonden. Hun zoon
Andreas huwde in Nijlen met Maria Bruynseels, en het paar liet daar zes kinderen dopen
o.a. een Joannes Frans, gedoopt in 1739, die trouwde met Anna Maria van Schoor. Hun
kinderen werden te Grobbendonk gedoopt o.a. een Joannes Baptista in 1770 die trouwde
met Joanna (Joke) van Put, de dochter van de koster, de grootouders van de man
waarmede mijn grootmoeder Mieke Wouters trouwde. Mijn grootmoeder vertelde mij dat
die dochter van de koster in haar jeugd, in de tijd van de Franse bezetting toen alle kerken
gesloten waren, uit Grobbendonk langs de Herentalse vaart naar een klooster in
Antwerpen hosties ging halen, en ze soms zelfs hier en daar in het geheim naar mensen en
naar Boerenkrijgers droeg. Dat Joke van Put stierf in 1870 op hoge leeftijd in Brasschaat;
inderdaad, reeds voor 1817 was Jan Baptist Goormans met zijn gezin uit Grobbendonk
naar Brasschaat verhuisd. Ik meen me te herinneren, maar heel zeker ben ik niet, dat het
iets te maken had met de bouw van het nieuw kasteel "de Mishaegen" te Brasschaat, van
de familie Guyot de Mishaegen. Hun zoon Petrus Joannes (Piet) Goormans, geboren 1817
te Brasschaat, trouwde daar met Isabella Dierickx, moeder Louw, die zelf een dochter was
van "moeder de kleermaker", ook weer een figuur uit de verhalen van mijn grootmoeder.
Ik heb lang gezocht naar haar geboortedatum maar vond geen De Kleermaecker's tot ik
ontdekte dat haar man kleermaker was ... Piet Goormans en moeder Louw hadden zeven
kinderen waaronder Jef, "de Sijs", die met een Walin trouwde en een van zijn dochters
trok ook naar Wallonie, en een van zijn kleindochters, Irene, "het klein sijzeke", is naar
familie in Canada, in Delhi, bij de Van Elsacker's gaan wonen; andere kinderen van Piet
Goormans: Cornelius Franciscus "Frans" die muziekmeester van de fanfare van de Kaart
was en de vader van "de Fles"; dan Keske Goormans; en tante Nel die met een Baeyens uit
Borgerhout trouwde, waarvan een zoon een nogal bekend componist is geworden,
gestorven in 1984; dan tante Trien die met een Ceulemans trouwde, waarvan een dochter
Clemence, dus "Mans", ik nog heb gekend, en Lies die trouwde met een De Raedt; en de
oudste zoon van Piet Goormans en moeder Louw was Cornelius "Nelles", die in 1866
trouwde met Catharina Philomena "Mieke" Wouters, mijn grootmoeder.
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En over een aantal van die mensen ga ik nu vertellen.
Toen Mieke Wouters, mijn grootmoeder langs moeders zijde, in 1842 te Brasschaat
geboren werd was dat nog een klein Kempisch dorp, met een enkele steenweg en de rest
zandbanen. Hendrik Conscience vertelde erover o.a. in "De koopman van Antwerpen" die
ergens in het Zand een villa had, op de hoek van de straat naar het hoeveke van nonkel Jul;
ze is nog niet lang geleden afgebroken. Rondom het dorp en het enige gehucht van enig
belang lag vooral heide en bos.
Mieke Wouters werd geboren in een kleine hoeve "De kweik", langs de huidige
Augusteynslei, even voorbij de Vesaliuskliniek maar dan een honderdtal meter van de
straat. Ze staat er nog maar er is een villa naast gebouwd waar nu de familie De Bouck
woont.
Eigenlijk zou ik daar nog eens willen gaan zien. Je kon daar zo heel rustig onder een grote
noteboom op een bank zitten, en er stond een grote, metershoge struik wijnruitbloemen,
die heel sterk geurden, en die geplukt werden om in drank of eten, bv. botermelksepap! te
doen en die daar dan een hevige smaak aan gaven.
Mijn grootmoeder vertelde mij van haar kinderjaren op "de Kweik" waar ze was geboren
in 1842. Haar ouders hadden veel kinderen. Ik heb er nog verscheidene van gekend, zoals
"nonkel Peer", eigenlijk een grootoom, die in mijn jeugd kerkmeester was in Brasschaat,
een heel statige lange magere man die meesterknecht was geweest bij de graven van de
Werve de Schilde in Pulle en daarom hoog in aanzien stond. Hij ging altijd gekleed in een
soort habijt, met een hoge stijve kol. Hij woonde toen in de Kaart, niet ver van hotel
"Moeder Mie" op de hoofdbaan, in een groot huis met een mooie, goed onderhouden tuin
eraan - dat deed hij zelf - met laurierplanten en een klein vijgeboomke; of waren het
rozijnen? ... Hij had twee zonen. Boni was in de oorlog officier-tolk geweest, maar had er
een hartziekte opgedaan en hij stierf kort na de Wapenstilstand. Ik heb er toch nog een
vage herinnering aan hoe hij mij op de arm nam om mij te laten kijken naar Jan-oom en
Triene-moei, die toen op "De Kweik" woonden, die vijftig jaar getrouwd waren en in de
deur kwamen staan voor de serenade van de harmonie. Ik moet daar nog ergens een foto
van hebben: de hele weg van aan de straat tot aan de hoeve was afgeboord met
denneboomkes vol papieren slingers en rozen.
De andere zoon van nonkel Peer, Stani, had in Merksem aan het Roosensplein, aan de
kalme zijde, een kruidenierswinkel en verdiende daar goed zijn brood. Hij was verzot op
motorijden en heeft zich op de Bredabaan aan Keizershoek, waar nu de GB staat, tegen
een telefoonpaal doodgereden, rond 1930. Het was bij hem thuis dat ik voor de eerste keer
op een "engels gemak" ging, een toilet met een doorspoelbak; ik verstond juist genoeg
Frans om te weten dat "Tirer" trekken bedoelde; maar toen dat ding begon te lopen en het
geluid maar niet ophield (die bak liep terug vol) dacht ik dat ik te hard had getrokken en
dat het spul stuk was.
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Dan was er nog tante Zjouw (= Joanna), een heel dikke die ook in Merksem woonde en
die getrouwd was met een Simkens. Als ze bij ons thuis bleef overnachten kreeg ze een
heel zachte matras en dan werd daar een diepe put in geduwd voor haar achterste, anders
kon ze niet goed slapen. Met haar kwam gewoonlijk Lies Vogels, en ik meen dat ik een
van die haar zonen eens zo bang heb gemaakt voor koedieven dat hij niet bij ons durfde
blijven logeren; toen we tegen de avond de koeien in de weide hoorden loeien - dat had dat
stadskind nog nooit gehoord - zei ik hem dat er misschien dieven kwamen en dat de
koeien daarom zoveel lawaai maakten. Ik vond dat hij veel te hoovaardig deed tegenover
mij omdat ik maar van den buiten was.
Een andere tante was tante Louw (= Isabella), die met haar dochter in een cafe "De
Hovenier" woonde , op de hoek van de Gemeentestraat en de Miksebaan, en de man van
Marie de dochter was maalder, Jef Van Riel, of Jef van den hovenier, want zijn vader was
hovenier geweest op het kasteel van Brasschaat, nu het gemeentepark. Soms zei men ook
"Jef van de God", maar waarom zijn vader "de God" werd genoemd weet ik niet;
misschien gebruikte hij dat woord opvallend veel. Wij kwamen daar nogal dikwijls, vooral
met de kermis, dan ging mijn moeder wat helpen bij haar nicht Marie die het cafe
openhield. Ik speelde dan met mijn achterkozijn Albert. Er was ook nog een dochter Isa
waarvan tante Louw meter was, daarom was het ook een Isabella.
Er was ook nog Louw-moeitje en Jan-oom, die op de Kweik waren blijven boeren;
vandaar precies dat ze het langst van alle ooms en tantes nog met de oude titel -oom en
-moei werden genoemd. Jan-oom was een Goormans, dus een echte oom. Later zijn ze bij
hun vier ongetrouwde kinderen gaan wonen, rechtover de Kweik op de Augustijnslei, bij
Stien, Tille (= Odile), Stan en Jef. Van de vijf kinderen was er maar een dochter gehuwd,
Julie, die in de stad was gaan "dienen" (haar twee zusters ook) en zo had kennis gemaakt
met de tafelknecht van Mme Sheid (Armements Deppe enz.) waar ze zelf ook in dienst
was; sommigen van u hebben Julie en Gerard nog wel gekend, die soms bij ons bij
feestelijke gelegenheden kosteloos "de tafel kwam dienen", echt professioneel, met witte
handschoenen en een billekletser; en hun kinderen komen soms nog bij ons.
Er was ook nog een tante-nonneke, Christien, die in 't Schriek, bij Heist-op-den-Berg, in
het klooster was. We gingen ze regelmatig elk jaar bezoeken, een enorme reis: met de tram
naar Antwerpen, per trein van daar naar Heist, en daar werden we afgehaald met een koets
en een paard door "Jilleke Verschieren", een handelaar in boter en eieren uit Schriek die
met een Van Orshoven getrouwd was. Zo een reis moest lang op voorhand per brief
geregeld worden, want telefoon hadden alleen de heel rijke mensen.
Mijn grootmoeder vertelde dikwijls over haar jeugd op de Kweik, en hoe ze als kinderen,
die daar zo ver van alles weg vlak tegen een groot bos woonden - nu het goed van Edward
De Beukelaer, van de koekjesfabriek - daar naar hartelust konden spelen met eigenlijk
niemendal. Voor zover ze niet moesten meewerken op de hoeve, natuurlijk, want dat ging
altijd voor. Vader werkte als houthakker in de bossen van graaf Guyot de Mishaegen, een
groot eigendom dat reikt tot aan de Driehoek, halfweg Brasschaat en Polygoon. De
kinderen moesten de koeien wachten langs de straat, want veel weiden waren er niet rond
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de Kweik; of ze moesten hout gaan sprokkelen in het bos vlakbij, in de Mortel. Eens
kwam er een zwaar onweer op, en ze zagen een bliksem in de vorm van een vuurbal over
de grond rollen, juist over de plaats waar de hond had liggen slapen. Volgens de verhalen
van mijn grootmoeder zaten er soms nog wolven en vossen in dat bos.
Hun vader, de Wouter, - maar dat was niet zijn voornaam: zijn familienaam was
Wouters en in die tijd nam men het met de namen nog niet zo nauw, zijn kinderen werden
soms "van de Wouter" genoemd - was een heel brave maar ook heel strenge man. Als ze 's
avonds aan de open haard zaten te bidden dan mocht er niemand wat verstrooid zijn of
enige deugnieterij uitsteken, want dan smeet hij met zijn klak en de schuldige moest die
dan terugbrengen .... Ander licht dan dat open vuur was er niet in huis, soms een klein
"oliepeerke" in de zomer, als er geen vuur brandde en het toch al donker werd.
Hun grootmoeder moet daar in de buurt hebben gewoond; ze was "geleerd" zeiden de
mensen; ze kon lezen. Ze was de dochter van de koster van Grobbendonk. Daar kregen ze
soms een "muntebol" van, een snoepje, zeggen wij nu.
Hun andere grootmoeder, haar naam weet ik niet meer, zou ergens langs het Frans Baantje
hebben gewoond, in de buurt van het huidige kerkhof van Kapellen, helemaal in de heide.
Als kind had ze nog op de knieen van Oostenrijkse soldaten gezeten; dat kan dan
misschien in de tijd van de slag van Waterloo zijn geweest.
Mijn grootmoeder Mieke Wouters trouwde met een Goormans, die als houthakker bij
Guyot werkte, zoals ik al zei, en daar heel geliefd was. Bij hun trouw in 1866 kregen ze
overigens een schoon koffieservies, dat wat nu in onze living in de kast staat, met die
bloemekes op; dat is dus al meer dan honderd jaar oud.
Mijn grootvader langs die kant was een goede muzikant, nog een autentieke vedelaar
die op de kermissen ging spelen, en thuis muziekles gaf aan jonge mensen. Zijn kinderen
moesten al jong mee op stap gaan: nonkel Louis speelde trompet, en nonkel Frans, "de
Mal", speelde basviool. Veel anders hebben ze niet geleerd, veel schoollopen was er niet
bij. Mijn grootvader Goormans is vroeg gestorven, op zijn vijfenveertig, geloof ik; en
nonkel Louis, die de rol van de vader in het grote gezin overnam, stierf ook reeds toen hij
tweeenveertig was, ongehuwd. Toen zat mijn grootmoeder daar met zes of zeven
kinderen, het jongste, mijn moeder, zes jaar. Gelukkig heeft ze toen van Guyot de
Mishaegen zoveel hulp gekregen dat ze in de Kaart een groot schoon Cafe heeft kunnen
openen. Het heette "Den Haan", en dat dier stond ook op het uithangbord afgebeeld.
Mijn moeder vertelde altijd dat haar broer Louis zo een brave jongen was, die zoveel
deed voor zijn moeder.
Nonkel Frans, de Mal, had eerst wat aan "den basseng", de dokken gewerkt, maar toen er
een spoorwegje werd aangelegd tussen Mariaburg en Kattekesberg, in die tijd een van de
klassieke zondaagse uitstappen voor de Antwerpenaars, werd hij de eerste machinist van
dat stoomtrammeke. Daarvan moet ik nog ergens een postkaart hebben liggen, met nonkel
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met zijn mooie pet er op. Die nonkel Frans, die dus een broer was van mijn moeder, is
later getrouwd met de zuster van mijn vader, met Emma. Ze hebben maar een kind gehad,
Victor Goormans, die heel goed piston speelde, die in de opera in Antwerpen heeft
gespeeld en ondermuziekchef is geweest van de "Broederband", een van de grootste
fanfares van Antwerpen. Maar toen heeft hij de muziek laten staan. Hij is gaan
diamantslijpen, daar werd destijds veel geld mee verdiend. Hij was getrouwd met een
Hongaarse, Ilona; en ze hadden twee kinderen, de Walter en Lieveke.
Dan was er nog tante Marie en tante Julie, een tweeling. Tante Marie hebben sommigen
van u nog gekend, een dikke; en ook een rijke. Toen ze jong was heeft ze een tijd
aangehouden met een rijke heer die in de Kaart een villa had, op de hoek van wat nu de
Mollei is. Daarna is ze van huis weggelopen, tot groot verdriet van haar moeder die er al
alleen voorstond. En nog later is ze getrouwd met een weduwnaar met drie kinderen,
waarvan er twee in de oorlog '14-'18 gesneuveld waren als vrijwilliger; het derde kind was
Mathilde uit Luik, die ook wel Wouters heette zoals mijn grootmoeder maar er geen
familie van was. Die man van tante Marie, Frans Wouters, was een intelligente man, een
knutselaar, verzamelaar enz. Het oude postzegelboek, dat Mark onlangs aan Jan gaf, komt
van hem; maar tante Marie had er wel eerst de kostbare zegels uitgehaald. Van hem komt
ook dat kleine ijzeren vrouwke, met een afneembare muts, ik denk een "oliepeerke"; en de
eerste uitgave van "De Leeuw van Vlaanderen" met een handtekening van Hendrik
Conscience. En die ivoren Japanse sabel, waarvan een stukje achter de kleerkas in de
slaapkamer is gevallen ... Toen nonkel Frans stierf is tante Marie kort nadien op een
annonce hertrouwd met "nonkel" Jan, een Hollander, Jan Griep uit Ierseke, waar zijn
broers oesters kweekten; soms kregen we een emmer oesters. Nonkel Jan had gevaren op
de Rijn, met een eigen schip, altijd heen en weer tussen Antwerpen en Basel. Ik denk niet
dat hij veel plezier heeft beleefd aan zijn tweede huwelijk; en toen tante Marie stierf stond
hij zelfs niet in haar testament.
Heel haar leven heeft tante Marie geschermd met haar testament. Ze had geen kinderen,
nooit gewild, en ze had van mijn grootmoeder het cafe in de Kaart overgenomen en
helemaal vergroot met een groot terras, verdieping erop enz. 's Zondags kwamen daar heel
wat eendagstoeristen langs, en ze had er veel geld verdiend. Behalve dat cafe had ze nog
een villa en een ander eigen huis. Telkens ze van een van ons iets wou gedaan krijgen,van
mij onder andere nogal dikwijls, veranderde ze - zogezegd - haar testament. Gelukkig heb
ik me daar niet aan laten vangen; ik heb voor haar gedaan wat ik meende te moeten doen
zonder aan die erfenis te denken. Anderen hebben dat wel gedaan en van alles uitgehaald
om in de gunst te staan, zonder enig succes overigens. Want bij de dood van tante Marie
ging alles naar de kinderen van Angele, de dochter van tante Julie, die naast haar woonden
en die haar in haar oude dag en in haar ziekte en eigenlijk altijd het meest hadden
geholpen. Dus dat was maar juist. Er was daarbij nog een andere reden waarom ik niet in
haar testament stond, maar dat vertel ik bij mijn verhaal over tante Lies.
De tweelingzuster van tante Marie was dus tante Julie. Ze was getrouwd met een bakker
uit Borgerhout, Stan Janssens. Ze hadden een bakkerij op de hoek van de Groenstraat en
de Helmstraat en onlangs zag ik dat het nog een bakkerij is. Als wij naar de stad gingen,
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dan gingen we daar gewoonlijk op bezoek, en dat betekende altijd koffiekoeken en taart.
In de winter mochten we dan op ons kousen in de kamer boven de bakkerij-oven, daar was
de plankenvloer altijd lekker warm en had ge dadelijk warme voeten. Ze hadden maar een
kind, Angele, die werd opgevoed als een rijkemensenkind, tenminste zo zagen wij
buitenmensen dat. Ze had een piano, mooie kleeren, een pianoleraar enz. Als wij op
bezoek kwamen moest ze altijd iets spelen. Mijne nonkel Stan was een hele plezante, maar
hij stierf jong. Ze hadden toen al veel geld verdiend en Angele was al getrouwd met
Richard Boulade, een zoon van burgers uit Antwerpen, ik heb altijd gedacht een beetje
verarmd maar die "de stand probeerden op te houden"; zoals toen in Antwerpen
gebruikelijk onder die burgerij werd er bij hen in 't publiek Antwerps Frans gesproken, zo
van "Allee, Alinneke, donnez e polleke a Jozefke". Voor die familie zijn wij altijd maar
boerkes gebleven. Richard dacht dat hij mooi kon zingen en, wel, ik kan het zo goed niet;
maar wij hebben tientallen malen voor "Le Credo du paysan" moeten applaudisseren ook
al kwamen de hoogste noten nooit helemaal tot hun recht; vergeet niet dat Goormans'en
een goed muzikaal gehoor hebben ...Maar het was braaf volk.
