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1919: Baalberg, arbeiders aan het werk bij de

of huurders of omwonenden van de schansen van het Centrum, van Schoot en
van Hulst. Eén enkele maal wordt de schans van Engsbergen vermeld. Zie Bijlage 1.
En van schansmeesters is er in de 18de eeuw alleen nog sprake van die functie in
dezelfde vermelde drie schansen.
Wat ons er toe leidt te besluiten dat de schans van Schoonhees al voor 1700 in
onbruik was geraakt wat betreft beheer door de gemeenschap van het gehucht
Schoonhees. Kortom dat ze uit het dorpsleven met wal en gracht en de hele opstal
was verdwenen. En dus als zodanig niet meer voorkwam op de kaart van de Ferraris.

Argument 2 De Kabinetskaart van graaf de Ferraris
Als we de Kabinetskaart van 1771-1778 van de Oostenrijkse Nederlanden, deel
“Coursel”, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris, bekijken zien wij ten noordoosten van “het Hof” een schans duidelijk aangegeven: een omwalling die een
twaalftal gebouwtjes omsluit. Met vlak ernaast in duidelijke hoofdletters: H(ameau
= gehucht) HULST. Bij dorpen waar een kerk stond, werd de naam van dat dorp
naast het voornaamste gebouw, nl. de kerk, op de kaart aangegeven. Hulst bezat
geen dergelijk gebouw zodat men de naam Hulst afdrukte naast de enige duidelijk
herkenbare constructie nabij “het toenmalig centrum van Hulst, zijnde de schans
van Hulst.
Alle beweringen dat het hier om de schans van Schoonhees zou gaan berusten niet
op gegevens uit eigentijdse dokumenten en zeker niet op de kaart van de Ferraris.
Ook het niet op de hoogte zijn van de verschuiving in de tijd van het centrum van
Hulst van voor 1900 naar het huidige centrum, heeft zeker meegespeeld in de vertekende beeldvorming bij latere waarnemers.
Argument 3 De Hulsterse schans lag en ligt tegenover de Blaasberg
De schans gelegen tussen “t Hof” van Schoonhees en “d’aaf school” van Hulst ligt
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tegenover het perceel waarop voor Wereldoorlog II het huis stond van Louis ClerckxStefanie Vanzeer op de Blaasberg, later bewoond door Adelin Rogiers en dat rond
de eeuwwisseling 2000 werd afgebroken. Adelin Rogiers liet de walgracht of “veste”
van de oude schans tegenover zijn boerderij door aannemers opvullen met elders
overtollige grond.
(Info Blaasberg: Verklaringen van Liza Beckers geb.1915, Ferdinand Van Thienen,
geb. 1917, Gusta Loos geb.1923. Ook nog een stafkaart waarop ik dertig jaar geleden een veertigtal vroegere benamingen van Hulsterse percelen naar zeggen van
oudere Hulstenaars heb ingetekend, die moesten dienen als “wetenswaardigheden”
voor een KWB-fietszoektocht in 1972 of 1973 toen het kapelletje op de Paalseweg
nu nr 108 er nog stond en dat afgebroken werd in 1974)
En tegenover dat huis van Louis Clerckx op de Blaasberg lag de schans van Hulst.
Dit wordt duidelijk en onweerlegbaar bewezen door volgend citaat uit het jaar 1810:
T.1790/017 Peter Engelen – Pastoorsgoederen 1789-1853 folio 91:“Voldaen tot
1791 inclus”. (Pastoor Soeten 1810-1834 vervolgt): “Voldaen door Peeter Engelen
tegenover de schans tot Hulst, op den Blaesberg tot 1810”.
Voor een goed verstaander: Peter Engelen woonde op de “Blaesberg” tegenover de
schans van Hulst. De straat voor zijn deur vormde de grens tussen Hulst en Schoonhees. Dit grensgeval is er de oorzaak van dat Peter Engelen in de veetelling van
1790 door de gemeente in Hulst wordt gesitueerd, maar dat zijn twee kinderen resp.
gedoopt in 1801 en 1803 door de pastoor als “in Schoonhees” worden ingeschreven.
De “Blaesberg” zelf lag onder Schoonhees zoals blijkt uit de volgende akte N.423 van
3 februari 1784 notaris D.A.Swolfs register N.344:
		
Henrik Engelen verhuerder ende Jan Seuppens huerman
		
Jan Engelen (?) verhuurt zijn huis op “de Blaesbergh” in Schoonhees
		
met de weiden en beemden aan Jan Seuppens (T.1776/366)
Argument 4 De Hulsterse schans lag nabij de boerderij-stamhuis Testelmans
Daarbij beroepen wij ons op volgende akte:
T.1717/114 Jan Testelmans junior
koopt huis nabij schans Hulst
			