Toen nonkel Stan gestorven was is de familie naar de Kaart komen wonen, eerst in een
villaatje achter het cafe van tante Marie - ze hadden de helft van de grote hof gekocht en
daarin gebouwd - daarna is tante Julie met dochter en schoonzoon en de kinderen daar
schuinover gaan bouwen en wonen, en daar zijn ze alle drie gestorven. Mama en ik
hebben nog ooit hun deel van de hof naast en achter het cafe van tante Marie gekocht, we
dachten halveling om daar te gaan wonen; maar feitelijk was het grotendeels om tante
Julie, die wat financiele moeilijkheden had, daaruit te helpen; en toen we kans zagen om
op Koningshof te bouwen hebben we die grond in de Kaart rap verkocht aan een
beenhouwer.
De drie dochters van Richard zijn alle drie met een Waal getrouwd en wonen nu in
Beauraing, in Mons en in Ghlin.
Dan was er nog tante Stien, de oudste. Die was getrouwd met een schoenmaker, Vik
Maes, en die hielden cafe in 't dorp, in het centrum zeggen wij nu. Hun laag, tamelijk
breed huis stond aan de Bredabaan, rechtover waar nu de Hofstraat uitkomt; rechts naast
hun huis lag een kasseiweggetje dat na enkele tientallen meter en na twee haakse
richtingsveranderingen, rechts-links, op een pleintje aan de Oude Baan uitkwam. Nonkel
Vik was nogal opvliegend en tante Stien had het niet gemakkelijk met hem. Ze is eigenlijk
te vroeg gestorven, zeiden de mensen, zo rond de vijfenzestig, het hart was versleten, zei
men. Het was nochtans een heel plezante waar ik veel van hield. Toen ik klein was
woonden we niet ver van haar, vooraan in de Gasthuisstraat nr 6, wat nu de Augusteynslei
is, en mijn grootmoeder en tante Lies woonden vlak naast tante Stien en nonkel Vik, in
een huis van hen. Daarom was ik daar nogal dikwijls, vooral als mijn moeder de grote kuis
mee ging doen op de List, het kasteel van baron van Havere. Nonkel Vik zat dan meestal
schoenen te repareren aan zo een laag schoenmakerstafeltje - och, ja: dat kent gij niet
meer, zoiets bestaat nu niet meer - aan 't venster, en daarop elsen, pikdraad en pik, en
doosjes met nageltjes en "peggen", dat waren houten "nageltjes", en allerlei hamertjes. Dat
was plezant om naar te kijken, en soms mocht ik peggen of nageltjes aangeven.
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Van tante Stien kreeg ik gemakkelijk al eens iets om te snoepen; en met St.-Niklaas mocht
ik er mijn mandje zetten; en hij bracht er goed. Maar ik werd er door de kinderen, die
allemaal tien-twaalf jaar ouder waren dan ik - tante Stien was de oudste zuster van mijn
moeder, die zelf de jongste was in hun gezin - eerst wel wat over geplaagd: hij zou
misschien dit jaar niet komen, of ze hadden gehoord dat zijn paard zijn been had
gebroken, of iets van die aard. Het ergste was nog dat mijn mandje in het cafe moest staan,
en dat het licht (gaslicht, zoals toen nog overal) in dat cafe altijd op een klein pitje werd
gezet als er geen klanten waren; en er waren toevallig nooit klanten op St.-Niklaasavond .
En dan opeens: "Zwijgdes, kwam daar niemand binnen? ... Gades zien, Jos." Ge moet niet
vragen. Enfin, dat was rap vergeten als de buit was binnengehaald.
Dat cafe van tante Stien was wel een belevenis. Het was zo een echt ouderwets Kempisch
cafe, met een oog van "God ziet u - hier vloekt men niet" en een grote ingekaderde plaat
met het gebed van de Heilige Donatus tegen de bliksem, om het te lezen moest ge het
altijd ronddraaien. En dan de plechtige "Verordening tegen de openbare dronkenschap" in
de twee talen; en diploma's van de Duivenbond, want nonkel Vik had goede vliegduiven.
En de gedurig veranderende affiches van de verkoopdagen, mijn bron voor tekenpapier.
En tenslotte het interessantste, de "ton", een tafel met enkele ronde en rechthoekige gaten
en gleuven waar ge van op afstand zware ijzeren ronde schijven moest inwerpen, ... als 't
lukte ...Heb ik me daarmee geamuzeerd. Maar de nichtjes zetten veiligheidshalve altijd
een groot bord voor het naaste vensterraam.
Dat was eigenlijk een stemmig cafe, "Estaminet In de Klok" zoals het op de gevel
geschilderd was, en ten overvloede nog eens op de zijkant, tegen dat kleine straatje, op de
brede waaier van een dubbele glazen deur. Bij "Vik Maes-Goormans". De hoge vensters,
waar slagvensters aan waren, "blaffeturen", werden 's avonds gesloten van buitenuit, van
waar er een ijzeren staaf werd doorgestoken waar dan van binnen een ijzeren spietje in
paste.
De V.O.S., Vlaamse Oud-Stijders uit Wereldoorlog I, vergaderden daar. Borms, en andere
bekende flaminganten, Herman Vos, Arseen Kennis, Adiel de Beukelaere, Thomas de
Backer, Leo Scheere enz. kwamen daar soms vergaderen en bleven soms eten zodat ik er
daar veel persoonlijk heb leren kennen.
Tante Stien had vijf kinderen: Cecile, die getrouwd was met Theo Impens uit Sleidinge,
die mekaar hadden leren kennen in dienst in de Van Eycklei in Antwerpen, want zoals
zovele jonge meisjes was ze nog moeten gaan dienen in de stad, toen waren ze nog niet
bemiddeld, zoals later. Theo is ook al te jong gestorven; ze is dan winkel gaan houden in
Polygoon tot ze genoeg verdiend en geerfd had om in de Kaart, in de Julialei, te bouwen
en daar te gaan wonen. Cecile was een goeie, een beetje zoals haar moeder. Haar zoon
Victor Impens komt soms nog op bezoek.
En dan was er de Jef, een verstandige maar misschien een beetje flauw, niet durvend
genoeg; alhoewel: op zijn zeventien jaar ging hij tijdens de oorlog door de afspanning met
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electrische en prikkeldraad naar Holland en zo naar het front. Maar dat heeft hij zich later
vaak beklaagd. Hij is uit de oorlog teruggekomen als een felle flamingant en antimilitarist.
Hij trouwde met Virginie Verbruggen uit Turnhout; ook die stierf jong, ze ligt begraven in
Brasschaat naast mijn ouders. Later is hij hertrouwd met een verpleegster, Angele
Michiels uit OLV-Tielt. Jef had geen kinderen. Hij was een verwoed verzamelaar van
postzegels, maar heel zijn verzameling is niet lang voor zijn dood gestolen.
Juul , de knapste van allemaal, die in Merksem bij de Broeders zijn lager middelbaar had
gedaan, werd eerst ergens klerk op een kantoor; maar daarna knutselde hij een machine in
elkaar waarmee hij vloerstenen kon vervaardigen. In de hof werd dan een atelier gebouwd
dat snel te klein werd. Er werd veel geld verdiend, vader Vik sloot zijn schoenmakerij en
in de Kaart, rechtover de Vande Wielelei werd een heel bedrijf opgebouwd: vloeren,
plaasterplaten voor de bouw, op een heel nieuwe, efficiente wijze gefabriceerd, plus een
handel in allerlei bouwmaterialen. Juul heeft zijn ouders, en zelfs een beetje heel het gezin,
rijk gemaakt. Ze hadden een pvba, Jef stond in voor de verkoop, Juul voor de fabricatie.
Tante Stien heeft er nog juist het goede begin van beleefd, maar nonkel Vik is er nog lang
goed mee geweest; hij was een rijke rentenier geworden. Juul was getrouwd met Tille
Sevenants van Brasschaat, ook mensen die niet onbemiddeld waren; er kwam een zoon, de
Viktor, die na de - ook weeral te vroege dood van Juul - het bedrijf voortzette maar die
intussen eveneens is overleden.
Dan was er Aline, die ook een tijdje gediend heeft in Antwerpen en dan is getrouwd met
de Free de Weerdt, uit Schoten; die had een zware motor waarmee hij kwam vrijen en
waarmee hij op mij een grote indruk maakte. Ze zijn een kapperszaak begonnen in
Schoten, in de buurt van waar nu dokter Aerts woont, maar later hebben ze gebouwd in
Brasschaat in de Verhoevenlei, waar ze allebei gestorven zijn.
En daarop volgde Irene, die voor lerares naad mocht leren maar die gemakkelijk
universiteit had kunnen doen. Ze heeft in Overpelt bij de Ursulinnen les gegeven. Ze had
daar aan de Limburgse kinderen geleerd dat de oe van hun dialekt (hoes = huis, moes =
muis enz.) in ABN als ui moest worden uitgesproken en ze had daar zo vaak en zo intens
op gehamerd dat er eens een meisje haar vinger opstak om te zeggen: "Juffrouw, mijn
buikje is onder de bank gevallen." Irene heeft mij onder de mobilisatie, tijdens die koude
lange winter van 1939-1940, een hele warme slaapzak gegeven. Ze is onder de oorlog
getrouwd met Mon van Dyck uit Kapellen; ik had spijt dat ik er niet bij kon zijn, ik zat
nog krijgsgevangen, maar die trouwpartijen bij tante Stien waren altijd heel plezierig. Mon
en Irene hebben twee kinderen gehad, verstandige kopkes; Johan is apoteker geworden,
maar woont nu als rentenier in Brasschaat in de buurt van Kattekensberg; en Christine heb
ik uit het oog verloren.
Irene en Aline en Cecile hadden veel vriendinnen die dikwijls op bezoek kwamen; dat cafe
trok aan, al kwamen de meisjes niet in het cafe. Zo komt het dat mijn moeder door half
Brasschaat "tante Net" werd genoemd. Als jonge knaap had ik rap bemerkt wanneer de
meisjes over een of andere jongen aan 't praten waren; dan waren ze onder mekaar aan 't
giechelen en mocht ik het niet horen.
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Een andere grote attractie van dat "estaminet" was de vastenavond, want dan stond heel
het cafe vol verklede mensen, het gekste het eerste. En de meisjes mochten dan soms ook
uitgaan, verkleed, en die kleren werden dan al weken van tevoren in alle geheimzinnigheid
besproken, genaaid en gepast.
Bij tante Stien, daar werd aan tafel bier gedronken, een luxe die ik thuis nooit gekend heb.
De mannen haalden zich zo maar een Bock of een Munich uit het cafe en dronken aan het
fleske. Juul heeft mij geleerd hoe ge uit een fleske moet drinken, met uw bovenlip er in, en
dan regelmatig lucht binnenlaten.
Met tante Stien heb ik voor 't eerst met de trein gereden, om naar Leuven op bedevaart te
gaan naar Sint Jozef, om te bedanken dat Jef gezond uit de oorlog was teruggekomen. Dat
deed ze elk jaar, en Jef zelf ging elk jaar daarvoor te voet heen en weer naar
Scherpenheuvel, 's nachts en altijd alleen.
Naast tante Stien woonde tante Lies in een klein, laag huisje zoals de meeste in
Brasschaat toen nog waren: gelijkvloers en een paar slaapkamers onder 't dak. Eigenlijk
was het een deel van het huis van tante Stien en nonkel Vik, maar tante Lies mocht daar
wonen samen met haar moeder, mijn grootmoeder. Tante Lies had in Antwerpen gediend
bij de familie van een rechter Perier, waar ze heel gaarne gezien werd. Ze had er wat Frans
geleerd, want de rechter was een Waal. Ze was nooit getrouwd, waarom weet ik niet.
Misschien was het wel omdat er toch iemand voor hun moeder moest blijven zorgen; de
andere kinderen hadden het geen van allen breed, in die tijd, en man en vrouw ging uit
werken. Hun "huis" was dus eigenlijk maar heel klein: een plaats van voor aan de straat,
met een deur en een venster, en met de deur recht in huis; een kamertje van achter, waar
het licht en de verse lucht alleen binnen konden door een halfglazen deur; en een
slaapkamer boven, een mansardekamer. In mijn eerste geheugen woonden ze dan ook van
voor aan de straat, en achter werd alleen gekookt. In die voorkamer hing de grote koperen
luster met petroleumlamp, die ik ooit aan ons Mieke heb meegegeven en die nu verloren
schijnt te zijn. Mijn moeder had hem ergens op een uitverkoop gekocht, toen ze ging
trouwen, maar in hun eerste huurhuis was het plafond te laag om hem te hangen; daarom
hing hij bij grootmoeder. Met Pasen kreeg hij daar een tweede functie: grootmoeder en
tante Lies hadden geen hof, de gekleurde eieren werden dan door de Paasklokken in die
gekrulde eikebladeren van de luster gebracht. In het begin van de oorlog, toen tante Lies
op de vlucht was, hebben soldaten de lamp uit die luster weggenomen en niet
teruggebracht.
Op zekere dag, ik was nog heel jong, moest mijn vader een "toog" maken, een toonbank,
en een klein uitstalraam, en veel houten schabben. Tante Lies ging winkel houden om de
kost te verdienen. Het kleine gezin verhuisde van de lichte kamer aan de straat naar de
donkere keuken, waar moeder en dochter van dan af tot het einde van hun leven hebben
gewoond.
Die winkel van tante Lies was een bazarke voor van alles: witgoed en balekatoen,
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ondergoed en hemden, knoppen, lint en garen, naalden, kammen en zeep, tandpasta en
goedkope parfum, speelgoed en blink, kravatten en kousen en sloeffen, alles wat geen
eetwaar was, zelfs postzegels voor verzamelaars. Het ding marscheerde heel goed, maar
daar sprak ze niet over. Van spaarzaam werd ze langzaam gierig, en de mensen zeiden:
"Bij Lies pompwater". Op 't einde is ze eens een tijdje bij ons opgenomen geweest omdat
ze uitgeput was door te weinig te eten. Van haar is dat gezegde, dat ik nog wel eens
herhaal: "Wie nog een boterham? Niemand, zeker?"
Wat er ook van zij, ze is voor grootmoeder blijven zorgen tot die stierf, op 93 jaar. Ge
moet het toch maar doen.
Toen tante Lies stierf kwam het uit dat ze ongeveer anderhalf miljoen bezat, voor die tijd
een mooi bedrag, plus nog alle rommel die nog in haar bazarke stak en waar Karel, Ivo en
Mark nog lang nadien karnaval mee hebben gespeeld.
Maar bij dat overlijden gebeurde er iets anders dat de moeite waard is om te vertellen. Op
't einde van het begrafenismaal in de Rode Leeuw werd besloten haar valiesje met haar
papieren te gaan halen en te openen; iedereen was er nu toch, en iedereen was benieuwd,
ze wisten nog niet hoeveel er was. Ik was weer het slachtoffer om alles uiteen te doen. Nu
haal ik daar dat testament uit zo'n lange notarisenveloppe en lees het voor: na aftrek van de
begrafeniskosten, van zoveel voor missen en van zoveel voor "den arme", zal iedere broer
en zuster evenveel ontvangen. Goed. Iedereen tevreden. Maar als ik dat document terug in
die omslag stop, schuift dat niet door tot op het einde, het stropt ergens tegen aan, en ik
steek mijn hand erin om (ik dacht: de omgeplakte rand van die enveloppe) eventjes opzij
te duwen. Maar ik voel een klein los papiertje en zonder argwaan haal ik dat te voorschijn
en lees drie regels, op een blaadje niet groter dan drie postzegels: dat tante Marie niets
krijgt... Om herrie in dat volle cafe te vermijden stop ik het ding rap terug weg en zit maar
wat te zweten, stel u voor. En daarna recht naar de notaris om te zien of dat geldig was,
wat ik eigenlijk al wist: eigenhandig geschreven, getekend en de datum er op gezet.
Toen ben ik dat die avond aan die halfdove tante Marie gaan uitleggen... Stel u voor.
Vooral dat de reden er op stond: omdat ze haar moeder destijds zoveel verdriet had
gedaan. De scenes die ik die avond bij haar heb beleefd...
Nu begrijpt ge allicht waarom ik niet in haar testament voorkwam.
Bij tante Lies, in die donkere achterkeuken, heb ik mijn grootmoeder eigenlijk leren
kennen, heb ik uren aandachtig zitten luisteren naar de verhalen uit haar jeugd op de
Kweik, uit een vreemd en ver verleden, toen er geen autos waren en geen trams, toen de
mensen te voet naar de stad gingen door de bossen en de hei, toen er geen electriciteit was,
zelfs nog geen gas, toen de mensen allemaal arm waren, op enkele uitzonderingen na.
Verhalen uit de werkelijkheid van honderdvijftig jaar geleden. Maar ook haar
"vertelselkes" kwamen niet uit boeken, ik denk dat ze die zelf verzon rond de gewone
ingredienten: spookhuizen, nachtelijke verschijningen, kabouters, doodskoppen en
geraamten die door de open schouw in het vuur vielen, en op 't einde dikwijls een
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verborgen schat die gevonden werd door de moedige held.
In 't begin was grootmoeder nog goed te been, en dan mocht ik in de herfst mee gaan hout
sprokkelen in de "Zeut" - er bestaat nu nog een Zeurtebaan in Schoten, die leidt naar de
Zeut - "de Zuurte" ergens in het goed van het kasteel van Brasschaat, nu het park, dicht bij
de Laarse beek. Er gingen dan verschillende vrouwen samen, we mochten een stuk door
"het goed" gaan, en ergens moesten we over een brede hofgracht, op de rails van een
militaire spoorweg, waar ge onder u het water kon zien, tussen de dwarsbalken onder de
sporen; ik was daar altijd bang om er door te vallen. En 's avonds kwamen we allemaal
samen terug, al die vrouwen met een dikke volle zak houtsprokkels op hun hoofd en nog
een andere onder een arm, blij dat ze weeral hout hadden om de kachel aan te steken.