Notaris J.Stalmans reg.4282 akte van >		
08.06.1729
Het gaat hier over het nu verdwenen lemen, later bakstenen stamhuis Testelmans,
zijnde vanaf de dertiger jaren van de 20ste eeuw de boerderij van Hendrik VoldersJulie Testelmans in de Hofstraat, westwaats even voorbij de fima Artibel, vroeger
zagerij Claes-Goos, voorheen Jozef Goos-Van Steenbroeck en eertijds “d’aaf school”
van Hulst. Ten bewijze geven wij hier de stamlijn Testelmans waaruit de familieverwantschap blijkt tussen de koper in 1729 Jan Testelmans jr en de bewoonster Julie
Testelmans in 1922 getrouwd met Hendrik Volders.
Stamlijst Testelmans
De oudste gegevens van de stam Testelmans vinden wij in Veerle waar Gerard Desselmans trouwde met Elisabeth Mertens en naar Tessenderlo verhuisde.
T.1690/162 Gerard Testelmans		
			I Desselmans
T.1717/206 Jan Testelmans sr		
			I
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T.1717/114 Jan Testelmans jr		
X26.01.1716 Tlo
met Adriana Van Hees
			I			koper van stamhuis in 1729
T.1776/074 Arnold Testelmans		
X04.11.1753 Tlo
met Anna Maria Arien
			I
T.X/bl.81
Jan Baptist Testelmans
X08.09.1798 Tlo
Maria Catharina Aerts
			I
		Jozef Testelmans		
X06.02.1839 Tlo
met M.Ther.Vandervoort
			I
		Joz.Aug.Testelmans		X24.10.1781 Tlo
met L.Livina Vanlaerken
			I
		Julia Testelmans		
X
1922 Tlo
met Hendrik Volders
						laatste bewoners van verbouwd stamhuis
Argument 5 De eigenaars v.h.Hof in Schoonhees ook eigenaars schans Hulst
Onderstaand processtuk van 1675 handelt over diefstallen ten nadele van de eigenaars van het Hof in Schoonhees betreffende goederen uit hun huizen en opslagplaatsen op de schans van Hulst.
T.1690/275 Proces kleine criminaliteit in Hulst (Losse Stukken doos 6) anno 1675
		
(dit gedeelte van de processtukken handelt over ontvreemde zaken ten
		
nadele van een Ambroos Vande Goor eigenaar v.“het Hof” in
		Schoonhees en van de gebouwen op de schans van Hulst, van wie
		
de kwartierstaat 17de eeuw is weergegeven in bijlage 3)
		
- bl.A.4 Art.8 Wye die gene sijn oft is die welcke op die schans te Hulst
		
van Ambrosius Vande Goor alias Vervoort (T.1690/275) hebben
		
ghestolen coren, bockwey ende haver
		
- bl.B.1 Art.2 Salmen aen die getuygen scherpelijck afvragen wie die
		
geene sijn oft is, die welcke op die schans te Hulst hebben gestolen
		
boter, vlayen ende meer andere dingen
		
- bl.B.1 Art.4 Wie die geene sijn oft is, die welcke op die schans te
		Hulst hebben gestolen het slot van een roer ofte fusick
		
- bl.C.4 Op den 4den verclaert waerachtich te sijn dat sijne deponents
		
bochwey op de schans tot Hulst uuyt het huys toebehoorende
		Amb.Vande Goor (T.1690/275) het welck eenen Henrick Peuters
		
(T.1690/120) in huringhe heeft, gestolen is geweest
		
- bl.C.8 Op den 11den verclaert wel gehoort te hebben ende uuyt monde
		
van ander persoonen dat sijns declarants voors.meysen sijnde twistich
		
tegens Henrick Peuters ende sijne huysvrouwe, hem sulx soude hebbe
		
verweten op de schansse tot Hulst ten tijde als die keysersche (troe		penafdeling) tot Loo lag
		
- bl.C.13 Op den 11den verclaert wel te hebben hooren seggen dat
		
Henrick Peuters vrouwe ende de dienst marte van Amb.Vande Goor /
		
haer vader / geboertich van Houthalen, op de schansse van Hulst
		
querellerende oft kijvende soude verweten hebben aende huysvrouwe
		
van Henrick Peuters prout ponitur aut broot, vlayen ende andersints ten
		
huysse van haer meester soude gestolen hebben.
Dat de eigenaars van het hof van Schoonhees een aankooppolitiek voerden om de
opstal op de schans van Hulst te verwerven blijkt duidelijk uit volgende overeenEEUWENTEMMER
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komst tussen weduwe Susanna Michiels en Antoon Vandervoort Mertenssoon (zie
bijlage 3) van het hof van Schoonhees daterend van 9 mei 1680:
T.1690/366 + = Susanna Michiels schonk 1680 huis op schans Hulst + 25.01.1687
T.1690/257 aan Antoon VD.Voort Mertenssone die overleed op
+ 22.01.1681
		
tegen levensonderhoud vlg.kontrakt 09.05.1680 wat blijkt uit
		
verheffing van dat huis door Margareta Theunis weduwe
		
van Antoon Vandervoort in Schepenregister N.74 akte van 23.09.1687
Susanna Michiels stierf als “oude weduwe bij de weduwe van Antoon Vandervoort”
Dit processtuk van 1687 bewijst dat de eigenaars van “het Hof” in Schoonhees,
geburen van de schans van Hulst, ook eigenaars waren van de opstal op de schans
van Hulst. Want wat belette hen te spreken van de schans van Schoonhees als die
bij wijze van spreken toch voor hun deur lag?
Argument(je) 6 De ingang van de schans is gericht naar de huizen van Hulst
Misschien is het maar een detail, maar op de kaart van de Ferraris is duidelijk te
zien dat er in een halve kring boven de schans van Hulst van oost over noord naar
west minstens een twintigtal huizen in het oude centrum van Hulst staat ingekleurd
en op de kaart van de buurtwegen uit 1846 nog een zestal. Nu is het zeer aannemelijk en in overeenstemming met hun gezond boerenverstand dat de schanslieden of
schansgezellen de ingang van de schans aan de kant van hun woningen verkozen
te maken: op de kaart van de Ferraris uit 1771 en op die van 1846 is die ingang naar
het noorden gericht, naar de huizen van het oude centrum van Hulst.
Ten zuiden van de schans van Hulst staan op de kaart van de Ferraris maar drie
huizen ingetekend: “het Hof” van Schoonhees, een woning ten westen daarvan en
een woning ten oosten ervan op de Blaasberg pal ten zuiden van de schans. Van
deze laatste woning is sprake onder argument 3.
Wij vermoeden sterk dat de kleine afstand tussen “het Hof” van Schoonhees en de
schans van Hulst een bijkomende oorzaak is dat velen die niet vertrouwd zijn met
het oude centrum van Hulst en nog minder met historische documenten betreffende
de kleine luiden van weleer ten onrechte hebben gemeend dat het hier ging om de
Schoonhezerschans. Maar wij weten ook dat hardleerse betweters alle gedocumenteerde bewijzen van tafel vegen.
Wij laten hierna een lijst volgen met bewoners van de schansen in Tessenderlo of de
simpele vermelding van een schans in de 17de en de 18de eeuw
SCHANSBEWONERS en SCHANSVERMELDINGEN
T.1690/NIL Loyck (Nijs) op schans Schoonhees in veetelling van >
1606
T.1690/622 proles Joannis Maes in Schoet				
+ 16.05.1624
			e regione fortalitii = uit de omgeving van de schans
T.1690/693 Antoon Vaes gerechtsbode, testament op schans van Hulst 06.03.1625
			
Zie testamenten pastoors 1614-1661 bl.35
			
“int wachthuysken op de schansche van Hulst”
+ 13.02.1627
T.1690/802 + = (2de) uxor Bernardi Lemmens op de schans
			(Bernard was rotgezel van Hulst in 1608)
			(Zie veetellingen Hulst 1609, 1610, 1613 en 1615)
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T.1690/NIL
+ = Lemmen den cleermaker op de schans van Insberch + 15.07.1628
T.1690/802 + = Bernardus Lemmens portarius = schanswachter + 22.12.1632
			(schans van Hulst, zie hoger)
T.1690/518 + = Maria Van De Ven uxor portarii in Schoot 		
+ 24.03.1633
			= vrouw van de schanswachter van Schoot = Jan Claes
T.1690/A10 Anna Clonen in Schepenregister N.67/98v testament van 29.11.1646
			
legaat aan dochter Angela V.D.Ven op schans Schoot
T.1690/NIL (uitvaart v.) Catlijn Wouters portiers dochter tot Schoonhees 1653/54
		(dochter van schanswachter) (in Kerkrekeningen 1653/1654)
T.1690/871 + = Christina Sullens kind 12 + = in fortalitio Hulstensi + 27.12.1667
						(op de Hulsterse schans)
T.1690/275 Proces kleine criminaliteit in Hulst (Losse Stukken doos 6) anno 1675
		
(dit gedeelte van de processtukken handelt over ontvreemde zaken ten
		
nadele van een Ambroos Vande Goor eigenaar v.“het Hof” in
		Schoonhees en van de gebouwen op de schans van Hulst, van wie
		
de kwartierstaat 17de eeuw is weergegeven in bijlage 3)
		
- bl.A.4 Art.8 Wye die gene sijn oft is die welcke op die schans te Hulst
		
van Ambrosius Vande Goor alias Vervoort (T.1690/275) hebben
		
ghestolen coren, bockwey ende haver
		
- bl.B.1 Art.2 Salmen aen die getuygen scherpelijck afvragen wie die
		
geene sijn oft is, die welcke op die schans te Hulst hebben gestolen
		
boter, vlayen ende meer andere dingen
		
- bl.B.1 Art.4 Wie die geene sijn oft is, die welcke op die schans te
		Hulst hebben gestolen het slot van een roer ofte fusick
		
- bl.C.4 Op den 4den verclaert waerachtich te sijn dat sijne deponents
		
bochwey op de schans tot Hulst uuyt het huys toebehoorende
		Amb.Vande Goor (T.1690/275) het welck eenen Henrick Peuters
		
(T.1690/120) in huringhe heeft, gestolen is geweest
		
- bl.C.8 Op den 11den verclaert wel gehoort te hebben ende uuyt monde
		
van ander persoonen dat sijns declarants voors.meysen sijnde twistich
		
tegens Henrick Peuters ende sijne huysvrouwe, hem sulx soude hebbe
		
verweten op de schansse tot Hulst ten tijde als die keysersche
		(troepenafdeling) tot Loo lag
		
- bl.C.13 Op den 11den verclaert wel te hebben hooren seggen dat
		
Henrick Peuters vrouwe ende de dienst marte van Amb.Vande Goor /
		
haer vader / geboertich van Houthalen, op de schansse van Hulst
		
querellerende oft kijvende soude verweten hebben aende huysvrouwe
		
van Henrick Peuters prout ponitur aut broot, vlayen ende andersints ten
		
huysse van haer meester soude gestolen hebben.
(Voorgaand uittreksel uit processtukken van 1675 bewijst dat de eigenaars van “het
Hof” in Schoonhees, geburen van de schans van Hulst, ook minstens eigenaar waren
van de opstal op die schans van Hulst.)
		