Onderweg kwamen we voorbij een boom die onderaan hol was, met een grote ronde
opening; die speelde een rol in een verhaal van grootmoeder, want daar had Keybus
veertien dagen in gewoond nadat hij van huis was weggelopen. Was het ooit echt gebeurd,
of was het ook maar een verzinsel? Thuis mocht ik uit de sprokkeling enkele exemplaren
uitzoeken, die waar vier pootjes aan waren aan een kant, waar ze op konden staan, en liefst
nog met een vijfde uitsteekseltje om de kop te verbeelden; want in mijn verbeelding waren
dat "Naar"-en, de grote hond van onze huisbaas heette "Naar", afkorting van "Leonard" in
't Frans. Het was een grote brave beest met lang ros haar.
Mijn grootmoeder droeg nog lange rokken, ze was altijd in het zwart gekleed; en
daaronder lange witte onderrokken, en een "moederkeszak"; en als ze dan iets uit die
moederkeszak moest hebben moest ze die zwarte rok omhooghalen en met de hand diep in
die witte zak tasten. 's Zondags droeg ze een "cornette", een klein hoorn-vormig hoedje
van gevlochten stro dat vooraan op het hoofd stond. Dat was deftig, niet zoals de
boerinnen die een "koof" droegen. En daar droeg ze een "pelerine" bij, een manteltje. Een
koof, een "coiffe", was een witte muts die laag over de oren en in de nek kwam. Vooraan
op zo'n koof, boven de ogen, was die afgeboord met zoiets als "schmock", gemaakt van
allemaal vierdubbel geplooide witte vierkantjes, die met de geplooide kant naar buiten
werden genaaid. Grootmoeder maakte zulke koven om in de winkel te verkopen, en
daarbij mocht ik dan dikwijls de voorraad van die vierkantjes aanvullen: knippen en
plooien. En ondertussen vertelde grootmoeder over haar jeugd, of over de
kwajongensstreken die toen in de Kaart werden uitgehaald, niet het minst door haar eigen
bengels. Goormans'en houden van een "practical joke" zoals men dat nu zou noemen; het
beste voorbeeld van hun soort humor werd geleverd door een neef van grootmoeder, de
"Sijs": vlak voor hij stierf zette hij zich recht in zijn bed en riep: "Bon voyage!"... Zo
hebben de zonen van grootmoeder ooit op een nacht alle uithangborden van de staminees
verwisseld: "In den Haan" hing bij "De groene Jager", bij grootmoeder hing "In 't zat
Varken" enz. 's Anderendaags waren alle cafebazen zat; ze moesten toch hun uithangbord
gaan zoeken, en ge kunt toch niet in een cafe binnengaan zonder iets te drinken ... Ofwel
verkleedden ze zich, liefst met een hoge hoed op, en gingen dan in de valavond op de
deuren kloppen en heel plechtig vragen waar de weduwe X woonde, "want het ging over
een erfenis". En nog een andere keer vertelden ze aan hun kameraden dat ze op
Kattekensberg een zakje met oude muntstukken hadden gevonden; ze hadden ik weet niet
waar inderdaad een paar oude geldstukken te pakken gekregen en die toonden ze als
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bewijs. Kort daarna waren alle jonge mannen met de schup de duinen van de Kaart,
Kattekensberg, aan 't omwoelen ... Voor de rest waren het brave jongens, die hard moesten
werken; 's morgens om vijf uur te voet van huis weg, om in Antwerpen te gaan werken aan
de dokken, met niet al te veel op de boterhammen, 's avonds laat terug, rap eten en dan nog
wat land mee helpen bewerken. En de lonen waren onrechtvaardig laag.
Ofwel vertelde ze uit de eerste jaren dat ze weduwe was, hoe ze om iets bij te verdienen
ging poseren voor de schilders die bij Hendrik Luyten, op de Kaart, kwamen leren
schilderen. Er kwamen er daar veel, zelfs Engelsen en Italianen, juffrouwen en heren;
Luyten had daar een echte schildersschool. Brasschaat, met zijn heide en oude boerderijen,
was toen nog echt schilderachtig. Zo kwam grootmoeder aan dat schilderij met haar
portret dat nu bij ons in mijn bureau hangt. Maar ze moet er op nog veel meer staan; mijn
moeder overigens ook.
Op een avond in september 1930 , een warme late zomerdag, wanneer we met het college
naar de Wereldtentoonstelling in Antwerpen waren geweest, vond ik thuis de deur gesloten; ik wist dan dat ik naar tante Lies moest gaan. Grootmoeder lag daar te sterven op
die lage duffe mansardekamer. Ik ben er nog wat gaan bijzitten maar ze herkende al
niemand meer. Ze was in de negentig en het hart was versleten, zei de dokter. Die avond
was ze dood.
Ik hield veel van mijn grootmoeder, en zij van mij, denk ik: ik was veruit de jongste van
haar kleinkinderen.
Dat was de moeder van mijn moeder.
Mijn moeder, Net Goormans, was thuis de jongste; ze was geboren in 1881,dus toen haar
moeder 39 jaar was, en ze was zeven toen haar vader stierf.
Samen met de andere kinderen van de Kaart moest ze alle dagen naar Brasschaat-Centrum
naar de school komen, winter en zomer. Ze kwamen langs de Augusteynslei, reeds toen
afgeboord met lindebomen van aan het einde van de stallen van de "Rode Leeuw"; maar
ze was nog niet verhard, het was maar een wat bredere aardeweg, met in het midden een
karrespoor. Van thuis tot aan de stallen liepen ze, als het weer het toeliet, op blote voeten,
daar deden ze hun holleblokken aan om door het dorp te stappen; en 's avonds bleven die
holleblokken aan tot aan de eerste linden en vandaar ging het weer tot thuis op blote
voeten om "de klonen" te sparen.
Als er geen school was, of als die uit was en het was nog licht, dan moesten ze de koeien
wachten langs de straat, want veel wei hadden ze niet.
Thuis werd er elke avond een rozenhoedje gebeden, rond het open vuur, met alleen dat
vuur als verlichting, want er was nog geen gas of electriciteit. En wie dan verstrooid was
of de anderen stoorde kreeg de "klak",de pet van vader naar zijn hoofd en moest die
terugbrengen, met de nodige schrik.
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Rond dat open vuur werd veel verteld, vooral over spoken en heksen. Of er werd
voorgelezen uit de boeken van Hendrik Conscience, die toen als "mengelwerk"
(= feuilleton) verschenen in de Gazet van Antwerpen. En vermits er niet velen waren die
konden lezen kwamen er ook steeds geburen mee luisteren. Stil, bijna bang om te ademen,
tot de met aarzelende stem voorlezende meedeelde dat het voor die avond gedaan was...
Sint Niklaas werd toen nog niet gevierd, wel Sintenegreef. Maar meer dan enkele appelen
en peren en een vent in brood met een blinkende steen in zijn navel kreeg niemand in zijn
mandje. De mensen hadden amper te eten. Een keer op de week vlees, veel pap, geen boter
maar smout
(= spekvet), soms een stuk spek; en 's vrijdags rook heel de Kaart naar ajuinsaus. Haring
was zoveel als een luxe; vlees zeker.
Wat ook werd gevierd: buitensluit, op St.-Thomas. Op een avond hadden mijn moeder en
haar zusters de deur op slot gedaan tegen dat vader thuis kwam van zijn werk in de bossen.
"Wa beloofde? Wa beloofde?" "Doe maar open, ik heb iets bij, ge zult wel zien wat!"
Eerst werd vader niet geloofd, maar uiteindelijk werd toch opengedaan. En daar stond
vader met een "stootkar" en daarop een groot stuk boomstam dat hij had gekregen; stook
voor verscheidene weken. Maar hij had toch voor ieder nog enkele "muntebollen" bij ook.
Mijn moeder wist niet veel meer van de dood van haar vader, ze was nog zo jong dat ze
niet besefte wat er gebeurde. Ze dacht dat hij van kanker gestorven was, zoals ook nonkel
Louis, haar oudste broer, enkele jaren later. Ze wist nog alleen dat haar vader een heel
goede man was, alhoewel streng. Iemand die niet veel zei maar hard werkte.
's Morgends vanaf vier uur hoorde men de mannen naar hun werk trekken, in Merksem of
in Antwerpen, op hun zware schoenen met dikke nagels eronder. Er bestonden nog geen
wekkers, of dat was in de Kaart een ongekende luxe, maar de mannen die om vier uur
voorbijgingen bonkten op de deuren van degenen die om vijf uur moesten vertrekken.
Toen mijn moeder niet meer naar school moest gaan mocht ze thuis blijven bij moeder; ze
was de jongste en de andere waren gaan dienen. Van dan af hielp ze op het land en in het
cafe.
Op een dag moesten ze soldaten onderdak geven, er waren ergens maneuvers bezig. Die
mannen moesten op zolder slapen. 's Morgens vroeg lag mijn moeder met een van haar
zusters samen in hun bed. Opeens zagen ze dat er een gaatje was gemaakt in de zoldering,
en ze zagen daar juist een oog voor ...
Later mocht ze ook mee naar de kermissen gaan, eerst thuis in de Kaart, maar later ook
daar waar haar broers kermis gingen spelen met hun klein orkestje. Haar beste vriendin
was Trees Quirynen, de moeder van Senne Rouffaer en van Agneske Verbruggen, de
vriendin van ons An. Mijn moeder kon goed dansen, en het was een net meisje.
Aanbidders had ze genoeg.

359
In hun buurt woonde toe Jef van Orshoven. Als jong meisje speelde ze soms met de
meisjes van Van Orshoven, waar die in hun karrekot een "toe-touter" hadden gemaakt, een
koord met een zak erover geplooid, vastgemaakt aan de balken. Als het oudste meisje van
de Van Orshoven's ook eens wilde touteren dan vroeg ze of een van de meisjes van
Goormans klein Franske eens wilde vasthouden; "Klein Franske" was toen een jaar of
drie-vier, en mijn moeder was er al negen. En zo heeft mijn moeder meer dan eens met
haar toekomstige man op haar schoot gezeten.
Jaren later, wanneer de Goormans'en op hun land aan 't werken waren, zagen ze mijn
vader dikwijls al fluitende naar zijn werk trekken, met zijn grote knapzak voor de hele dag
over zijn schouders. Dan zeiden de meisjes van Goormans dat Franske toch zo'n moedig,
knap manneke was, zo ne vlijtige met verstandige oogjes.

En dan langs mijn vaders zijde.
Op 16 oktober 1849 werd op de hoeve bij Franciscus van Orshoven en Maria Theresia van
Gaubergen op Berlaar - Hei, "Balder" zeggen de inwoners, een zoontje geboren dat Petrus
Josephus werd gedoopt, een naam die reeds lang in de familie van de vader was
voorgekomen.
Die Petrus Josephus trouwde met Maria Verbeeck, geboortig van Heist-op-den-Berg.
Jef en Moeder Mie hadden zes kinderen, waaronder mijn vader.
Uit de jeugd van die Jef heb ik niet veel horen vertellen, alleen dat zijn moeder hem soms
(dikwijls) uit de herberg moest komen halen als hij al twee dagen aan het kaarten was; niet
drinken, hij dronk weinig, maar hij kon kaarten als de beste. Hij had een ongelooflijk sterk
geheugen, kon na verscheidene spellekes nog altijd zeggen welke kaarten iemand had
gehad. Hij kon ook buitengewoon rap uit het hoofd rekenen, zelfs toen hij al 70-80 jaar
was.
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 was er een krisis uitgebroken in de landbouw. Veel
boerezonen zochten een andere kostwinning. Mijn grootvader ging naar Koningshooikt
wonen, later naar Lier; er was wellicht voor hem geen plaats op de ouderlijke hoeve. En
kort nadien begon hij een melk-boter- en eierenwinkel in Antwerpen, ik veronderstel in
Berchem want daar stierf zijn oudste kindje.
Maar voor die buitenjongen was het niet uit te houden in de stad en hij begon naar een
pachthoeveke te zoeken in de omgeving van de stad. Zo kwam hij in Brasschaat terecht,
eerst in de Kaart, niet ver van de ouders van mijn moeder. Daar heeft mijn moeder de Van
Orshoven's leren kennen, evenals haar broer Frans daar kennis heeft gekregen met mijn
tante Emma van Orshoven, de zuster van mijn vader.
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Er logeerden ooit soldaten bij mijn grootvader op de hoeve; ze waren zo tevreden over hun
"huisbaas" dat ze bij het vertrek een gedicht op de schuurdeur schreven; in een oud
weekblad werd het gepubliceerd. Hier het artikeltje zoals ik het weervond in het nr 256
van de 32e jaargang van "De Koophandel van Antwerpen":
"Capellen, 13 September, middag. Tusschen dees dorp en Brasschaat, op de deur van een
schuur die langs den steenweg staat, vond ik heden morgen de volgende ontboezeming in
krijt geschreven. Daar er weinig kans bestaat op de vereeuwiging van dit meesterstuk,
tenzij de eigenaar een laag vernis over het krijt late strijken - wat hij niet doen zal - oordeel
ik het mijn plicht deze bijdrage tot de vaderlandsche dichtkunst zwart op wit in De
Koophandel te doen zetten: Zetter, gelieve taal en stijl te laten zooals ze zijn, en vooruit nu
maar:
"Lang leve den baas Van Orshoven en zijne vrouw.
Wees gelukkig man en vrouw.
Maakt voor ons geen berouw.
Wij verlaten u met spijt
Maar gedenken U 't allen tijd.
Wij zijn hier met 20 man;
Baas en vrouw doet wat ze kan.
Wij worden behandeld als eigen kind,
Daarom door ons geacht en bemind.
Zeer tevreden zijn wij hier.
Daarom maken wij plezier.
Wij maken het hier van de Jan
Zoo lang ten baas verdragen kan."
En van boven stond in groote krijtletters:
"6e linie Regiment 4e Cie 1ste pelot.

1895"

Het moet in die tijd zijn geweest dat mijn vader in het dorp naar school ging bij Neleke
Tist, een enkele klas voor alle leeftijden, de volgende rij altijd een beetje hoger gezeten
dan de vorige. De meester, Neleke Goris, moet familie geweest zijn van de latere schrijver
Jan Albert Goris (Marnix Gysen). Mijn vader leerde goed en gaarne, maar "de Kaartse
rakkers" konden toch nooit iets goed doen, de pluimen waren altijd voor "die van 't dorp".
Tot aan zijn dood heeft vader al de gedichtjes van de school van buiten gekend, en ook het
scheppingsverhaal uit de bijbel, en delen uit zijn katechismus. Hoe dikwijls hebben wij
geluisterd, met grote ogen en schrik in 't hart, naar:
"De lucht was dicht betrokken
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met wolken grauw en grijs;
ginds verre stond het hutje
bedekt met sneeuw en ijs.
De wind joeg door de reten,
...... Daar binnen lag de dode..... Enz."
De rillingen liepen me over de rug want ons bleef geen enkel detail gespaard! Als onze Ivo
nog maar de eerste regel hoorde riep hij al "neeje! neeje!" en hield zijn oren dicht.
Of nog een dat ons oudste kinderen zeker nog kennen; en nu kennen Lotje en Hannahtje
het ook al uit het hoofd:
"De sim (= een jonge aap), de aap en de noot.
Een jonge sim,
meer dom dan slim,
vond ene noot,
nog niet ontbloot
van haren bolster ("borstel" zei Ivo) in het gras.
Zij beet erin en maakte een lelijk grimas.
"Foei! En moeder heeft nochtans gezegd
dat de noten goed zijn.
Ze heeft gelogen;
ze heeft mij bitterlijk bedrogen.
Ik luister niet meer naar den raad
van die mij zo voor 't lapje houden!
Maar weg! de noot; zij gaat (= sagaat)."
Zij slingerde de noot van zich met een gelaat
waarop te lezen stond: "Ik ben zeer kwaad!"
Een oude aap had alles afgezien;
Hij pelde, kraakte en at de noot en sprak
terwijl hij 't laatste beentje binnenstak:
"Uwe moeder had gelijk: de noten zijn zeer goed;
maar om ze te eten moet men ze kraken."
Zo is het in het leven ook:
men moet zich moeite geven wil men vreugde smaken!"
En nog zo eentje, ook weer eentje met een zedeles:
"Een dronkenlap had eens zo diep in't glas
gekeken dat hij nu niet meer wist noch wie noch waar hij was.
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Zijn vrouw, om hem benauwd te maken,
verzint een nieuwe list.
Ze windt hem slapend in een laken
en legt hem in ene kist.
Wanneer hij nu zijn roes had uitgeslapen
hij tast, hij voelt, en zegt:
"Wat! Drommel! Zou ik nu dood zijn en in ene kist gelegd?" Daarop verschijnt zijn wijf,
verkleed in enen geest.
"Wie zijt gij, roept hij, duivel, mens of beest?
Spreek ras, ik wil het weten."
"Ik ben 's duivels meid, zei 't wijf, en breng de doden t'eten."
"Zeer goed. Maar brengt gij drinken ook?..."
De drinkgewoonte is erg om laten;
als zij eens ingeworteld is
verkrijgt men moeilijk beternis.
Onthouding maar alleen kan baten."
Wel, dat was de manier waarop destijds aan de kinderen levenswijsheid werd bijgebracht.
In de Kaart moet het mijn grootvader toch ook weer niet zijn bevallen. Hij verhuisde naar
de Bredabaan, hoek Bloemenlei, de hoek naar de kerk toe. Daar staat nog dat lage huis,
nogal lang aan de straat. Later heeft Jan van Tichelen daar nog gewoond. Er hoorde daar
toen een heel stuk grond bij, tot aan de nonnekensschool, en de Bloemenlei bestond nog
niet. Dat lag daar al helemaal buiten het dorp. Voor de deur liep er een gracht, en
daarlangs stonden grote eiken bomen, ik heb die nog weten staan tot aan de afspanning "In
de kroon", waar later de Bredabaan verbreed is, dicht aan de kerk. Door een toeval zijn wij
later op dezelfde grond komen wonen waarop mijn vader en zijn broers in hun jeugd
gewerkt hadden: de vader van Leon van Assche, die politiekommissaris was in Brasschaat,
had die grond gekocht en er vier huizen op gebouwd; en in 1924 hebben mijn ouders er
daar een van gekocht, voor 40.000 fr.
Maar ook daar kon Jef van Orshoven zijn draai niet vinden. Rond 1900 verhuisde het
gezin naar een hoeve in het Peerdsbos, tussen de Bredabaan en de Laarsebeek, op de plaats
waar nu het sportcentrum van BLOSO staat. Precies op die plaats stond de oude hoeve,
langs een klein laantje van de grote baan naar het bruggetje over de beek; en rechts van dat
laantje lagen de velden, voor en achter het huis. Het was een eeuwenoude hoeve, met het
woonhuis en de stallingen onder een dak. Die hoeve was van baron van Havere, van wie
het goed en het kasteel "De List", daar in de buurt gelegen, over de beek, ook waren. De
slaapkamers zaten onder het dak, ene zelfs boven de koestal. Er was wel een echte
ingangsdeur aan de straatkant, maar die werd nooit gebruikt, daar stond zelfs struikgewas
voor; iedereen kwam binnen over "de werft", het erf tussen woonhuis en schuur, langs de
brede dubbele stalpoort; rechts stonden de koeien, met hun koppen naar u, en links van
achter was er een deur die in de woonkamer uitkwam. In die woonkamer was er een enkel
venster, van waaruit ge in de verte de grote baan kon zien, en vier deuren: een, die links,
naast de haard, naar de slaapkamer van mijn grootouders ging; een, die recht voor u in de
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"schone kamer" uitgaf; daarnaast een schuine kelderdeur, met trappen er op waarmee ge in
een "opkamer" uitkwam, een lage kamer op een tussenverdieping ; en de vierde deur, naast
het venster, was die "voordeur" die nooit openging.
Alles draaide rond die keuken-woonkamer. Daar stond die oude ronde tafel die later in de
keuken bij nonkel Juul en tante Mieke in het Zand nog heeft gestaan en die uiteindelijk
hier in ons bos uiteen is gevallen. In die woonkamer stond ook een Leuvense stoof, in wat
vroeger de open haard was geweest; de grote schouwmantel bestond nog, en daaronder,
onder de stoof, die haardplaat achter tegen de muur, waar vroeger het vuur tegen had
gebrand. Als kleine jongen zat ik daar dikwijls naar te kijken, en met mijn vingeren die
tekentjes te volgen, die er op staan; en eens zei mijn grootvader: "Die is later voor u."
Naast de stoof stond een zetel, voor mijn grootvader; en daarnaast een oude staande klok,
die al in de hoeve stond toen mijn grootvader er kwam wonen; de vorige bewoners, de
familie De Jong, lieten ze achter "omdat ze te oud was", rond 1900; de klok daaruit hangt
nu in onze living. De klokkekast vond ik niet zo mooi, ze was ook vuil; maar nonkel Juul
heeft ze verkocht aan Albert vander Steen, van Brasschaat, en die heeft ze mooi opgekuist.
Eigenlijk zou ik ze terug moeten zien te krijgen...
Daar in die woonkamer heb ik mijn grootouders leren kennen. Grootvader was voor mij
"de petere", grootmoeder was "Moeder Mie", nooit anders. Elke zondag namiddag kwam
de gehele familie daar bijeen, met al de kleinkinderen (spijtig genoeg waren er niet veel ...)
Na het middageten vertrokken wij van bij ons thuis, te voet door het Peerdsbos tot aan de
hoeve. Hoeveel honderd keer heb ik die weg gedaan! En dan kwam de ene na de andere
daar aan. Eerst werd er wat verteld over het nieuws: over het veld, over de beesten, de
velokoersen en de duiven; en na het eten van vijf uur - allemaal rond die ronde tafel, en uit
die ene grote pot, die midden daarop stond. En dan maar kaarten en kaarten, altijd wiezen !
Tot het tijd was om met de kinderen naar huis te gaan. En stel u dat voor:door het donkere
Peerdsbos naar huis, geen enkel huis tot aan die zuil die staat daar waar het dorp begint,
alleen maar die grote Bremdonkhoeve waar die van Palinckx gewoond hebben, nu is daar
de Melkerij. Daar heb ik alle schrik voor donker en voor donder afgeleerd, vooral omdat
vader echt voor niks bang was. Wel voorzichtig.
Mijn grootvader kent ge van dat geschilderd portret in mijn bureau. Hij liet zijn baard
altijd groeien, hij knipte er van tijd tot tijd zo maar zelf met de schaar een stuk af. Hij
rookte niet, dronk weinig, maar "chikte" des temeer, altijd, zou ik moeten zeggen, zo van
die gesausde rollekes tabak. Hij had daar altijd een voorraad van bij in een doosje; en van
tijd tot tijd trok hij een nieuw stuk van het rolleke, smeet het oude in het vuur en herbegon.
Hij vloekte nooit, nooit erger dan "kerdjie!" en ik heb hem nooit kwaad gezien, behalve bij
het kaarten als zijn maat de verkeerde kaart uitspeelde.
Bij goed weer zaten we dikwijls buiten tot aan het avondeten. Er was een ruim erf tussen
het huis en de schuur aan de ene kant, en het karrekot en de paardestallen aan de andere
kant. Links liep "het dreefke" van aan de straat het Peerdsbos in, langsheen de hoeve. In de
lente kwamen de mensen er "pieperkes", meiklokjes zoeken, die stonden er veel, en in de
zomer kwamen daar plezante groepen uit de stad voorbij, "mezenvangers" en zo. Rechts
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werd het erf afgesloten door hoge vlierstruiken, en daaronder stond een lange ruw-houten
bank, met daarvoor de borre-put, zo ene met een hoge paal ernaast met van boven een mik
waar een lange balk in lag, met aan ene kant een lange keten met de emmer, en aan de
andere kant een tegengewicht.
Ik riek nog de frisse geur van die vlierstruiken in de lente!
En tegen de avond mocht ik met "mijne petere" mee de koeketel gaan stoken in de
bak-keet. Dat was een aanbouwsel naast de woning, het verst van het dreefke, een laag,
donker kot vol dingen die nu duizenden franken zouden waard zijn, maar die later, toen
mijn grootvader moest verhuizen, gewoon in de grond zijn gestoken in de bietenkuil naast
het dreefke, voor het huis, samen met al wat er van die eeuwenoude zolder was gekomen
en dat niet onmiddellijk bruikbaar was. Had ik toen maar een beetje meer te zeggen gehad!
In die bakkeet, dus, daar was in de rechtse hoek een open vuur met een grote ketel er
boven, die hing aan een van die hangijzers die wij nu hebben, die "zaag" of die haak. In de
ketel werd "de drank" voor de koeien gekookt: water met meel en lijnzaadkoek, en de
patatjes die te klein waren voor de mensen. Voor mij was het een mysterieus feest, daar zo
op een laag kapblok, het onderste einde van een boom, naast mijn grootvader te mogen
zitten, alle twee in het vuur kijkend, hij met een stok om de gloeiende houtskool die te ver
uit het vuur viel, of soms wegvloog als het hout knetterend uiteenspatte, er terug in te
wippen, en soms mocht ik dat dan ook eens proberen. Veel werd er niet gezegd, soms
vroeg hij of ik goed leerde in de school, of wat ik later ging worden; er is een tijd geweest
dat ik twijfelde tussen timmerman, zoals mijn vader, of bokser of paus; maar gewoonlijk
zat hij maar in het vuur te kijken, en spoot er van tijd tot tijd een straal tabakssap van zijn
"chik" in, en dat kissste dan.
Met Nieuwjaar was het scenario onveranderlijk, elk jaar hetzelfde: de eerste zondag van
het jaar kwam ik plechtig mijn nieuwjaarsbrief aflezen, voor grootvader in zijn grote zetel;
grootmoeder liep intussen rond, bedrijvig met van alles bezig; elk jaar kreeg ik dan mijn
groot peperkoeken hart met suikernopjes op.
Een andere speciale belevenis was de oogst, vooral het rooien van de aardappelen. Ik
veronderstel dat toen het verlof nog tot half september duurde want ik kon daar bij zijn.
Mijn ouders gingen dan helpen, en de Viktor van tante Emma en ik, wij speelden in dat
losgewoelde zand. Ge kon daar juist in spelen zoals aan het strand (maar dat wisten wij
niet, ik was al 17 voor ik voor 't eerst de zee zag); we maakten daar gewoonlijk een
boerderij in: een rechthoekig blokje zand, en dan een grote omheining door met onze
beide handen het zand in kleine dijkjes bijeen te duwen, meters ver. En om het nog echter
te maken plantten we er takjes uit de veldkant in, dat was de boomgaard. Maar toen we
wat groter werden moesten we mee patatten rapen ... Toch bleef het plezierig want rond
vier uur kwam er iemand van de boerderij met een grote korf boterhammen en kannen
lauwe koffie, en dat smaakte beter dan de koffiekoeken van Dellafaille. En als 't werk voor
die dag gedaan was werd op de hoeve de klok geluid, die stond boven op het dak. Nonkel
Juul, kerdjie, heeft ze in de oorlog zonder aan iemand iets te zeggen ingeleverd bij de
Duitsers, toen iedereen koper moest inleveren. Hij had niets anders in koper ...
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Als dan de aardappelen allemaal binnen waren gereden, en ik mee op de laatste wagen,
bakte Moeder Mie pannekoeken met siroop, en traditioneel was er ene bij met garendraad
erin. En ik denk dat er jenever werd bij gedronken, want na enkele tijd was iedereen eerder
luidruchtig.
En daarna weer, moe maar gelukkig, door het bos naar huis.
Elke zondag voormiddag kwam de petere te voet naar de mis in het dorp, daarna kwam hij
bij ons eten en naar de duiven zien die terugkwamen uit Dourdan of Noyon of van waar
ook. Mijn vader had goede duiven, nog ras van Jef Horemans uit Schoten, die kastelein
was op Kalesbergh en een vriend van vader.
Mijn grootvader droeg altijd, ook binnen, een "klak", een pet, zoals op dat schilderij, en
een stok om te gaan. Zo heb ik hem gekend zolang ik me herinner.
Moeder Mie heb ik nooit naar de kerk weten gaan. Dat was te ver voor haar, zei ze, en
echt het was een uur gaans, en een uur terug. Over haar heb ik niet meer zulke scherpe
herinneringen, behalve dat het een "krikkele" was. Iedereen zei dat het een "gendarm" was;
ze kwam ook uit de streek van de messevechters, en ze was "van niks verveird". Als ze 's
nachts iets ongewoons hoorde nam ze de tweeloop van de muur en ging alles afzoeken,
binnen en buiten. Eens heeft ze zo een patattendief, die van de ingekuilde aardappelen een
zak aan 't vullen was, met de tweeloop zijn achterste vol hagel geschoten. En de kinderen
moesten haar gehoorzamen, meer aan haar dan aan hun vader, en zo gebeurde ook. Op zijn
25 jaar kreeg nonkel Juul, de oudste, nog altijd geen sleutel mee als hij uitging, naar de
fanfare. Ze wilde weten hoe laat de "kinderen" thuiskwamen, daarom moesten ze haar
maar wakkerkloppen. Daar vertel ik dadelijk nog iets over!
Ergens ligt hier nog een grote foto van haar.
In het begin van mijn herinneringen ging Moeder Mie elke week eens naar "'t stad" om in
enkele winkels boter en eieren te leveren; ze droeg dan aan elke arm een zwarte, in wilg
gevlochten mand met een deksel erover. Te voet heen en terug.
Maar veel meer weet ik niet meer van haar. Op een zondagnamiddag lag ze op haar bed te
sterven, het was warm en er zaten zoveel vliegen - dat was destijds zo in elke hoeve - dat
ze er last van had; iemand zette mij, negen of tien jaar oud, naast haar met een takje met
blaadjes om de vliegen van haar hoofd weg te houden, en ze bekeek mij dankbaar met een
lichte glimlach. Toen ze begraven werd op het oude kerkhof rond de kerk van
Brasschaat-dorp weenden vader en moeder erg.
Eigenlijk waren mijn vaderlijke grootouders twee heel arme mensen die nooit iets hadden
kunnen sparen, die met hard zwoegen juist de kost hadden kunnen verdienen voor zichzelf
en hun kinderen. Ze hadden geleefd in een onrechtvaardige tijd.
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Maar over "het Voshol", zoals de boerderij en de streek er rond werd genoemd, moet ik
toch nog iets merkwaardigs vertellen. Op zekere dag kwam daar eens een jonge kunstenaar aan, Ivo Mortelmans, de zoon van de toondichter Lodewijk Mortelmans. Ivo was
thuis weggelopen omdat hij ruzie had met zijn vader, die naar ik later ook van anderen
hoorde een heel lastig karakter had; ik vermoed dat de ruzie ging over Maria, de verloofde
van Ivo, omdat die maar een eenvoudig meisje was; we hebben ze goed leren kennen, het
was een braaf meisje, ik denk dat Ivo haar had leren kennen toen ze zong in een koor in de
opera; ze heeft hier met Ivo lange jaren in Koningshof gewoond en is hier gestorven. Wel,
Ivo kwam bij grootvader vragen of hij daar mocht komen wonen op de hoeve, in het
Peerdsbos. Zo heeft hij dan daar inderdaad een jaar of vijf gewoond in de "schone kamer",
en gewoon meegeleefd en meegegeten met de hele familie; grootvader was voor hem
"vaderke" en grootmoeder "Moeder Mie". Ik denk dat Ivo toen nog op het Conservatorium
studeerde, maar hij componeerde al - ik herinner me dat hij gedichten van Guido Gezelle
op muziek zette - op een heel grote piano, met drie klavieren boven elkaar en nog een
voetklavier erbij. En spelen dat die kon! Daar heb ik het eerst over echte muziek gehoord.
En niet alleen over muziek; Ivo had veel mooie en interessante boeken en prenten: ik heb
daar voor 't eerst die afbeelding van "de Dood en de Ridder" van Albrecht Durer gezien, ze
maakte indruk ... En mijn leergierige vader kreeg regelmatig boeken mee; zo ben ik thuis
eens uitgekomen, onder het linnen in de kast, op Heyermans' "Wijze Kater"; dat was een
"subversief" boek, al kende men toen dat woord nog niet. Heb ik daar plezier aan beleefd!
Ik was misschien tien of elf jaar. Tot mijn vader mij zo hard hoorde lachen dat hij er op uit
kwam; maar ik mocht voortlezen. Ik zal nooit vergeten hoe de kater aan Jonathan zegt: "Jij
bemint een meisjes-mens!" en Jonathan dan : "Kan jij spreken?!" En verder die scene van
de koning die vraagt hoe laat het is ...
Bij Ivo kwamen vele andere jonge kunstenaars o.a. zijn neef Frank Mortelmans, die dat
portret van mijn grootvader heeft geschilderd. Die schilderij was oorspronkelijk donker
rond het hoofd van grootvader, maar die wilde daar niet van en toen heeft Frank er maar
een weide met een paar koeien rondgezet. Frank heeft mijn grootvader nog verscheidene
malen geschilderd: nog eens ongeveer zoals het mijne, eens voor het vuur in de bakkeet
enz. Waar mogen die verzeild zijn geraakt?
Verder kwam daar nog Willem Aerts, uit Kapellen, ook een schilder; die hielp mij met
mijn tekenprobeersels; en een Michel van Strijdonck en nog andere wier namen ik niet
meer ken.
In 1930 besloot baron van Havere de gronden langs de Bredabaan te verkopen als
villagrond; en dan was de boerderij ook niets meer waard; ze begon overigens erg
bouwvallig te worden. En zo moest grootvader op zijn oude dag, in de tachtig, weer
verhuizen met nonkel Juul en tante Mieke, de enige die nog thuis waren en die de
boerderij voortzetten.
Het was wel een drama voor mijn grootvader; die wou niet weg, maar zelfs Leo Scheire,
de volksvertegenwoordiger en advokaat, kon er niets aan doen. Grootvader zei "dat hij dan
rap kapot zou zijn"; en nonkel Juul had heel zijn melkronde op Vriesdonk waar meer en

367
meer villas werden gebouwd en hij de enige melkventer was. Maar er was niets aan te
doen.
En zo kwamen ze op dat kleine hoefke in "Het Zand", aan de andere kant van Brasschaat,
dat wij uiteindelijk geerfd hebben maar dat nu onteigend is door de Kleine Landeigendom.
Nonkel Juul kocht het met geleend geld, en herbegon. Grootvader treurde, en stierf drie
jaar later.
En nu over de kinderen van mijn grootouders.
Nonkel Juul was de oudste, maar die houd ik voor de voorlaatste, en mijn vader voor de
laatste.
De tweede-oudste was NONKEL NAAR (Leonardus). Een vent als een boom, die in zijn
jeugd in Lillo weg en weer over de Schelde zwom, zonder rusten.
Nonkel Naar kon het thuis niet lang uithouden, hij kreeg ruzie met zijn moeder en trok
naar de stad waar hij aan de dokken ging werken, schepen laden en lossen, zwaar werk
maar beter betaald. Hij werd er heel rap socialist, trouwde met een eenvoudig stadsmeisje,
tante ulie, ruw, vloeken, enz. maar ik geloof dat zij het met haar man niet gemakkelijk
had: drie kinderen, een man die na enkele tijd niet meer wilde gaan werken en ook geen
belastingen meer wou betalen. In het begin kreeg hij daar wel last mee, maar de
gendarmen lieten hem rap gerust: hij smeet ze gewoon van de trappen naar beneden. Hij
was te sterk. Hij is pas opnieuw naar huis gekomen als Moeder Mie dood was. Van zijn
drie kinderen is er een kort na de oorlog verongelukt: gespeeld met een nog niet ontplofte
obus die hij en zijn kameraden ergens gevonden hadden. De dochter was van jongs af al
op de loop met de jongens; ze heeft haar man laten zitten en nu is haar "adres onbekend".