T.1690/670
		
		

Jaargetijdenboek Pastoor Ooms bl.19 film 619.691 blok 4 vanaf 1673
Jaargetijde voor Christiaan Op De Reydt waarvoor de pastoor 10
stuivers BB.L. ontvangt. Onderpand is een bosje nabij de schans van
Engsbergen (vertaling)

T.1690/018
		
		

Gertrudis Brosis gedoopt op 7 maart 1648 trouwde op 14 juli 1674
met Arnold Maes zoon van Jan Maes pachter van de kerkhoeve
onder Schoot. Ze gaan wonen achter de schans van Schoot, wat
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blijkt uit het testament van Jan Claes van 11 april 1681 geregistreerd
		
in het pastoorsregister 1614-1683 bl.29 waar er sprake is van
		
«achter de schans bij Aert Maes winninghe”.
T.1690/B11 + = Dymphna Hendrickx uxor Joannis Bogarts		
+ 27.09.1676
			
tot Schoot op de schants
T.1690/080 Elisab.Hillen Hulst gestorven 9.11.1676 maakt testament > 05.11.1676
		
Film 619.691 blok 6 Testamenten 1676-1683 bl.7
		
“En ze geeft haar man volle macht om 2 van de beste bomen af
		
te kappen om hier mede het huys gestelt op de schans te volmaken
		
ende in staet te stellen.»
T.1690/601 + = Simon Hoydonckx
op de Deunse schans
+ 06.07.1678
		
+ = Anna Boots		
op de Doernese schans
+ 30.07.1678
T.1690/231 Testament van Aert Claes, man van Cath.Cruysbergs op 19.04.1681
T.1690/018 “een half sille lants gelegen achter de schans bij Aert Maes
		winninghe” 			(Arnold Maes woonde in Schoot)
T.1690/---- Pastoorsgoederen 1617-1683 folio 318 keerzijde
1617-1683
		
Dezen pandt is sekerlijck getranspoorteert op een cleyn bosken bij de
		
schants in Engberchs genoemt den Boonhoff oft Vijf Stuyvers Bosken.
T.1690/A42 + = Elisabeth Van De Poel filia op de Hulse schans
+ 19.12.1683
T.1690/748 + = Hubertus Kenens op de schans Schoonhees
+ 19.01.1685
T.1690/366 + = Susanna Michiels schonk 1680 huis op schans Hulst + 25.01.1687
T.1690/257		
aan Antoon VD.Voort Mertenssone die overleed op + 22.01.1681
			
tegen levensonderhoud (Antoon Mertensone zie bijlage 1)
			
kontrakt 09.05.1680 in Schepenregister N.74 van 23.09.1687
T.1690/573 + = Anna V.Eeerdeweg weduwe op schans Hulst
+ 25.11.1688
T.1690/595 E.H.Michael Brosis verkoopt huis achter schans Schoot
			
Schepenregister N.74 akte van >			
15.07.1688
T.1690/994 Martin Theys X Aldegondis Berinckx delen huis op schans
T.1690/316		
Hulst met Anna Peters weduwe Theodoor Vaets
			
Schepenregister N.74 akte van >			
27.03.1693
T.1690/047 Erfdeling Martin Vrancken X Catharina Hoefs, o.a.huis op
			
de schans van Hulst. Schepenregister N.76 van
05.02.1707
T.1717/150 Margareta Beckers X Arnold Heselmans en haar broer
			
erven van hun zuster Maria Beckers op de Rijtse
			
schans. Schepenregister N.74 akte van
23.02.1712
T.1717/273 + = Sebastiaan Bogaerts ludimagister op schans Schoot + 13.11.1713
			
zie ook H.Geesttafel 1676-1704, bl.173
		
Pastoorsgoederen 1676-1791 folio 137 vermeldt het volgende
T.1717/206 Joannes Testelmans (den oude +1725) Idem solvit pro anno 1709-1718
T.1717/114 Jan Testelmans den jongen (+1768) betaelt tot het jaer >
1726
		(in de marge: woonachtigh tot Hulst tegenover de schans)
		
Betaelt door den selven tot het jaer >			
1730-1748
T.1751/061 + = Peter Wouters schoolmeester schans Schoot
+ 08.04.1728
T.1717/114 Jan Testelmans junior
koopt huis bij schans Hulst (argument 4)
(A)			
Notaris J.Stalmans reg.4282 akte van >		
08.06.1729
		(Zoon Arnold Testelmans erft dit huis bij loting op 10.03.1768 zie hieronder)
T.1750/064 + = Jan Van Den Eynde ludimagister op schans Schoot + 13.05.1731
T.1750/059 door Gon (Aldegondis) Paessens vereert aen de cappel 4 gl.
T.1717/251 door (haar vader) Peer Paessens voor tackhaut aen de scans 4 gl.
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Kapel Okselaar in Engsbergen, Grondboek bl.12r
anno 1748
T.1717/251 Item van Peer Paessens van tackhaut aen de Rijtterschans
			
samen acht schellinghen 4 gl.
			