De andere jongen, Leon, was een heel andere, verstandig en oppassend; hij had in
Borgerhout een goede loodgieterszaak, in de Mertensstraat. Goed getrouwd, een of twee
kinderen; en gemeenteraadslid BSP in Borgerhout; maar ook al overleden.
Over tante Mathil heb ik weinig te zeggen, ik heb haar niet gekend. Ze moet een heel
braaf meisje geweest zijn, ging in 1906 in 't klooster in Opwijk (dezelfde zusters die het
Gasthuis, kliniek, in Brasschaat bedienden) als zuster Ernestine, maar stierf reeds in 1917,
enkele dagen na mijn geboorte: ze "had een schrik gepakt" toen in het begin van de oorlog
er nogal fel gevochten werd in Opwijk, en de zusterkens tussen de twee legers een paar
dagen en nachten in de kelder hadden gezeten, onder het geschut.
Van haar heb ik tussen oude papieren nog enkele brieven gevonden die ze aan haar ouders
schreef, meestal rond Nieuwjaar; meer dan een ker per jaar mochten nonnekens toen niet
schrijven, en ze mochten thuis of bij familie niet binnenkomen ... Ze had een heel mooi
geschrift, en uit haar brieven blijkt hoe gevoelig ze was, en hoeveel ze van haar ouders,
broers en zuster hield. Blijkbaar werden haar brieven thuis ook naar waarde geschat want
vijfenzeventig jaar later vond ik ze nog mooi bijeen bewaard.
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En dan tante Emma (uitgesproken eemaa, zoals ze altijd op z'n "Hests" werd genoemd in
de familie): een lange, mager van de zenuwen; ik heb ze nooit anders gekend dan aan 't
jagen en 't lopen, altijd even haastig, meestal achter haar hond, altijd een dikke witte fox
die altijd Tony heette. De hond was nog haastiger dan zij, liep altijd voor, sleurend van
boom naar boom, en tante Emma hing-ging-liep daar achteraan. Ze was getrouwd met
nonkel Frans, "de Mal", een broer van mijn moeder en dus heb ik over hem al gesproken.
En zo haastig de ene was,zo traag was de andere ... Ik heb ze eerst weten wonen in een
klein, oud huizeke tussen Brasschaat-kerk en de Gemeentestraat, een huiske van misschien
3 of 3,5 m. gevelbreedte. Soms mocht ik daar gaan spelen met hun zoon Viktor (zie
vroeger reeds iets over hem). Die had altijd heel speciaal speelgoed: tante Emma en
nonkel Frans waren concierge op een zeer grote villa, met name "Brialmont", in een groot
park rechtover "het dreefke" waarlangs mijn grootvader woonde, daar in 't Voshol. Die
villa was eigendom van een Parijse (adellijke) familie "de Berthier" - als ik me niet vergis
na al die jaren; ik meen dat het afstammelingen waren van een minister van Oorlog onder
Napoleon. Alleen in de zomermaanden kwam de familie naar Belgie en naar Brasschaat,
met de kinderen; de andere maanden woonden mijn oom en mijn tante op die villa. En
daar kreeg Viktor altijd het afgedankte speelgoed van, de meest fantastische dingen - in
mijn ogen. Wat heb ik hem benijd om een mooie poppenkast, met verwisselbare decors:
rotsen, een paleis, een stal enz.; en niet alleen het achterste vlak was er, maar ook aan
beide zijden waren er twee of drie coulissen, echt zoals in een echt theater. Veel later heb
ik het ding toch gekregen, Viktor was een jaar of vijf-zes ouder dan ik, en mijn ouders
hadden zijn ouders toen eens uit de nood geholpen. Ik heb er bij mijn vriendjes nog veel
succes mee gehad, ik speelde allerlei sprookjes met zelfgeknipte marionetten; 10 ct inkom.
Op de villa was alles al even fantastisch voor mij; er waren ik weet niet hoeveel kamers;
gewoonlijk kwamen wij niet verder dan de grote keuken waar mijn oom en tante
woonden, maar drie of vier keer heb ik toch eens wat verder mee mogen gaan kijken in
enkele andere kamers. Overal lagen er overtrekken over de meubels. Maar mijn aandacht
ging vooral naar een groot echt ijzeren harnas, twee heel oude en versleten vaandels, en
verscheidene borden met oude pistolen, zwaarden enz. aan de muren langs de erg brede
trap naar boven. En een enkele keer ben ik voor enkele minuten in de speelkamer van de
kinderen mogen gaan kijken ("maar overal afblijven, zulle!!!"): electrische treinen op
oneindige sporen, poppen, beren, grote soldaatjes in tin enz. enz. juist een uitstalling van
de Innovation tegen St.- Niklaas...
Er hoorde een groot park bij die villa, met vijvers, tennispleinen enz. Ik herinner me dat
daar bergen azaleas stonden, "melkbloemekes" noemden wij dat omdat we daar langs
achter "honing" konden uitzuigen.
Toen hun klein huisje in 't dorp moest afgebroken worden hebben ze die zomermaanden
bij ons gewoond, in ons nieuw huis, Bredabaan 349 toen, later met de aanpassing van de
huisnummers in 1930 werd het 493. Viktor speelde toen al heel goed trompet, ik heb hem
in hun klein huisje nog weten beginnen op de bugel. Op de villa kon hij zoveel oefenen als
hij wilde, daar stoorde hij niemand. Hij speelde echt heel mooi, ik herinner me nog die
moeilijke "Carnaval de Venise" met die rappe "courdelanges" (= coups de langue ...)
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Nadat ze een jaar bij ons hadden gewoond bouwden ze op de Verhoevenlei, op een pand
waarvan mijn ouders de andere helft bezaten; misschien hadden die gedacht van daar ook
ooit te bouwen; maar toen ze ons nieuw huis gekocht hadden hebben ze die grond
verkocht.
En dan de jongste broer van mijn vader: nonkel Romanus. Ons oudste kinderen moeten
hem nog gekend hebben. De plezantste, een echte grapjas zolang hij jong was en nog niet
verbitterd. Hij speelde in de fanfare in Brasschaat, tuba, geloof ik, samen met nonkel Juul,
en mijn vader trommelde. Als ze na de repetitie in het dorp naar huis kwamen stak hij
allerlei streken uit: op de deuren kloppen, zogezegd per abuis tegen een paal botsen, of als
er iemand afkwam plots als bewusteloos op de grond vallen ... de mensen wisten dan niet
wat ze moesten doen ... Of als er meisjes in de buurt waren speelde hij gaarne voor hond,
ging aan de bomen rieken en hefte dan zijn pootje op. Eens kwam hij bij mijn tante Stien
in de staminee binnen in het half duister - om gas te sparen werd de gaslamp pas
aangestoken als er "volk" binnenkwam - en hij had zich onder zijn lange overjas zo klein
gemaakt als hij kon, zo klein dat tante Stien hem vroeg: "Voor wadist, manneke?" want ze
dacht dat het een jongske was dat herstelde schoenen kwam afhalen. En toen werd hij
langzaam groter en groter, heel langzaam, en maakte zich zo groot hij maar kon... Tante
Stien liet een schreeuw en liep de keuken in. De mensen geloofden toen nog in spoken en
Lange Wapper.
Maar behalve grapjassen kon nonkel Romanus ook heel goed dansen, dat wist heel het
dorp; en in de winter was hij samen met bakker Hendrickx, de latere patissier, de rapste en
de sierlijkste van de schaatsers.
En hij had een echte technische knobbel, zou men nu zeggen, altijd op zoek naar
uitvindingen. Had die maar kunnen studeren! Maar rond 11 of 12 jaar moest hij gaan
werken. Ik denk dat hij van het begin af bij Antwerp Telephone and Telegraph heeft
gewerkt, wat nu ATEA heet. Dat stond toen nog in Berchem. Hij is daar tot zijn 65 in
dienst gebleven, dan was hij "zaalmeester" of iets dergelijks, een soort meestergast. Hij
heeft er meer dan een verbetering aan hun toestellen doen aanbrengen, maar hij kon niet
vooruit omdat hij geen diploma had.
Thuis op de hoeve was hij ook altijd bezig met electriciteit. Zolang ik geweten heb is er bij
mijn grootvader, en later bij nonkel Juul in 't Zand, nooit anders dan een petroleumlamp
geweest voor de verlichting, en stallantaarns op petroleum om in de stal of buiten te gaan.
Wel, nonkel Romanus had in de niet meer gebruikte open schouw een systeem gebouwd
waarmee electriciteit kon worden gemaakt: een zwaar gewicht kwam door de schouw naar
beneden en deed daardoor boven op zolder een dynamo draaien; die stond gemonteerd op
het kleine kamwiel van een oude fiets, terwijl het gewicht het grote kamwiel deed draaien;
en de afstelling van de remmen regelde de snelheid. En zo had de hoeve genoeg stroom
voor de woonkamer en voor nog enkele kleine mogelijkheden die maar van tijd nodig
waren. Daarop werkte ook een heel veiligheidssysteem: wanneer er ergens in huis of stal
een deur of een venster openging begon een bel te rinkelen en ging er een lichtje branden
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waaraan ge kon zien waar er iets gebeurde. En daar werkte ook een deurbel op.
Met die deurbel heeft hij nonkel Juul ooit een memorabele poets gebakken. Nonkel Juul
heeft tot het einde van zijn leven aan spoken geloofd, dat kon hem niemand uit het hoofd
praten! Lees er maar eens dat tiental verhalen op na die door hem werden verteld aan de
auteur Marcel van den Berg van een boek "Volksverhalen uit Antwerpen"; die gaan
allemaal over toverij, heksen en spoken.
Stel u zijn gemoedsgesteltenis dan voor als hij 'avonds laat naar huis kwam van de fanfare
of van 't vrijen, dan moest hij eerst al door dat donkere grote bos; en dan stond hij daar nog
voor de gesloten staldeur, want de sleutel kreeg niemand mee.
Op een nacht kwam hij zo terug thuis en wou aanbellen; maar toen zijn vinger nog twintig
centimeter van de bel verwijderd was belde het al! Hij vloekte ne keer, dacht dan dat hij
zich misschien toch vergist had en probeerde opnieuw; maar weer ging de bel voor zijn
vinger ze had aan geraakt. Dat was te veel voor hem; hij vloog tegen de deur, bonkte erop
met alle twee zijn vuisten: "Doed open! Doed open! Het spookt hier!" Het was nonkel
Romanus die een tweede leiding naar de deurbel had aangelegd, en van op zijn kamer
afloerde wanneer nonkel Juul wou aanbellen; en even daarvoor drukte hij zelf op zijn
knopje.
Romanus was ook een fameuze stroper, vooral op de fazanten in de "Teirlingen", vroegere
eigendom van het klooster van de Terninckstraat in Antwerpen, maar toen van de baron
van de List. De rijkswacht wist dat, er kwamen gedurig klachten, maar ze deden of hun
neus bloedde: ze moesten bij Van Orshoven op de hoeve, de verste uithoek van de
gemeente, hun controleblad laten aftekenen om te bewijzen dat ze wel tot daar waren
geweest, en dan schoot er altijd wel een borrel jenever over, of als ze eens niet tot daar
geraakten werd dat wel in orde gemaakt ...
Op de fabriek werd hij rap socialist; hij trouwde met een weesmeisje, een vriendin van
tante Mieke waar nonkel Juul mee trouwde - de meisjes waren samen in hetzelfde
weeshuis geweest - en het paar ging wonen boven een cafe op de Veemarkt nr 5, waar ze
heel hun leven zijn blijven wonen, zonder te weten wie er onder of boven, links of rechts
van hen woonde. Elk week-end kwamen ze naar 't Voshol; en voor de rest passeerde hij
zijn avonden achter de schermen van een socialistische toneelkring om er te helpen met de
verlichting en het opstellen van de schermen. En toen hij wat ouder werd zat hij veel aan
het Steen naar de bedrijvigheid op de boten of naar de Schelde te kijken.
En als 't slecht weer was repareerde hij de horloges van heel de familie en van zijn
fabriekskameraden.
Tante Cecile en nonkel Romanus hebben geen kinderen gehad; geen gewild? Ze wilden
zoveel mogelijk van het leven genieten, foeterden op de rijken maar benijdden ze eigenlijk
in hun binnenste; en als ze wat ouder waren werden ze heel verbitterde mensen. Tante
Cecile was vroeg doof geworden en moest van uw lippen lezen wat ge zeide. Nonkel

371
Romanus sprak heel stilletjes tegen haar, zonder stem, maar bewoog zijn lippen bijna
overdreven, en zo verstonden ze mekaar toch goed. Wanneer hij niet thuis was kon zij de
huisbel niet horen; daarom had hij aan die bel een windmolentje verbonden; wanneer er
dan iemand aanbelde draaide dat molentje en deed de tafel lichtjes schudden en tegelijk
maakte het wind zodat tante Cecile toch op een of andere manier gewaar werd dat er
iemand aan de deur was.
Toen tante Cecile stierf was hij opeens een echte sukkelaar. Ze hadden nooit iets gespaard,
nooit eigendom willen kopen, geleefd van de hand in de tand. Op hun appartementje
stonden nog juist dezelfde meubeltjes die ze bij hun huwelijk hadden gekocht. Plus de
zwarte kist waarmee tante Cecile uit het weeshuis was ontslagen en die Ivo nu heeft. Twee
keer in de week mocht hij bij tante Mieke en nonkel Juul gekookt eten komen halen, dat
warmde hij dan elke dag wat op, tot hij weer mocht komen. Gelukkig erfde hij toen een
beetje van zijn schoonbroer, een Gorrebeeck, en kon dan met de bond van de gepensionneerden van St.-Paulusparochie (de katholieke bond ...) regelmatig eens een kleine uitstap
doen. Hij was geweldig onder de indruk van een bezoek aan Scherpenheuvel, na vele
tientallen jaren, wellicht meer uit herinnering aan zijn gelukkige jeugd dan uit religiositeit;
alhoewel ik het niet weet, natuurlijk. In die periode is hij nog eens echt verliefd geweest op
een verpleegster die vriendelijk was voor hem; hij wou er graag mee hertrouwen. Na zijn
dood heb ik een brief van haar gevonden, antwoord op een huwelijksaanzoek - het
zoveelste; echt aandoenlijk zo een idylle tussen twee oudere mensen.
Heel zijn leven was hij maaglijder geweest. Op eens werd hij zo ziek dat we hem naar
Stuyvenberg moesten laten brengen, en acht dagen nadien was hij dood. Op de dag van
zijn overlijden is ons oude hangklok - die hij altijd kwam smeren en repareren, dat deed
hij al toen ze nog in de hoeve van zijn ouders hing - stil gevallen, en tot nu toe heb ik ze
niet terug in gang gekregen.
En dan de oudste, nonkel Jul, die ge nog allemaal hebt gekend, een klein, pezig boerke,
met een grote blauwe geboortevlek op zijn kaak, die op zijn zeventig jaar nog een koers
voor gepensionneerden won, op zijn kousen, over 100 meter. Ik heb er al veel over verteld
wanneer ik over de andere leden van het gezin sprak. Hij bleef de boerestiel van zijn
voorouders voortzetten, de laatste na minstens zeven eeuwen. Hij bleef op de hoeve bij
zijn ouders, en ik vermoed dat het daardoor is dat hij pas op 34 jaar een eigen vrouw in
huis mocht brengen; er was geen verdienste genoeg voor een mond meer en Moeder Mie
wou baas blijven.
Nochtans, als ik mag voortgaan op de talrijke liefdesbrieven die ik na zijn dood heb
gevonden, zeker van zes verschillende meisjes, dan had hij kans genoeg gehad. Een
voorbeeldje: "Antwerpen 27 Januari 04. Beminden Vriendt Jul, Met dezen kom ik de pen
in mij hand te neemen om u eengen regels te schreiven van liefden want dat had ik nooit
gedacht dat ik nog naer u zoo moogen schreiven hebben, Beminden Vriendt. ....... Uw
Vriendin Philomen De Leeuw." En er is een afspraak gemaakt voor "alf 5 uur oe vroeger
oe liever".
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Maar voor hij trouwde wou hij toch iets beleven: met zijn spaargeld kocht hij een
abonnement op de trein, waarmee ge veertien dagen in Belgie mocht rondrijden waarheen
ge maar wou. Zo ging hij naar Luik, naar Namen, naar Oostende enz. Ge moest hem dat
horen vertellen op zijn naieve manier. Zo bijvoorbeeld hoe hij te Namen stond en geen
gebenedijd woord Frans kende; hij ging naar de kerk en zei in 't Brasschaats aan de pastoor
dat hij maar een simpel boerke was en of hij hem geen serieus logement kon tonen; en
gelukkig verstond die pastoor voldoende om hem te helpen. Ik heb nog een postkaart
gevonden waarop hij dat aan zijn broer vertelt. Maar het sterkste overkwam hem in
Oostende. Hij had daar al wat over en weer gewandeld over de dijk, tussen al dat rijk volk
(het was nog voor de eerste oorlog) en hij keek zijn ogen uit op zoveel water. Toen kreeg
hij wat meer moed, wanneer hij zag dat er ook zoveel volk op het strand liep; er zaten er
zelfs tot op een pier. Ergens helemaal op het einde van zo een pier zat daar een juffrouw
en een oudere dame, ergens waar het water al links en rechts van die pier spoelde. De tij
was aan 't opkomen, maar daar had nonkel Juul geen verstand van. Opeens hoorde hij die
oudere dame aandringen om terug te gaan: "Vooruit, spoed u; het water is op komst!" Dat
was genoeg om hem een dodelijke schrik op het lijf te jagen, in zijn verbeelding zag hij
die baren op een-twee-drie tot aan de dijk komen. Hij schoot op een loop, de eerste passen
nog op de pier, maar dat ging hem niet rap genoeg, dat ging niet recht genoeg naar de
trappen, dus plens-plens-plens het water in, Lopen, lopen, zonder omzien, tot hij boven op
de dijk stond; en pas daar durfde hij omkijken, met zijn schoenen nat en vuil, en de pijpen
van zijn broek erbij.