Kapel Okselaar in Engsbergen, Grondboek bl.9v.
anno 1749
T.1690/NIL De gemeynte heeft den balck gegeven gestaen op de Rijter
		
scans en oock de kepers uyt hunnen aerster bosch.
			
Kapel van Okselaar in Engsbergen, Grondboek bl.11r anno 1749
T.1717/114 Notaris D.A.Swolfs reg.4342 akte N.18 van		
10.03.1768
(B)		
Scheydine der erfgen.Jan Testelmans ende Adriana Van Hees
		
De kinderen v.wijlen Jan Testelmans en Adriana V.Hees (T.1717/114)
		
zijnde Frans (1), Jan (3) en Arnold (4) verdelen hun erfgoederen:
		
A. Huis (gekocht in 1729), bakhuis, hof en huisveld van één zil in
		Geenroy onder Hulst en een eersel land van ongeveer 5 zillen “den
		
Nieuwen Acker” in “den Aert” onder Schoonhees. Deze kavel is belast
		
met 50 gls BBL aan Jan Binnemans van Veerle en met 60 gulden aan
		
Jan Matteus Janss(oon)
		
B. een stuk land van één zil “de Roye Delle” onder Hulst; een stuk land
		
en dries van 3 zillen op “den Aert” en een halve zil op ’t Waterbroek.
		
Deze kavel is belast met 125 gls BBL aan Jan Mattheus Jans(soon)
		
C. vijf zillen land en dries “den Nieuwen Acker” in “den Aert”; een beemd
		
van een half zil in Baal; de schuur op de schans van Hulst en een zil
		
op ’t Waterbroek.
		
Frans Testelmans als oudste mag kiezen: hij neemt kavel B – bij loting
		
gaat kavel A naar Arnold (X Anna Maria Arien) en kavel C naar Jan.
Uit de gegevens uit de akten resp.onder (A) en (B) leren wij dat Geenrode ongeveer
gelegen moet zijn ten noorden v.d.Blaasberg en de schans v.Hulst, ten oosten v.TCT
en Het Zand, ten zuiden v.d.huidige Hulsterweg en ten westen v.d.Konijnsberg.
Het grondboek van de Tafel van de H.Geest 1676-1704 spreekt enerzijds altijd van
Hulst en Geenrode, anderzijds van Schoonhees en Varode.
T.1776/256 Martin Heeren		
huurt schans Centrum/Rijt
			
Notaris J.M.Jans
reg.2526 akte N.500
20.07.1778
			Notaris D.A.Swolfs reg.4345 akte N.684		 14.05.17
T.1790/017 Peter Engelen – Pastoorsgoederen 1789-1853 folio 91:
1789-1853
		
“Voldaen tot 1791 inclus”. (Pastoor Soeten 1810-1834 vervolgt):
		
“Voldaen door Peeter Engelen tegenover de schans tot Hulst
		
op den Blaesberg tot 1810”.				 (argument 3)
Frans Van Thienen
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DE VISITATIO
Als U dacht dat wetsdokters iets van deze tijd zijn of dat ze alleen maar bestaan in
feuilletons als Witse en Flikken dan heeft U het mis. Ook vroeger ging het gerecht
zorgvuldig te werk. Ook toen werden dokters aangesteld om de juiste doodsoorzaak
te achterhalen, om een ‘visitatio’ te doen. Stefan van Oost ontcijferde enkele van die
oude doktersverslagen uit de Looise archieven.
Visitatio gedaen over seecker doot lichaam van seeckeren Gillis Janssens oud
omtrent 33 jaren
bevonden ten huyse van Gillis Van Hoof alhier op de Reijdt onder Tessenderlooz.
Ter instantie van den Hoogeleden welgeboren Heere Grave d’Arenberg ende Baron
Lantdrossaers door Mart. Knops als daar tot last gessonden soo hij verklaerde coram
Verdonck ende Kivits schepenen gesommeerd door pastor Verheyen gerichts dienaer desen 6de septembri 1717.
Heden hetzelve lichaam gevisiteerd door mr Pastor derboven Chirurgijn ter assistentie van Sr Ignatius de Reydt ende Jan Vandebrouck ,vansgelijks Chirurgijns
Is bevonden des selven gestooken te weten aan de slinke zijde onder de corte ribbe
met ook nog een snede over de neus.
Ende ’t selven lichaam vervolgens door den selven open gesneden sijnde is bevonden
de steek oft quetsure omhoogh gegaan te zijn neffens het gedarmt door de liese
daarom snijden tot in de lever zonder nochtans de darmen gequetst te wesen
dan de arterien van de lever ende korden over gestoicken te wesen ende gal blaas
onder diafragma altemaal gebleven te vinden ende daardoor het hart overloopen te
zijn oordelendt daaruit nootsakelijck de dood gevolght te wesen.
Getuigen de voors chirurgijns
Visitatio gedaen over seker doot lichaam van Peter Claes
Alhier in de schole genomen ter intentie van den Heere
Substituut door mr Ignatius De Reydt chirurgijn coram Boonen en
Postelius,schepenen desen 27en january 1714.
Eodem het selven lichaam gevisiteert sijnde door
Mr De Reydt voors is bevonden geschoten te zijn met eenen kogel
Voor tussen d’oogen en voor in ende achter uit ,
Wesende een dodelijke wonde.