Zo had hij de wereld gezien voor zijn gehele verdere leven, want nadien is hij nergens
meer geweest dan naar Heist, naar de familie, en naar Scherpenheuvel met de jaarlijkse
bedevaart, te voet tot Lier en de rest per trein, en alle jaren te paard naar Hakendover, naar
de paardenprocesie, waarbij ze onderweg een paar keer gingen slapen in de schuur van een
of andere boer. Bij mijn grootvader werden er ook wat paarden gekweekt, daarom was
Hakendover een "must". Die jaarlijkse reis naar Hakendover heeft hij heel zijn leven
volgehouden tot het laatste jaar toe; de laatste tien jaar reed ik er hem naartoe met de auto,
en dan kwamen we terug over Scherpenheuvel en over Heist. In Hakendover, tussen die
duizende mensen was het niet moeilijk om hem te vinden; altijd vlak bij het beeld van
O.L.Heer, waar iedereen probeert aan diens mantel te trekken.
Voor 't overige bestond zijn leven uit zijn werk op de hoeve, en zijn melktoer met een licht
karretje en zijn klein paard; in die tijd kende iedereen in 't dorp Julleke van Orshoven,
iedereen hield van dat kleine vinnige vriendelijke ventje; en als verstrooiing had hij zijn
duiven , want hij was ook een rasechte duivenmelker. En zijn honden, die mag ik ook niet
vergeten, er liepen er altijd verscheidene rond op zijn boerderij. En hij zag zijn paarden zo
graag alsof het zijn broers waren! Hij was echt een dierenliefhebber.
En toch moest hij meedoen aan de duivenschietingen op het kasteel, ingericht door de
eigenaar van hun pachthoeve. Daar zaten dan duiven ingesloten in kleine kooitjes,
verspreid over het terrein, en nonkel Juul zat ergens in een put en moest dan aan touwtjes
trekken, nu het ene dan het andere, zodat de jager die aan de beurt was niet wist waar er
een duif zou opvliegen. Het was een vreselijk wreed spel; soms werd een duif getroffen
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zonder dadelijk te sterven, die viel dan een eind verder in het bos en verhongerde daar of
werd door een klamper of een wilde kat verder afgemaakt. Na veel tegenstand van de
rijken is dat nu toch verboden geraakt en vervangen door het schieten op klei-schijven die
mechanisch omhoog worden geslingerd. Nonkel Juul was razend kwaad telkens hij moest
gaan helpen maar kon niet weigeren.
In 1918 trouwde hij met tante Mieke, een klein wijveke uit de stad, weesmeisje en
vriendin van tante Cecile, de vrouw van nonkel Romanus; vandaar dat er nu in ons garage
nog juist dezelfde zwarte kist staat als die Ivo van nonkel Romanus heeft overgenomen.
Tante Mieke en nonkel Juul konden geen kinderen krijgen, en bovendien was tante Mieke,
een stadsmeisje en niet voorbereid op zwaar werk, helemaal niet geschikt voor de
boerestiel; ze heeft bijvoorbeeld nooit kunnen melken, nonkel Juul deed alles alleen, tot op
zijn hoge ouderdom. Ze waren eigenlijk alle twee uiterlijk lelijk, zij zo klein en nietig, en
hij met die grote blauwe geboortevlek op zijn wang; maar ze zagen mekaar heel gaarne.
Toen tante Mieke stierf, in april 1970, was nonkel Juul nog gezond genoeg om honderd
jaar te worden; maar vier maand later, in augustus, stierf hij ook, letterlijk omdat hij niet
zonder haar kon leven.
En hier begint mijn verhaal over mijn vader, Karel FRANS.
Ik word gewaar dat ik treuzel om te beginnen, ik hield zoveel van hem, misschien kan ik
toch niet overbrengen wat ik gewaarword. Maar ik wil dat er tenminste een getuigenis
over hem blijft als ik er niet meer zal zijn om over hem te vertellen.
Waarschijnlijk was mijn vader thuis de verstandigste na nonkel Romanus, maar veel
bezadigder, wijzer. Tot zijn elf of twaalf jaar mocht hij in Brasschaat-dorp naar "tschool"
gaan, als kleine dreumes vanuit de Kaart, later van aan de Bloemenlei. Maar daarna moest
hij "thuisblijven om te gaan werken". Eerst drie jaar bij een goede wagenmaker in de Kaart
- ik kan diens naam niet meer terugvinden - en daarna bij Proost, een
bouwbedrijf-meubelmakerij in Schoten, vlak aan de kerk. Ik denk dat hij daar in dienst is
gekomen toen ze in het Voshol, in het Peerdsbos zijn gaan wonen; bij baron van Havere,
de eigenaar van die hoeve, was er een jachtwachter die familie was van Proost, en ook op
het kasteel werkten verscheidene mensen uit die familie. Zolang hij niet getrouwd was
heeft hij alle dagen te voet de weg van het Voshol naar Schoten heen en terug gedaan, in
alle weer en wind, ook als het donderde en bliksemde, dwars door het bos. Op de Horst is
er eens vlak voor hem een dikke boom omvergebliksemd. Maar hij was nooit bang.
Met de firma Proost heeft hij in 1901 de meisjesschool van de Kaart gebouwd, recht
tegenover de Leopoldlei; en rond dezelfde tijd heeft hij ook meegewerkt aan het oude
Gasthuis (nu zegt men "kliniek") op de Augusteynslei in Brasschaat. Daar is nog iets
eigenaardigs aan verbonden. Het dak van dat Gasthuis werd door mijn vader en zijn
kameraden gedekt met blauwe pannen van de pannenfabriek Jacquemyns van Minderhout.
Kort nadien werd die gesloten, die familie trok naar Brussel. Vijftig jaar later heb ik die
fabriek terug mee helpen oprichten in het raam van onze aktie voor meer
tewerkstellingsmogelijkheden in de Kempen. Ik spreek over de fabriek "Desta" in
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Minderhout, opgericht met de gebroeders De Smedt, met Stas de Richelle en Verlinden,
de gemeentesekretaris van Minderhout, na de fusie: van Hoogstraten. Ik ben nog de
machines ervoor gaan kopen in Bad Oeyenhausen, in Duitsland.
Op zekere dag had vader genoeg zakgeld gespaard (hij dronk nooit of toch heel weinig)
om een koersfiets te kopen; maar denk nu niet aan zo een licht ding als die van onze Mark!
Toen was een koersfiets een gewone fiets met een koersstuur; en misschien voethaken aan
de trappers. En omdat Frans (dat "Karel" stond maar in zijn naam omdat zijn peter, Charel
Schillemans, zo heette) sterk was kon hij ook hard rijden. Zo ging hij regelmatig mee
rijden met de echte renners van Brasschaat en Merksem, en hij voelde wel dat het hem
goed meeviel. Op een zondag had hij zich laten inschrijven voor een echte koers, zonder
dat ze het thuis wisten, want Moeder Mie was tegen sport. Maar die koers moest over de
Bredabaan voorbij de ouderlijke hoeve voorbijkomen, en ook al stond die zeker honderd
meter van de straat verwijderd, de andere zonen zagen toch dat er een koers voorbijkwam
en liepen er naar toe. Tegen het einde was vader "gaan lopen" en een van de broers liep
naar huis: "Komt zien! Onze Frans heeft al bijna een minuut voorsprong!" Maar hij had
niet aan Moeder Mie gedacht, en gendarm als die was pakte ze een riek en "Dat zal daar
rap gedaan zijn!" En toen vader in de laatste ronde nog altijd ver voorop voorbij kwam
stond zijn moeder hem op te wachten; en daar eindigde de rennersloopbaan van uw
grootvader op een kilometer voor zijn eerste succes... Maar hij is heel zijn leven een sterke
renner gebleven, dat heb ik later, zelfs op mijn twintig jaar nog tot mijn schande moeten
ondervinden.
Mijn vader was de enige van al de kinderen thuis die "er in lootte". Ja: toen werd er nog
geloot voor de militaire dienst. Hij was eigenlijk in 1886, even na Nieuwjaar geboren, vijf
na twaalf, maar om hem een jaar vroeger terug te hebben van legerdienst had men hem
opgegeven als geboren op 31 december 1885. Jaren later, rond 1950, ontdekte hij eens dat
hij een jaar jonger was dan hij altijd zegde: hij telde altijd vanaf 1885, zodat hij op 1
januari al een jaar oud was, in plaats van een dag; zo weinig gaf hij om zijn leeftijd.
In 1906 werd hij binnengeroepen bij het 3e Lanciers in Brugge; voor zes en dertig
maanden ... Hij leerde er Brugge kennen, en ook een mondje Frans, want toen was alles
nog volledig in het Frans in het leger.
De Lanciers, dat was paardevolk, maar voor hem die gewoon was met paarden om te gaan,
ze kweekten er op de hoeve, was dat niet onaangenaam. Hij had het paard, dat hem werd
toegewezen, dan ook rap goed in de hand; het was er bovendien een gehoorzaam. Ze
moesten regelmatig gaan oefenen op een groot plein, rechts van de baan van Eeklo naar
Brugge, op Sinte-Kruis, niet ver van het kasteel van Male. Op een dag, toen ze een maand
of zes binnen waren, vroeg de Waal, die naast hem sliep en nog altijd niet goed kon rijden,
of hij vaders paard eens mocht lenen voor de oefening; ze zouden gaan springen en hij was
daar bang voor. Eigenlijk was dat verboden, maar omdat vader medelijden had met de
sukkelaar stemde hij toch toe. Maar toen er gesprongen moest worden weigerde het paard,
vader dwong het, maar het beest sprong met de voorpoten tegen de balk, sloeg er
overheen, met vader er onder. Zijn arm was gebroken, precies in het ellebooggewricht. Hij

375
lag er maanden mee in het militair hospitaal want dat gewricht wou maar niet opnieuw
loskomen. Zo liep hij daar met een stijve arm. In datzelfde hospitaal werkte als dokter
jonker Walter van Havere, de jongere broer van baron van Havere, van wie de pachthoeve
van vader Van Orshoven was; die man deed al wat hij kon voor vader; hij stond bekend
voor een brave man en toen hij enkele jaren later veel te jong stierf treurden er velen om
zijn dood; in Schoten kreeg hij overigens een "Jonker Walter van Haverelaan". Na een
maand of zes hospitaal en veel onderzoeken (er bestond toen nog geen radiografie) werd
vader "gereformeerd" zoals dat heette, dus vrijgesteld van verdere dienst. Stilaan is dat
gewricht toch weer helemaal in orde gekomen, maar zo komt het dat vader niet is
opgeroepen voor de oorlog 1914-1918.
Maar voor hij naar huis werd gestuurd gebeurden er nog dingen die jongere mensen zich
niet meer kunnen voorstellen. Ik vond een brief van vader aan zijn ouders terug, uit die
periode. Vader beklaagt er zich over dat de dokters, die hem onderzoeken, hem niet willen
verstaan, en hij verstaat hen niet; alles gebeurt in het Frans. Uiteindelijk werd een brief
gestuurd aan zijn ouders met de uitslag van het laatste onderzoek; maar die verstonden ook
niet wat er in stond, en vader dringt aan dat ze het rap laten vertalen en hem de beslissing
mededelen ...
Daarna kwam vader terug in kennis met de familie Goormans, waar ze vroeger reeds dicht
bij hadden gewoond; waarschijnlijk gebeurde dat nadat zijn zuster Emma met een
Goormans was getrouwd. Mijn moeder was wel vijf jaar ouder dan mijn vader, maar ze
was een braaf en lief meisje, met een gezichtje en een figuurtje dat er goed mocht zijn . Op
zekere dag vroeg hij of ze met hem wou trouwen, en ze dacht: wel ja, zo ne brave,
werkzame en verstandige jongen, daar zal ik wel goed mee zijn. En in 1911, op 11
november, zijn ze getrouwd, in hun trouwring stond 11.11.11; die van grootmoeder ligt
nog boven maar die cijfers zijn er uit: mijn moeder heeft hem laten hersmelten met wat er
overbleef van de ring van haar moeder. Later moet iemand dat met die van haar, met die
van ons Mama en met de mijne ook maar doen.
Na de "trouwfeest" bleven er twee koperen centen over om het leven mee te beginnen,
twee koperen centen die ik na mijn moeders dood in haar koffertje heb gevonden verpakt
in een klein papiertje: "Dit is wat overbleef na onzen trouw." Die bewaar ik omdat de
kinderen nooit zouden vergeten van waar we komen, en omdat ze de mensen, die het voor
hen beter hebben gemaakt, een beetje dankbaar zouden blijven gedenken.
Eerst zijn mijn ouders een tijdje gaan inwonen bij grootmoeder en tante Lies, in dat kleine
huisje aan de Bredabaan. Zo kwam het dat die koperen luster, die ze op een koopdag
gekocht hadden, daar was blijven hangen toen bleek dat hij in de kleine woning die ze
nadien huurden niet kon hangen omdat de plafonds te laag waren.
Ze hadden ook tweedehands een oude eiken tafel gekocht, met bijhorende buffetkast,
versierd met "Mechels snijwerk": leeuwekoppen en gestileerde bloemen. Ons oudste
jongens zullen nog wel weten dat het onderste deel van die kast en die tafel nog in onze
living heeft gestaan in de eerste jaren op Koningshof, en later op hun slaapkamer. Dat
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waren ook onze eerste "salonmeubelen".
Het huisje dat mijn ouders, na een jaar bij grootmoeder, dan toch zelf huurden, stond
vooraan in de "Gasthuisstraat", nu Augusteynslei (nr 6), eentje zonder verdieping maar
twee ruime plaatsen breed. Wie binnenkwam, stapte recht in de "mooie" kamer, en rechts
was er een deur waarmee men in de woonkamer kwam; achter was er wel een keuken, met
een pomp en afwasbak en zo, maar gewoonlijk werd er toch gekookt op de "cuisiniere" in
de woonkamer. In die achterkeuken stond de trap waarop ook een "opkamer" uitkwam,
waar vader en moeder sliepen, en ik sliep op de mansarde, naast de zolder. Achter het huis
was er een klein hofje van misschien zes op vijf, met een muur er rond. Er kwam daar
maar weinig zon, het lag aan de noordkant, en er stond een grote pereboom - een gepaste
aanleiding om mij te leren zingen van "de uil die op een pereboom zat" - maar toch
probeerde moeder daar enkele bloemetjes te zetten. Op zekere dag werd er gesproken over
het verdwijnen van die pereboom omdat vader opnieuw duiven wenste te houden. Moeder
had spijt om haar bloemen, ik om de lekkere "dobbel flippen" van de pereboom, maar
moeder gaf toe om haar man ook zijn - onschuldig - plezier te gunnen. De boom
verdween, het duivekot kwam tegen het muurtje, op palen, en het hofje werd nog kleiner.
Ergens heb ik nog een foto van de voorkant van dat huis, met mijn moeder er voor,
gefotografeerd kort voor haar dood, toen er dus al heel lang andere mensen in het huis
woonden; kort nadien werd het afgebroken.
In dat huizeke ben ik geboren. Moeder had eerst al een ander "Joske" gehad maar die heeft
maar enkele uren geleefd; de dokter heeft nog gepoogd hem te redden door hem te
verwarmen met warme pannekoeken, maar het kindje stierf; het was oorlog en een dokter
had niet zoveel ter beschikking als tegenwoordig. Een paar jaar later kwam ik, en het
schijnt dat het weer heel lastig ging; moeder was er niet goed van, en ze kreeg de raad om
maar geen risico meer te lopen, iets wat de dokters toen nog niet zo licht zegden. Ik ben 's
morgens op 16 maart 1917 geboren, in volle oorlog, en omwille van de slechte ervaring
met mijn broertje werd ik al om 3 uur in de namiddag gedoopt. Ik geloof dat het een
zondag was, een van de buren was rap naar 't Voshol gereden om mijn grootvader te gaan
halen want die zou peter zijn; die had zijn beste kostuum nog aan, hij was in de
voormiddag naar de mis geweest; en voor de tweede keer die dag liep hij de vijf kilometer
te voet naar het dorp. Ik heb mijn grootvader nooit anders genoemd dan "petere" en hij mij
evenzo. Mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder, was meter; maar die bleef "grootmoeder".
Mijn eerste herinneringen gaan ver terug, tot bij de terugtocht van de Duitse troepen uit
Belgie, in oktober-november 1918. Ik zie ze daar nog zitten in onze woonkamer, zes man,
tegen de muur op een rijtje, een dikke uit Beieren en een heel jonge, Ferdinand, maar die
naam ken ik maar van later te horen zeggen. Ik weet niets van wat ze deden of zegden, ik
zie alleen een vage "foto". Sukkelaars waren het ... Ze sliepen enkele nachten bij ons op de
zolder.
Ook nog uit die verre dagen herinner ik mij dat er 's zondags een hele groep jonge
kameraden van vader bij ons voor de deur hun fiets kwamen zetten als ze naar de mis
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gingen; wij woonden vooraan in de straat, vlak bij de kerk. En na de mis bleven die dan
nog een tijdje napraten, meestal over de oorlogsperikelen en hun nasleep of over de
binnenlandse politiek. Daar was een Vandenbrande bij, maar die is jong gestorven; en
Gene Leysen, de vader van broeder Eugene die nu al jaren in de abdij van Tongerlo woont;
ook Gene Leysen is maar rond de veertig geworden. En verder Toine en Sooi Joosten,
twee zonen van een natiebaas; ons An heeft Toine goed gekend, de baas uit de "Rode
Leeuw", een grote struise, de vader van Madeleine. Zijn broer, Sooi Joosten, maakte op
mij het meeste indruk; die had maar een arm, was onder de tram gevallen als hij nog jong
was, maar hij was zo rap met een arm als wij met twee; zijn kaarten schikken als ze
kaartspeelden, een lucifer aansteken, en zo meer, dat ging allemaal met een hand. Wat heb
ik dikwijls op zijn knie paardje gereden, en leren zingen - vier of vijf jaar oud - van
"Madelon, apportez-nous a boire ..." of "It's a long way to Tipperary ... ", de typische
soldatenliederen van onder de oorlog; ook een Duits lied leerde men me zingen, maar dat
zal wel niet de officiele tekst zijn geweest: "Lieb Vaterland musst groszer sein! Maar 't zal
wel tegen uw .... zijn!" En ook de "Vlaamse Leeuw" want het waren allemaal supporters
van Frans van Cauwelaert die onder de Vlamingen zoveel hoop had gewekt. En dan de
discussies over de oorlog! Ik vermoed dat ik daar mijn eerste begrippen van
volkenrechtelijke en sociale rechtvaardigheid heb opgedaan, en wellicht ook dat
scepticisme tegenover de politiek dat mij altijd heeft tegengehouden om mij volledig aan
een partij te verbinden.
Ik zei reeds: vader speelde met de duiven. En die jonge mannen kwamen dan soms goed
van pas om de "pottekens" met de duiveringskes weg te dragen naar nonkel Vik, het
dichtstbijzijnde cafe waar een "constateur" stond; ieder "melker" had dan nog niet zijn
eigen toestel om het uur van aankomst van zijn duif te registreren; daarom was het erg
belangrijk om het potteke met ringske zo snel mogelijk naar de constateur te brengen, in
een echte spurt, en zo misschien enkele sekonden te winnen op een tragere konkurrent, en
een of twee plaatsen in de rangschikking. Op zekere dag kwamen de duiven zo snel achter
elkaar binnen dat de voorraad jonge mannen uitgeput geraakte en mijn moeder zelf moest
"lopen" zo hard ze kon - vlak voor de kerk voorbij, en de mis was juist gedaan ... Succes
verzekerd ...
Naast ons was de smidse van Toon van Gys. Eigenlijk heette hij officieel Toon Gysen,
maar in die tijd waren de familienamen blijkbaar in de volksmond in Brasschaat nog niet
zo stabiel als in de boeken van de Burgerlijke Stand; denk ook aan de Wouters'en in de
familie van mijn moeder die "van de Wouter" werden genoemd. Die smidse naast ons was
nog een typische oude smidse, met een smisvuur onder een brede open schouwmantel, en
een grote, donkere blaasbalg waar de zwarte, vuile gast aan trok om het vuur te doen
oplaaien; en aan de overkant van de straat stond een klein houten gebouwtje, een dakje op
palen, een "traveulle", waarin de paarden werden vastgemaakt als ze moesten beslagen
worden.
Voor mijn moeder was die smidse een bron van ergernis, omwille van het lawaai en de
vuile rook. Maar voor mij was het een permanente belevenis! Denk eens aan: een paard
zien beslaan! De rillingen liepen me over de rug als ik de zwarte, vuile gasten de nagels uit
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de poten van het dier zag halen om het versleten hoefijzer af te nemen; en dan het
wegvijlen van het overbodige hoorn van de hoef; en dan een andere vuile gast die met een
tang een witgloeiend nieuw hoefijzer aandroeg; en die rook en die reuk als dat op het
hoorn werd geplaatst! Ik riek het nog. In die tijd tekende ik niets dan paarden.
Of er moest een nieuwe ijzeren band om een wagenwiel worden gelegd. Eerst werd er een
rond vuur aangelegd op de straat, verkeer was er toch niet; en daar werd die nieuwe band
gloeiend heet in gestookt, tot hij genoeg was uitgezet om hem, met veel geroep en
geschreeuw, en met lange tangen, op te pakken en over het oude houten wiel te laten
zakken, heel voorzichtig, want anders liep hij er later bij het rijden af of versleet hij te snel
aan een kant. En daarbij weer dat plotse roken en de brandreuk, als de gloeiende band het
hout raakte; en dan het sissen van het koude water dat er werd opgegoten om hem af te
koelen en stevig te doen krimpen.
En al dat andere smeedwerk dat daarbinnen in die donkere vuile krocht werd verricht: ijzer
witgloeiend heet maken, hard trekken aan de blaasbalg, en dan opeens kssst! in de
waterbak om af te koelen; ofwel erop hameren, op het aambeeld, zodat de gensters in het
rond vlogen,tot het ijzer de gewenste vorm had.
En de oude nagels die ik kreeg, en andere afval van blik en ijzer! Waarmee ik mijn
fantazie kon oefenen ... of er mijn vingers aan openhalen ...
Mijn eerste letters heb ik dan ook op een heel onortodokse manier geleerd: een T was een
hamer, een R en nijptang, een I en nagel en een O een wiel. Mijn vader maakte van mijn
belangstelling voor die voorwerpen gebruik om mij letters te leren kennen voor ik ooit
naar school ging.
En de smeden zelf. Ze zagen er altijd vuil en zwart uit, dat hebt ge wel gelezen in de
vorige regels; maar het waren brave mannen. Wel hielden ze mijn moeder gaarne bezig, ze
was nog een jonge en knappe vrouw, en mannen plagen die gaarne. Als elke
Brasschatenaar in die dagen was ik verzot op velokoersen: elk jaar werd in Brasschaat het
kampioenschap van Belgie gereden en de renners kwamen dan al van de avond daarvoor
naar Brasschaat en logeerden bij mensen van hier, zodat wij de meeste van de mededingers persoonlijk kenden: Jef Dervaes, Gust Verdijck (van Schoten), Denis Verschueren
(van Itegem) enz. Vandaar dat de smeden het zo licht hadden om mij in te prenten dat ik
ook een "koerreur" was: ik moest mijn mouwen opstropen, mijn kousen naar beneden
doen, en dan werd ik op alle bereikbare plekken zwart gemaakt - roet hadden ze genoeg want echte renners waren ook altijd vuil en zwart; en zo moest ik dan over de Bredabaan
heen en weer lopen ... Ik deed niet liever, tot groot plezier van die mannen, tot mijn
moeder het ontdekte! Of toen ze me leerden hoe Lowieke ging, een heertje met een
lichaamsgebrek dat elke avond door onze straat naar huis ging; en ik fier omdat ze mij zo
aanmoedigden. Tot ze mij de straat opstuurden tegen de tijd dat het heertje afkwam en ik
hem tegemoetstapte, juist zoals ze me hadden geleerd ... Wat waren de mensen, zelfs de
brave, toen nog hard voor mekaar.
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Toen ik bijna vier jaar was moest ik naar de kleuterschool bij de zusters; de "kakschool"
heette dat toen, om begrijpelijke redenen. Ik zat bij zuster Blandina, een met een zwarte
bril; en soms moesten we bij de meisjes gaan zitten bij zuster Blanca, een kleine die nog
niet zo lang dood is. We kregen soms "slaaples", "gewijde geschiedenis", bijbel dus, en
daarvoor beschikte de zuster over prenten waar alles heel realistisch op afgebeeld stond; of
soms mochten we matjes weven, vogeltjes vouwen en zo; en als we braaf waren kregen
we een goed punt, of zelfs soms een prentje met de Heilige Antonius er op; maar als
iemand stout was kreeg hij een muts met ezelsoren op en als het heel erg was geweest
moest hij zo tot bij de meisjesklas gaan.
We werden zes jaar, en we moesten naar de "grote" school. Ik zie ons nog in rij van de
zustersschool over de Bredabaan trekken en zo de Lindendreef in, de huidige Door
Verstraetenlei, zonder begeleiding, en tenslotte de ossenstallen van Born binnen waar toen
juist de gemeentescholen werden ingericht. "We waren nu grote jongens, zei de zuster, en
we zouden het wel vinden." Maar wij hadden toch maar een klein harteke ...
Rond die tijd waren wij van de Gasthuisstraat verhuisd naar een nieuw en groter huis op
de Bredabaan, dat mijn ouders met een zware hypoteek hadden gekocht van de vader van
Leon van Assche, die politiekommissaris was in Brasschaat. Het stond maar enkele huizen
voorbij de zustersschool, in de hof van waar eens mijn vader in zijn prille jeugd enkele
jaren had gewoond.
Om het geld voor de afbetalingen bijeen te krijgen begon mijn moeder een
kruidenierswinkel. Maar ik geloof niet dat het een groot succes werd; honderd meter
verder was er al een winkeltje en de mensen waren gewoon "bij Emma van de garde" te
gaan. Toch was er voor mij een voordeel aan: er waren altijd wel een paar van mijn
schoolkameraden die mij kwamen afhalen, omdat we gewoonlijk van moeder dan een
snoepje meekregen.
In het eerste studiejaar kwamen we bij juffrouw Duym. Ik heb er maar drie maand gezeten,
toen werden er drie van ons uitgezocht om van het eerste naar het tweede jaar over te
stappen, want in die klas waren er, wij waren de kinderarme oorlogsjaren, te weinig
leerlingen. De "bestuurder" Meester Billiau, de vader van kanunnik Joseph Billiau,
sekretaris van het bisdom, koos er drie uit die naar zijn mening die overgang wel konden
verwerken. Hij koos juist: het zijn de enige drie die later universiteit hebben gedaan. Het
waren Albert Roevens, eerste voorzitter van de eerste kamer van het Hof van Beroep van
Antwerpen, Rafael de Bievre en ik. Meester Billiau moet veel mensenkennis hebben
gehad. Maar voor mij betekende het dat ik van toen af alles moest geven wat ik kon: in
eens vermenigvuldigen, enz. wanneer ik nog maar pas kon tellen; hele verhalen lezen
wanneer ik nog maar pas de letters kende enz. Gelukkig kreeg ik speciale lessen van
juffrouw Duym. Misschien heb ik daar voor mijn hele leven een plooi aangenomen.
Vader was na de oorlog eerst korte tijd - omdat er bij Proost niets te doen was - als
timmerman voor het Engels leger gaan werken. Hij raapte er weeral wat Engels op, zoals
hij tijdens de oorlog ook wat Duits had meegenomen. Maar daarna kwam er bij Proost
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veel werk voor de wederopbouw van alle oorlogsschade. Er waren onder andere veel
kerktorens in de lucht geblazen. Vader was intussen meestergast geworden omdat hij zo
verstandig, kundig en eerlijk was. Hij specialiseerde zich in de bouw van torens. Er staan
er hier in de buurt, en ook verder weg, verscheidene die uw grootvader heeft berekend en
gebouwd: Ekeren, 71 meter hoog, met het kruis van zeven meter er bij; Oelegem, die met
die peervorm, Ranst en Viersel en andere, ook die kleine op het kasteel van Pulle. En zelfs
ene in Charleroi. Vader kon die zo fijn berekenen dat de delen zo maar naar boven konden
worden gehaald en in mekaar gezet: ze pasten zonder enig zagen!
Daardoor kwam het dat ik in mijn jeugd zoveel torens heb moeten "berekenen", ofwel de
inhoud van ingewikkelde moren met veel mouluren ... Als vader me wilde stil houden gaf
hij me zo een opgave.
Het was wel gevaarlijk werk voor vader, op zulke hoogte; maar hij kende geen vrees. Toen
de toren van Ekeren af was en het kruis stond er op kroop hij boven op een van de armen
van dat kruis, een en zeventig meter hoog, om van daar, met een arm door een krul van dat
smeedwerk, te kijken naar de Schelde die daar door de polders liep (nu tussen de
fabrieken).
Mijn moeder is maar eens gaan kijken, toen er aan de toren van 's Gravenwezel werd
gewerkt; ze reed er met mij in de kinderwagen naartoe, vanuit Brasschaat. Maar daarna
heeft ze het nooit meer gewaagd.
Een andere gave van vader was dat hij zo goed in hout kon beitelen: die rustbank die bij
Ivo staat, met die kop van Savonarola op de rugleuning en de druiventrossen op de
armleuningen, die kop van Sint Paulus in mijn bureau, een gotische biechtstoel in de kerk
van Schoten, en ergens in Schoten nog een grote schouwmantel met rozen; maar veel tijd
werd hem daarvoor niet gegund. Alleen op het einde van zijn leven was hij er opnieuw
mee begonnen.
Vader dronk nooit. Ik heb maar eens geweten dat hij teveel gedronken had, en wel op het
jaarlijks teerfeest van de Duivenbond. Nog jaren later vertelde hij erover, hoe zijn bed
altijd van hem wegdraaide telkens hij erin wou stappen, tot hij tenslotte achteruit ergens in
een hoek van de slaapkamer terechtkwam. Maar dat was de enige keer. Roken deed hij des
te meer. Hij rolde zelf zijn cigaretten van heel straffe tabak, de ene na de andere. Veel ziek
was hij in zijn jeugd niet, alleen zijn maag bezorgde hem vaak veel pijn. Maar hij zou er
nooit over geklaagd hebben; hij zweeg dan, zei alleen het hoogstnodige; wij wisten dan dat
hij leed. Hoe hij er zo kalm kon bij blijven weet ik niet. Ik heb hem overigens ook maar
eens zien uitvliegen en daar was ik de schuld van; ik zaagde zonder ophouden aan de oren
van mijn moeder om met Kerstmis naar de Middernachtmis te gaan, alhoewel ik op dat
ogenblik geen schoenen had die tegen de sneeuw bestand waren; en geld om er te kopen
was er niet. Wellicht droeg dat bij om vader zenuwachtig te maken.
Vader was eigenlijk een heel kritisch man. Dat heb ik zeker van hem overgenomen. Hij
was te verstandig om niet te begrijpen hoe zijn vader, en andere pachters, uitgebuit werden
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door de rijke grondbezitters, eigenaars van de hoeven. Hij hield dan ook bijzonder van het
toneelstuk van Cyriel Buysse "Het gezin van Pamel", dat door De Gruyter in Antwerpen
werd opgevoerd. Ook de boeken van Multatuli las hij allemaal, Max Havelaar, de Ideeen,
en "Vorstenschool" enz. Waarschijnlijk speelde dat mee om mij zo snel bereid te doen zijn
om voorzitter te worden van de Belgisch-Indonesische Vereniging. Ook Heyermans en
andere socialistische schrijvers las hij graag. Of ze op de index stonden of niet, dat had
geen belang; hij dacht zelfstandig genoeg. Toch bleef hij heel godsdienstig, maar zonder
bijgeloof noch sentimentaliteit.
Uit zijn medelijden voor de kleine man was hij ook zo "vlaamsgezind", zoals dat toen
heette. Elk jaar gingen wij naar de Ijzerbedevaart; in 1930, toen daar zo hevig werd
gevochten tussen de bedevaarders en de rijkswacht, zaten wij daar ook tussen. Later, toen
ik, en later vader, in het Verbond van Diets nationaal-solidaristen waren gegaan, gingen
we niet meer naar Diksmuide: Van Severen zei ons dat we direkter aan de opbouw van
een vrij Dietsland moesten werken, meer op het resultaat gericht.
Eigenlijk was vader zelf een beetje de dupe van zijn goedheid. Zo was hij juist zinnens in
Brasschaat een eigen meubelmakerij te beginnen toen zijn baas, Fons Proost, "de Fop",
plots stierf en een weduwe met drie kleine kinderen achterliet, de oudste dochter was in 't
klooster in Duffel (ze is er nu Moeder-Overste). Vader liet zijn eigen plannen varen en
bleef de zaak rechthouden, jaren lang, tot de oudste zoon Frans de leiding kon overnemen.
Maar toen was zijn eigen kans voorbij.
Daardoor komt het dat wij het thuis altijd maar zorgzaam hebben moeten doen, ook omdat
dat huis gedurende vijftien-twintig jaar moest afbetaald worden. Heel mijn jeugd heb ik
geleefd in een zekere bedruktheid die van mijn ouders op mij oversloeg: zal er deze maand
genoeg overschieten om de lening af te betalen? Als ik naar de padvinders ging kreeg ik
een frank mee, juist wat we moesten meebrengen, niets om wat te kopen om te drinken of
te snoepen. En zo was het altijd pinneken-dun. Daarom moest ik ook verder blijven gaan
op de gemeenteschool als ik daar al gedaan had; men liet me van het vijfde studiejaar
overgaan naar het zevende, zodat ik dan al twee jaar vooruit was op mijn leeftijd, maar ik
was er niets bij gebaat want er was thuis geen geld om naar het college te gaan. Ik deed
zelfs twee jaar het achtste jaar Lager Onderwijs, hoger was er niet. Toen kreeg ik eindelijk
een studiebeurs van het "Fonds der Meestbegaafden", waarvan er elk jaar per kanton
enkele werden toegewezen; maar zulke beurs dekte alleen maar ongeveer het collegegeld,
en niet al wat er bij kwam: de reis heen en weer naar de stad, koffie bij het middagmaal,
boeken enz. Verscheidene keren heb ik zo van moeder de laatste vijf frank meegekregen
uit de tafelschuif, waar ze haar geld onder een toile-ciree bewaarde, en waar ze het met een
diepe zucht en een droevige blik van onder te voorschijn haalde.
Gelukkig voor mij begon er intussen precies dat jaar een volledig Nederlandstalig college
in Antwerpen , het eerste in Vlaanderen; Lieven Gevaert, de stichter van de Gevaert-fabrieken, had het initiatief genomen en het geld verstrekt, juist zoals voor
Sint-Ludgardis. Zoniet had ik mijn middelbaar in het Frans moeten doen, zoals alle
Vlamingen voor mijn generatie. Het zou wat geworden zijn voor mij, die helemaal geen
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Frans had gehoord, behalve wat er in het L.O. werd geleerd: la plume, le banc, le crayon,
le tableau. ...
In de zesde Latijnse zat ik samen met een hele reeks zonen van bekende Vlamingen: twee
Van Cauwelaerts, Leo en Karel, een zoon van Renaat Veremans - toondichter van het lied
"Vlaanderen" -, een zoon van dokter Muylle van Deurne, een zoon van Elza Wolf, Mw
Vermeyen met haar echte naam, een schrijfster, een Van Uffelen, een Christiaens van de
speelgoedwinkels, en veel anderen, van vooraanstaanden die het initiatief wilden steunen.
In mijn klas zat ook Richard Huybrecht, later ambassadeur in Wenen en Berlijn geweest.
En een jaar lager, toen nog in het L.O., zat Vaast Leysen, en nog lager Paul Fierens, en Luc
Wouters van de Kredietbank, en Jef Persyn. De eerste twee jaren bestonden er alleen een
zesde en een vijfde Latijnse, naast het volledige L.O., en om de twee jaren kwamen er
twee hogere klassen bij.
Bij de eerste proclamatie, Kerstmis 1930, beleefde ik een grote verrassing: ik was de eerste
van de klas. En met wat up's en down's heb ik de standing kunnen ophouden tot in de
retorika, maar daar ben ik om politieke redenen (een leraar had ontdekt dat ik de leider van
de Jong-Dinasogroep onder de leerlingen van het college was) tijdens het laatste examen
voor drie dagen uitgesloten geworden en verloor mijn gewone plaats vooraan.