Rembrandt: Dokter Tulp toont de dissectie van de arm
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Visitatio ener seecker dood lichaam van zekere Servaes Thijs ingezetene en
inwoner dezer heerlijkheid van Tessenderlo ter inqisitie van Sr Mart: Knops in name
en vanwegens den hoogedel welgeboren H Grave D”Arenberg ende pair als landdrossaart des Graafschaps Loon desen 7de Juni 1717 coram Willem Boonen ende
Verdocnk schepenen gesommeerd door pastoor Verhijen,gerechtsdienaar.
Eodem ons ter Requisitio als waar getransporteerd tot Schoonhees ten huize van
pastoor Van de Loock onder onze Jurisdictie ende gevisiteerd hetzelve lichaam door
Mr Pastoor Verboven ,chirurgijn ter requisitio als voor hoofdverklaring bevonden van
selfte een contusio ende open wond aan de linker kant van het hoofd tt in de slaap
aan de middelsten temporaal door het bockeneels ( tot op de hersens = bookeneel )
ende ist hier gebarsten tot aan t hoogste van t hoofd. End de wond jugularis was zo
dat noodzakelijk de dood daaruit is gevolgd naar zijn oordeel.
Testor Ant Verdonck getuige sotor ende is het genamptiseerd geld te weten het vierde
paart van een pistole en een kwartjen afgetrokken voor SR Mart:Knops in name als
waar ende daarvan betaald de zorgen van visitatio te weten des chirurgijns 11 glds
8stuivers 1 gulden iederen schepene 1 gulden de dienaars fit somma L -10Visitatio gedaan over seecker doot lighaam van Maximilaan Posselius
Gequetst oft geschoten nu tussen den 12 ende 13en deser alhier ten huize van Jan
Van Oorkhandt door den heere Doctoor Jeronimus La Page , Mr Melchior Nijsmans
ende Mr Peeter der Boven Chirurgijns coram sr Petrus Mart: Coomans
ende Verdonck schepenen Eodem den heere Doctoor voors:
Beneffens de chirurgijns gesommeerd sijnde door Johannes Leeckens, gerichtsdienaar ter instantie van den heere officier om declaratio te geven over de gesteltenisse
van het lichaam ende quetsuren verklaren
Onder ordinarisse eede op heden den 18en september 1702 naer rijpe ende behoorlijck onderzoeckinghe bevonden te hebben
Aan het doot lichaam vanden boven gesshrevener Maximilaan een geschoten
wonde ingaande ende penetrerende den rechtse arme met morselinge van het hoofd
des beens vanden elleboge vandaar doorgaande in de borst passerende
door de rechter vlogel van de Longe soo dat dan den coggel is
blijven zitten in den ruggegraat wesende alle drij deze voornoemde qutsuren door
voorse bal geschiet, dodelijk ende ongeneeslijk (ZIJN)
Verklarende voorder den selven lichaam in alle sijne ingewanden ofte deelen gesond
ende seer welgesteld ende alsoo duidelijk is getuigenisse ende declaratio der
waarheid te geven principalijcke des versoecs sijnde zo hebben door mij ondergeschrevene in fomma gemaackt te worden.
Aldus gedaan ende gestipuleerd dio data vs sigura ende eos coram ipsorum
ut ante.
Coomans
Ant Verdonck ff(getuige) schepene
Stefaan Van Oost
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VERGANKELIJKHEID
Hoe informatie bewaren voor de toekomst? Als archivaris van het LAD was het een
constante zorg voor Frans van Thienen. Hij schreef zijn bezorgdheid hierover van
zich af in volgend ludiek stukje. En je krijgt er nog een gratis les geschiedenis bij.
Ik ga mijn memoires schrijven. Ik wil mijn nageslacht tot in de zoveelste generatie
op de hoogte stellen van wat ik heb gedaan, niet gedaan of stoemelings vergeten te
doen. De wereldbevolking van binnen een twintigtal eeuwen en nog later moet weten
wat ik ooit heb gedacht, gedroomd, gezegd, geschreven, uitgevonden, opgebouwd,
mispeuterd of kapot gemaakt. Kortom, een litanie, een kralenpaternoster van illusies
en desillusies uit goede en kwade dagen.
Maar ik weet nog niet welke “informatiedrager” ik moet kiezen. Want wat men voor
het nageslacht de moeite waard acht om te noteren, moet ook nog bewaard worden.
En memoires schrijven die daarna in rook opgaan zijn de kostprijs van inkt en papier
niet waard.
Inkt en papier? Wie spreekt er in de eenentwintigste eeuw nog van inkt en papier?
Of van tussen de lijntjes schrijven? Of van over de schreef gaan? Het moet allemaal
electronisch. Met de computer. Liefst met een schootcomputer ofte laptop. En alles
op een schijfje ter grootte van een zakspiegeltje. Of op CD-rom voor gevorderden.
Maar ik ben een beetje bang. Ik betrouw dat zaakje niet. Want wat is de werkelijkheid. Zal een computer binnen twintig jaar mijn schijfje nog kunnen lezen? Want
de microtechnologie gaat zo snel vooruit dat men om de zoveel jaar zijn kostbaar
schijfje moet “overschrijven” via nieuwe programma’s op weer betere en snellere
“informatiedragers”. Het is te doen voor computerfreaks maar wie zal al die miljarden
familieschijfjes “up-to-date” houden. Je jongste kleindochter Veronica, binnen zestig
jaar overgrootmoeder Veronica, zal wel wat anders te doen hebben.
Ik weet dat nu al grote archiefinstellingen, die alle oude op houtpapier gedrukte
boeken op computer hebben gezet, weer alles aan het uitprinten zijn op glanspapier
om de strijd tegen de vergankelijkheid niet te verliezen. Dat doet mij twijfelen aan de
levensduur van mijn schijfje met zijn kostbare memoires, die ik zou willen laten overleven tot de wereld ooit vergaat.
Want als men de geschiedenis van de “informatiedragers” overschouwt vanaf de
tijd dat de Soemeriërs met de uitvinding van het spijkerschrift de nagel op de kop
sloegen, is het er met de houdbaarheidsgraad niet beter op geworden. Want die
Aziatische ezeldrijvers waren zo slim om twee duizend jaar voor onze tijdrekening
met een scherpgepunte rietstengel hun geschreven woorden in zachte klei te prikken
ofte te “drukken”, hun opstel in het vuur of in de zon te leggen en het resultaat op een