Thuis waren ze natuurlijk heel tevreden dat ik zo goed studeerde. Ik moest er echter wel
hard voor werken , en dan nog gewoonlijk in de overvolle keuken (er was immers bij ons
altijd bezoek) en meestal in de winter met mijn voeten in de kacheloven; om een tweede
plaats in huis te verwarmen als studeerkamer was er geen geld.
Moeder had gaarne veel volk rondom zich, ze lachte gaarne, bakte gaarne de mensen een
poets - ze was een Goormans! - ik zou er heel wat kunnen vertellen: iemands fiets
verstoppen als ze die aan de deur hadden laten staan, of iemand iets op de rug spelden
zonder dat hij het voelde - ooit eens een varkensstaartje - en dergelijke dingen. Het
grappigste wat ik mij herinner was wel toen er een duivemelker op bezoek kwam die in de
buurt een duif had gekocht ; dat diertje werd gedragen in een "houwel", een linnen zakje
met een houten bodem, en bovenaan dichtgestrikt. Terwijl de bezoeker even met vader op
het duivenhok was, afgesproken werk, haalde moeder de duif eruit en verving ze door een
holleblok, een "kloon". En toen de man met zijn schat vertrok werd hem nog nageroepen
dat hij toch voorzichtig moest omgaan met de houwel, want dat zijn duif nog van het soort
van "Jan Kloon" was; toevallig was inderdaad toen de holleblokmaker van Brasschaat
kampioen van de duivenmelkers. Of die keer dat ze een van de bezoekers als pastoor
hadden verkleed en men hem door het laantje achter onze hof, en ook achter die van de
geburen, uitgeleide deed; en per toeval was daar een van die geburen, een felle papenvreter
die altijd schold op de pastoors, die in zijn hof bezig was en die toch zo vriendelijk
rechtsprong, zijn hoed afnam en heel vriendelijk "Goede avond, Mijnheer Pastoor!"
wenste, dat iedereen achter de haag moest wegkruipen van het lachen.
Daar is wat gelachen, bij ons. Maar moeder had ook een heel goed hart, ze kon geen arme
mens laten gaan zonder iets te geven , als ze geen geld meer had gaf ze tenminste nog een
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boterham en een tas koffie of en kledingstuk.
Zo hebben mijn ouders in 1924 een Hongaars kind laten overkomen, toen er in Hongarije
na de Wereldoorlog zulke erge hongersnood heerste. Het was bedoeld voor zes maand
maar hij is bij ons gebleven, en na een jaar of zes is ook zijn moeder bij ons opgenomen,
tot ze een jaar of vier nadien gestorven is aan een zware suikerziekte. Zo heb ik mijn eerste
Duits geleerd, de vrouw sprak zeer goed Duits, uit de tijd van het Oostenrijks-Hongaars
keizerrijk, en dat was ook het enige wat wij een beetje verstonden.
In Wereldoorlog II is Cyrill opgeroepen, heeft vervoer gedaan naar het front in Rusland, is
ergens bij Stalingrad gewond geraakt in de arm, er werd een porcelijnen gewricht
ingeplaatst, hij is met de verpleegster van het Lazarett gehuwd en in Munchen blijven
wonen tot hij rond 1960 gestorven is. Hij had twee kinderen die wellicht nog in Munchen
wonen. Nadat zijn weduwe hertrouwd was hebben we het kontakt verloren.
Intussen was ik afgestudeerd op het college en moest ik beslissen wat ik ging doen. Ik wist
het niet, en beroepsorientering bestond nog niet. Ik besloot om dan in ieder geval al maar
mijn militaire dienst te doen, wat achteraf een grote vergissing is gebleken; maar ik kon
toen niet voorzien dat er een oorlog ging volgen; en we hadden toch geen geld om mij te
laten verderstuderen. In februari 1937 ging ik binnen bij het 5e Linieregiment in
Antwerpen, in de Begijnenvest, in Sint-Joriskazerne, en ik sliep op tien meter van de
plaats waar ik in de retorika had gezeten, want het college en de kazerne stonden naast
mekaar.
Over die militaire dienst stap ik maar licht over. Ik werd op de normale tijd korporaal,
daarna sergeant, en lukte ook in het examen voor reserve-onderluitenant alhoewel daar in
de officiele documenten wel niets van zal te vinden zijn; mijn kommandant had mij reeds
op het rapport geroepen om mij te feliciteren, maar bij de benoemingen was ik er niet bij;
jaren later beriep de rijkswachtkommandant van Brasschaat er zich in een cafe op dat hij
een ongunstig rapport had opgesteld omwille van onze Vlaamsgezindheid. Pas toen
begreep ik wat er gebeurd was.
Die mislukking was wel een streep door mijn rekening want intussen had ik besloten de
raad van Joris van Severen op te volgen en officier te worden. Maar daar kon dus niets van
komen.
Precies in die periode zat ik eens op een avond op de slaapkamer van de kazerne te lezen,
zoals dikwijls Duitse of Engelse boeken, en dan nog vaak studieboeken. Een van mijn
kameraden zei me dat ik toch eigenlijk gemakkelijk regent Germaanse talen kon worden
met mijn talenkennis. Bij de eerste gelegenheid vroeg ik daarover de mening van een
verstandige onderwijzer van Brasschaat; en die vertelde me dat ik dan toch beter nog een
jaar langer zou studeren en licentiaat Germaanse Philologie worden, met veel meer
toekomstmogelijkheden dan als regent.
Mijn zeventien maanden dienst zaten er bijna op. Ik vertelde thuis wat meester Fons
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Janssens mij had gezegd. Er was nog altijd geen geld voor studies, er heerste een zware
krisis en vader was zelfs soms werkloos. Maar hij ging om raad en hulp bij Stan
Goormans, de broer van Tille en Stien en Julie, en van Jef, nog neven en nichten van
moeder; Stan had een renderend schildersbedrijf gehad en had een goede spaarpot, en die
vond ook dat ik moest verderstuderen; hij schoot dadelijk het geld voor om te beginnen en,
nadat ik nog eerst enkele dagen gemobiliseerd was geweest wanneer de Duitse troepen
Tchekoslowakije waren binnen gevallen, kon ik zo in oktober 1938 naar Leuven.
In 1939 moest ik mijn zes weken "kamp" komen doen, een grote oefening om niet alles
van de militaire opleiding te vergeten. Op het gemeentehuis van Brasschaat, waar wij
omwille van onze politieke overtuiging niet zeer geliefd waren, "vergat" men mij de
oproeping te bezorgen, en men "vond" ze pas terug wanneer de termijn om uitstel te
vragen reeds was verstreken zodat ik drie weken voor mijn eerste examens in Leuven voor
zes weken opnieuw onder de wapens moest in het kamp van Beverlo. Ik zag mijn kansen
al weer in rook opgaan. Gelukkig trof ik een kommandant die zelf lic. Germ. Phil. was, in
het leger gebleven na de eerste weeldoorlog; die begreep de toestand en liet mij enige
vrijheid om mij voor te bereiden maar hij kon mij maar een enkele dag vrij geven voor
mijn examens: ik mocht uit Beverlo weg van 6 uur in de morgend tot 24 uur, maar dan
moest ik binnen zijn zoniet kreeg ook hij last.
Het werd een lange sprint van de ene professor naar de andere, maar ik slaagde, wel maar
"met voldoening" - en OF het met voldoening was, van mijn kant! - maar ik was er door,
en ik zou mijn tweede jaar kunnen beginnen. Indien een zekere Adolf Hitler er niet was
geweest ... In augustus 1939 viel Duitsland Polen binnen, Frankrijk en Engeland sprongen
ter hulp, en het Belgisch leger werd gemobilizeerd. Wanneer in oktober mijn kameraden
hun tweede jaar begonnen, zat ik in Halle de brug over het kanaal Brussel - Charleroi te
bewaken.
Eerst hadden we in Antwerpen in onze kazerne alles ingepakt gedurende enkele dagen. De
ligging van de kazernes was te gekend dus daar kon men zich aan bombardementen
verwachten. Op een namiddag marscheerden we naar het station van Antwerpen-Dam, een
goederenstation. Daar gingen we de beestenwagens in en vertrokken tegen de avond,
niemand wist waarheen. In de stations waren overal de lichten gedoofd, in de steden en de
dorpen overigens ook. Rond middernacht bleef onze trein ergens staan in een station en
we stapten uit. Het bleek Halle te zijn, een stadje ten zuiden van Brussel waar ik nog nooit
was geweest. Toen we moe, hongerig en dorstig door de donkere straten marscheerden
stonden de mensen allemaal aan hun deur, we kregen boterhammen, bier, fruit, snoep, al
wat ge wilt, we werden er buitengewoon vriendelijk ontvangen. Maar het duurde uren
voor we wisten waar we naartoe moesten. Uiteindelijk, vroeg in de morgend, bracht de
luitenant mij met mijn sektie naar een plaats in het veld en wees mij aan welke sektor wij
moesten bewaken. Veel zag ik niet, maar de kaart vertelde mij dat daar voor mij een
kanaal moest zijn, en een brug. En toen het eindelijk klaar werd zag ik die inderdaad, we
lagen op de helling van een dal waarin beneden dat kanaal en de Zenne liepen, en nog
verder van ons ging die helling weer omhoog, kilometers van ons weg, overal heuvelland
met weiden en velden.
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Daar hebben we een paar maand doorgebracht, we werden door de mensen heel hartelijk
behandeld, het waren daar op dat aardewegje allemaal maar arme mensen, maar heel
vriendelijke; we sliepen in een schuurtje, groeven loopgraven en deden ons werk: dag en
nacht de spoorwegbrug bewaken. En we leerden daar bij die mensen hoe ge de
champignons, die we 's morgens heel vroeg plukten in de weide van een zekere boer
Smismans, heel lekker kunt gereedmaken in de pan; maar die boer, Lie Kazak, mocht van
dat plukken niets weten want het was een hele kwaje ...
Na een paar maand werden in heel Belgie alle regimenten verplaatst. Wij vlogen naar
Herentals, om ook daar weer een paar bruggen over het Albertkanaal te bewaken. Maar
daar zaten we helemaal in het bos, zonder kontakt met de mensen van de streek, wat ons
erg tegenviel, we waren het beter gewoon. Het was een lange harde winter, die van 1939
naar 1940, maandenlang lag er een laag van dertig-veertig centimeter sneeuw, en we leden
veel kou. Gelukkig kreeg ik van de majoor toestemming om 's avonds in Herentals te gaan
studeren bij brave mensen die me een warm hoekje inruimden; ik hoopte nog altijd ook
mijn tweede jaar te kunnen afleggen in Leuven. Toen het toch langzaam lente werd
verhuisden we naar het kamp van Beverlo, en vandaar na veertien dagen opnieuw naar
Halle, tot ieders grote vreugde.
Mijn soldaten werden op dezelfde straat ingekwartierd als de eerste keer, maar nu in een
ledigstaand huis, niet meer in een stalletje. Ik kreeg een bed bij de mensen waar we de
vorige keer in het schuurtje hadden "gewoond". Mijn mannen zaten nu helemaal tussen de
bevolking, niet meer in het open veld. Ze kenden snel iedereen en de mensen kenden ons.
Aan het einde van de rij huizen, waar de weiden begonnen, schuin over het huis van mijn
soldaten, woonde die kwaje boer, die ook nog kolenhandelaar en beestenkoopman bleek te
zijn. Zijn dochter van zeventien, bijna achttien, was meer kwajongen dan meisje; ze
speelde 's avonds soms met de jongens van de straat en was dan altijd het
haantje-de-voorste. De anderen gehoorzaamden haar of zij hun erkende aanvoerder was.
Het was een rap, zwart krullekopke met blinkende oogjes. Als ik mijn mannen kwam
afhalen om naar het werk te gaan, of als ik hun brieven bracht, bekeek ik ze soms
stillekens, zonder dat ze het wist. Ik hoorde dat haar moeder gestorven was en dat ze voor
het huishouden moest zorgen en hard werken. 's Avonds kwam ik wel eens met opzet,
zonder dat het nodig was, zien naar mijn mannen en bleef wat hangen. Maar ze bezag mij
nooit. Op zekere dag moest ik met het peloton ergens naartoe marscheren. Treske stond
aan haar deur en liet ons voorbijgaan. Ik was met opzet een paar stappen achtergebleven,
"zogenaamd bijvoorbeeld" om te zien of mijn mannen goed op stap liepen. Zo zag het er
uit. Toen ik haar voorbij moest wist ik niets beters te zeggen dan - hoe gek het ook was, in
mijn eigen taal zou ik haar nooit hebben durven aanspreken - dus zei ik: "Bonjour,
Mademoiselle Therese".
Ze bekeek me, en zei, puur om haar verlegenheid te verstoppen achter enige onechte
ruwheid, in het zuiverste Halles dialect: "Awè, metteko?" (ondertitel: Hewel, martiquot (=
aap)?"
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En die avond begon het. Voor de zoveelste maal in de zevenhonderd jaar geschiedenis van
de familie vertrok vandaar weer een nieuwe generatie.
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TOT SLOT
"Hier stopp' ik. Dicht' een ander nu" ... het vervolg op dit lied. Ik heb mijn best gedaan.
Wie verder wil zoeken kan bij mij een overzicht krijgen van de dossiers die ik heb
nagelezen, ook al is zelfs die lijst onvolledig: ik herinner me nu dat ik in het begin de
nummers van een aantal dossiers, waarin niets werd gevonden, niet noteerde.
Maar misschien is het nog nuttiger voor een eventuele zoeker te weten wat ik nog graag
verder had uitgepluisd.
Zo heb ik in ARA BRUSSEL nooit goed kunnen werken in de mikrofilmzaal; en de
aanduidingen in de fiches waren niet steeds korrekt, en vaak onduidelijk.
Van een aantal gemeenten rond Leuven en in Waals-Brabant zouden de PR en de BSt. nog
grondig moeten worden nagezien en vergeleken met mijn gegevens: Aarschot, Tremelo,
Keerbergen, Rillaar, Gelrode, Houwaart, Rotselaar, Werchter, Haacht, Messelbroek,
Linden, Heverlee, Oud-Heverlee, Bertem, Pellenberg, Incourt, Nodebaix, Jodoigne,
Tervuren.
En zouden er nooit naamgenoten naar Brussel-Stad zijn uitgeweken in de tijd voor 1800?
Ook over het ARA-archief zelf heb ik nooit een goed overzicht gehad; iemand die deze
rijke vindplaats goed kent kan er wellicht nog meer uithalen.
Zo heb ik de vonnissen van de Grote Raad, waarin naamgenoten betrokken waren, nooit
gezien; ik ken alleen de samenvattingen uit de "Geextendeerde sententien ..." van De
Smidt e.a. (zie Bibliografie) en die reeks is nog niet volledig.
In SA ANTWERPEN heb ik niet nagezien of er voor 1800 geen naamgenoten naar
Antwerpen zijn uitgeweken, behalve die enkele uitzondering uit Mechelen die in een
studie over emigratie uit die stad wordt vermeld. En of er geen kinderen zijn geboren uit
die paren die naar Antwerpen waren gevlucht tijdens de godsdiensttwisten.
SA MECHELEN: hier blijft nog veel te onderzoeken: op zeventien na alle
schepenbrieven, alle ambachtsrollen, alle vierschaarrollen en processen, de ontvangsten
van vorsten (waren er geen naamgenoten onder de aanwezigen?)
SA LEUVEN: stellig is er in dat archief meer te vinden over de naamgenoten uit het
Hageland en Leuven. Misschien zelfs in SA TIENEN.
En hetzelfde geldt voor de archieven van de ABDIJEN van GRIMBERGEN en PARK, in
dat laatste over Gemp, het klooster van St.-Joris-Winge.
En het onderzoek van de heer E.J.C. Baert over de H.-Geesttafel van Tienen en het daarin
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vermelde leenhof Dorshage bij Meensel-Kiezegem blijft mij intrigeren ...
En de Van Orsouw's in Nederland ... Daarvoor zou iemand in Leiden op zoek moeten
gaan.
Tenslotte is er in de archieven over de militie, van het gerecht en van de registratie en
domeinen nog veel te vinden over de naamgenoten die na de Franse Revolutie hebben
geleefd.
Er is nog werk voor vele jaren. Ik hoop dat enkele jongeren het onderzoek voortzetten, in
de eerste plaats voor hun eigen tak. Graag wil ik ze helpen met mijn raad.
Maar laten we niet vergeten dat onze voornaamste taak ligt in het heden en in de
toekomst: het leven mooier maken voor onszelf en al degenen rondom en na ons.
Januari 1990
JvO.
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DE VERTELLER
Jos van Orshoven, geboren te Brasschaat op 16 maart 1917. Licentiaat Wijsbegeerte en
Letteren K.U.Leuven. Trad in rijksdienst in 1942, werd in 1947 lid van het kabinet van
Robert de Man, minister van Wederopbouw, en in 1949 van eerste minister Gaston
Eyskens als sociaal-adviseur; bleef dat onder de eerste ministers J. Duvieusart, J. Pholien
en J. van Houtte, tot 1954. Maakte opnieuw deel uit van het kabinet van eerste minister G.
Eyskens als opdrachthouder voor Zuiderkempen-Hageland, later van A. Dequae, minister
van Economische Coordinatie, en van J. vander Schueren, minister van Economische
Zaken. Beeindigde zijn loopbaan als directeur-generaal, Diensten van de Eerste Minister.
Is op dit ogenblik ondervoorzitter van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen
en mede-oprichter en bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Bestuurswetenschappen en Bestuurskunde. Was mede-oprichter en voorzitter van de
Stichting voor de Kempen en het Ekonomisch Komitee voor de Kempen. Was ook medeoprichter van de C.V.P.-Jongeren (nationaal), Voorzitter van de Belgisch-Indonesische
Vereniging, gemeenteraadslid te Schoten en voorzitter van de parochieraad van
Koningshof-Schoten. Auteur van de boeken "Centrale politieke structuren en werkwijzen
in Belgie" en "Tussen groene Dennen", van een nog niet-uitgegeven geschiedenis van de
Stichting voor de Kempen en van een veertigtal "Nieuwsbrieven" over de Kempische
ekonomische en kulturele problemen, en van verscheidene artikels over sociale,
ekonomische en bestuurskundige onderwerpen waarover hij vele voordrachten gaf.