schabbetje te stapelen of met een kameelruiter mee te geven. Na veertig eeuwen,
zegge vier duizend jaar later, is alles in perfekte staat bewaard gebleven. Wel breekbaar maar onuitwisbaar, onvervalsbaar.
Zelfs 3000 jaar voor Christus vervaardigden de Egyptenaren al schrijfmateriaal uit
de papyrusplant. Hun geschriften waren bestand tegen de tand des tijds. En nadat
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die Nijlbewoners de uitvoer van papyrus verboden, waren het de inwoners van Pergamum in Klein-Azië die in de derde eeuw voor Christus het perkament op de markt
brachten: bestaande uit zachtgelooide huiden van schapen en varkens. Oerbestendig materiaal waarop bij wijze van spreken nog tot in de middeleeuwen heel onze
beschaving is neergepend en tot vandaag leesbaar: onschendbaar, onkreukbaar,
onverwoestbaar.
Alhoewel 100 jaar na Christus de Chinezen al gehandschept papier maakten uit de
bast van de moerbeiboom en lompen, duurde het tot in de 13-14de eeuw vooraleer men in Europa papier kon maken uit afval van linnen en katoen. Op dat papier
schreven de secretarissen van onze schepenbanken hun raadsbesluiten en vonnissen, de notarissen de testamenten van onze voorouders, de borgemeesters van de
gehuchten hun veetellingen en de pastoors de doopakten van onze stamboom. Dat
papier heeft echter te lijden gehad van vochtigheid en temperatuurschommelingen
vooraleer het in bewaring werd gegeven bij onze staatsarchieven. Maar het is in de
huidige ideale omstandigheden nog voor vele eeuwen houdbaar.
Na 1840 kon de Duitser Gottlob Keller het dure lompenpapier vervangen door
houtslijp. En in 1875 werd voor het eerst op grote schaal door Mitscherlich langs
chemische weg uit hout cellulose verkregen. Ons krantenpapier dat het ocharme
geen honderd jaar uithoud.
En nu onze computer. Wie er nog een heeft van vier jaar oud met een pentium van
zus en zo kan het wel schudden. Vernieuwen is de boodschap. Van A overboeken
naar program-ma B, overschrijven naar C om binnen enkele jaren bij Z te belanden.
Als men het doet. Want anders dreigen je liefdesbrieven en memoires in elektronische rook op te gaan.
Mij niet gezien. Ik ga alvast een vracht klei laten brengen, me een pottenbakkersoven
aanschaffen en een levende haan in voorraad houden voor de pennen uit zijn gat.
Mijn memoires met eeuwigheidswaarde gaan een zekere toekomst tegemoet.
Frans Van Thienen
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DE NOTENBALK VAN SINT-JAN-DE-DOPER
Als een boer in de middeleeuwen en ook nog veel later zijn laatste adem uitblies en
in de hemel binnenmocht, dan was zijn eerste werk op zoek te gaan naar zijn heiligen: Sint-Isidorus, Sint-Jan de Doper, de heilige Remigius en Sint-Andries. Want
nogal wat van zijn “beslommeringen” hadden te maken met die “scharnierheiligen”.
Sint-Isidoor (omgeving Madrid), feestdag 15 mei, is hun patroonheilige en prijkt op
honderden vaandels van aloude Vlaamse boerengilden. De vervaldag voor jaarlijkse
geldaflossingen werd kontraktueel altijd vastgesteld op de feestdag van de Heilige
Remigius op 1 oktober. Een boer betaalde zijn huur in twee delen: een geldelijk
gedeelte , het “voorlijf”, op half maart, en een tweede gedeelte bestaande uit levering
in granen in het najaar op St.Andries ofte 30 november. En de grote instellingen van
die tijd: kerk, armentafel en gemeenten hadden ook hun scharniermoment, zijnde
Sint-Jansdag op 24 juni. Dan sloten de kerkmeester, de armenmeester en de secretaris van de schepenbank hun jaarrekeningen af: dan bleek wie er ten achter stond
met betalingen voor bv. jaargetijden, huur van weiden en akkers of interesten op
uitgezette gelden.
Maar Sint-Jan heeft niet alleen met boeren en tuinders te maken, maar ook met
muzieknoten, dus met “den do-re-mi-fa-sol”, waar Kempische snaken vroeger dan
een vervolg aan breiden met een schetterend: ”kust de boer zijn hol!” Sint-Isidoor kon
daar niet mee lachen. Maar dit terzijde.
Zoals elke kerkelijke feestdag, heeft ook de feestdag van een heilige zijn “kerkelijke
getijden”, religieuze gebedsuren, waarvan de Vespers een onderdeel vormen. In die
Vespers komt steevast een hymne oft feestlied voor met een eigen melodie. Zo ook
op de feestdag van Sint-Jan de Doper. Men verdenkt Guido van Arezzo er van dat
hij op zekere dag, waarschijnlijk dus op 30 juni, vaststelde dat de beginnoten van elk
half-vers van de hymne van Sint-Jan, beginnend tussen eerste en tweede regel van
de notenbalk, telkens een trapje hoger klommen. Tot dan toe had men de muziektekens benoemd met de letters c, d, e, f, g, a en hij vond dat knap lastig en te onduidelijk om te memoriseren.
Elk half-vers van de eerste strofe van bewuste hymne heeft de volgende onderlijnde
lettergrepen: Ut queant laxis Resonare fibris, Mira gestorum Famuli tuorum, Solve
polluti Labii reatum, Sancte Ioannes. Met die lettergrepen benoemde genoemde
Guido de noten van de notenbalk zoals wij die nu kennen. Het proces van die naamsverandering heet “solmisatie”.De laatste noot si bestaat dus uit de beginletters van
Sancte Joannes/Ioannes en de ut verving men later door een welluidender do. Volledigheidshalve wagen wij ons hier aan een vertaling van de strofe: “Opdat uw vereerders met lenige stembanden de wonderen van uw daden zouden doen weerklinken,
ontbind dan, o Heilige Ioannes, elke belemmering op hun schuldbewuste lippen”
We zouden nog kunnen voortborduren op boeren - toonladder – scala van Milaan,
maar dat geeft hier geen pas. Alleen stellen wij vast dat zangkoren en muziekmaatschappijen het bij St.-Cecilia of Sint-Lucia of St.-Lutgardis houden, waar in mijn ogen
St.-Jan “meer noten op zijn zang heeft.”
Frans Van Thienen
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LAD

LOOIS ARCHIEF en DOCUMENTATIECENTRUM

ENKELE WEGWIJZERS NAAR ONZE
VOOROUDERS IN TESSENDERLO
1. Periode 1597-1997
Gebruik driedelige lijst van geboorten 15971797 met zebrastrepen - en bij elk kind het
nummer van zijn Familieblad.
2. Periode 1797-1813
Gebruik bundel met de 4 zebra-strepen (uitvoering rood, groen of zwart) waar men een
alfabetische Familielijst vindt. (Sinds 2006 ook
opgenomen in nieuwe lijst 1997-1900 voor °X+/
zie onderaan)
3. Periode 1797-1900
Gebruik vooral de huwelijkslijst met gele band
en zwarte streep waarin ook geboortedatum en
geboorteplaats van de partners zijn opgenomen.
Kijk ook eens bij de militieplichtigen uit de
geboortejaren 1794 tot 1855.
Vergeet zeker niet de Volkstelling van 18471867: eerst de alfabetische lijst in 2 delen die
verwijst naar de 2-delige lijst per wijk en huis
met alle bewoners, inbegrepen verloop gedurende 20 jaar.
4. Periode 1900-1930
Nieuwe klappers beschikbaar.

LET OP!!! ZIJN NU OOK TER INZAGE DE VOLLEDIGE
VERNIEUWDE KLAPPERS ° X + VAN DE VOLLEDIGE
PERIODE 1797-1930
Openingsuren:
			

1ste zaterdag
3de donderdag

van 9.00 tot 12.00 uur
van 19.00 tot 22.00 uur

Kelder gemeentehuis - volg wegwijzer achter de kerk

Archief
Archief

