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’t Wit Peerd, een brouw-verleden van ruim 250 jaar.
De geschiedenis van ‘brouwerije ofte camme ’t Wit Peerd’ gaat vermoedelijk terug tot
het midden van de 16de eeuw. In diverse documenten wordt naar deze brouwerij
verwezen, ofwel via historische plaatsnamen, zoals ‘op ’t Raeijmaeckers Velt’1, ‘gelegen
in den Bleyenhoeck’, ofwel via haar naam, ‘’t Wit Perdt’, ‘Wit Peert’, ‘Het Wit Peerd’,
ofwel via de brouwers en hun familie die er actief waren, De Keersmaecker, Van
Nieuwenhove, Van Den Bossche, Van Moirtele, ...
Wanneer er werd verwezen naar Het Wit Peerd, dan verwees men naar minstens twee
wooneenheden: enerzijds de hofstee of herberg waar het bier werd verkocht - later en
tot in de jaren ‘80 in Londerzeel bekend als drankgelegenheid ‘bij trappekens op’ - en
anderzijds de boerderij-brouwerij (of ‘camme’) die ernaast gelegen was en waar tot
midden van de 19de eeuw werd gebrouwen. Het is duidelijk dat eertijds beide gebouwen
één geheel vormden en de inwoners met elkaar nauw verwant waren. De overlevering
wil trouwens dat de kelders van beide gebouwen met elkaar (ondergronds) waren
verbonden, iets waar overigens vandaag niets op wijst.
Zoals gebruikelijk was in de 16de, 17de en 18de eeuw werd bier meestal in de winter
gebrouwen, omdat bij warm weer het gistingsproces moeilijker onder controle kon
gehouden worden, waardoor dus het brouwen werd bemoeilijkt. In de zomer
concentreerde men zich dus op de landbouwactiviteit2. Zo gebeurde het ook op het Wit
Peerd, dat dan ook in verschillende geschriften wordt getypeerd als een ‘hofstee3 met
brouwerije ofte camme4’.
In 1686 telde Londerzeel (‘Londerseele’) 123 boerderijen, 887 huizen, 10 winkels, 5
ambachtshuizen, 1 kasteel, 11 brouwerijen en 10 herbergen5. Het aantal brouwerijen
was dus - in verhouding tot het aantal inwoners, woningen en herbergen - behoorlijk
groot.
Ter vergelijking: Antwerpen telde omstreeks 1550 slechts 22 of 23 brouwerijen,
met een totale productie van 70 à 90.000 amen (1 aam is ong. 140 liter) bier per
jaar (voor een bevolking ‘intra muros’ van ca. 70 à 80.000 zielen, in die periode).6
Daar stond een invoer tegenover die lag tussen de 60.000 en de 80.000 amen per
jaar… Antwerpen voerde veel bier in vanuit Mechelen 7 , Zoutleeuw en
Hoegaarden 8 . Aangezien deze twee Brabantse brouwcentra, samen met
De oudste vermelding van ‘’t Sraeijmaekers velt’ dateert van het jaar 1516 (ARB nr. 5211/2)
Brouwers hielden vaak ook varkens, omdat deze werden ge-vetmest met het residu van het brouwproces.
3 Een ‘hofstede’ of ‘hofstee’ is volgens Van Dale een hoeve of boerderij, of (hist.) een riddermatig goed.
4 Het woord ‘camme’ verwijst naar een kam of het ijzer dat op een kam gelijkt waaraan de brouwketel hing. Heel wat
pachthoven hadden een ‘camme’, een plaats waar men bier brouwde. In sommige regio’s werd een brouwerij ook een
‘paenhuys’ genoemd (paenen is brouwen en paenheren zijn brouwers).
5 Geschiedenis van Londerzeel, door Alphonse G.G. Wauters (1852)
6 H. Soly, “De brouwerijenonderneming van Gilbert Van Schoonbeke.” in Revue belge de philologie et d’histoire, 1968,
vol. 46 nr. 46-2 pp. 344-345 De Antwerpse ‘eigen’ bierproductie lag relatief laag omdat men weinig zoet rivierwater
ter beschikking had. Wegens de nabijheid van de Schelde was zelfs veel putwater licht verzilt. De slechte kwaliteit van
het bier vormde in 1554 in Antwerpen zelfs de directe aanleiding voor een volksopstand, hetgeen de stad tot
belangrijke toegevingen dwong, o.m. wat accijnzen op bier betrof…
7 Ibidem. Volgens een ‘verbael’ van 17 mei 1560 werden toen ongeveer 12.000 amen bier per jaar vanuit Mechelen
ingevoerd. Op het ingevoerde bier vanuit Zoutleeuw en Hoegaarden stond in 1543 een even hoge accijns als op Engels
bier, nl. 5 sch. 6 gr. br. per aam (ong. 140 liter).
8 Hoegaarden telde maar liefst 34 brouwerijen, Diest 17 en Roeselare 9…
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Londerzeel, de belangrijke leveranciers waren van bier aan Mechelen, valt het
misschien niet uit te sluiten dat er ook vanuit Londerzeel aan Antwerpen werd
geleverd.
Algemeen kunnen we wel stellen dat bier in de 16de tot 18de eeuw de volksdrank
bij uitstek was: Er werd toen gemiddeld 250 tot 350 liter bier per inwoner
gedronken… Maar een belangrijk deel van dat bier had een laag alcoholgehalte en
het werd voornamelijk gedronken omdat bier, door het kookproces, vrij was van
kiemen.
Het ‘Mandement van Bacchus’, een parodie uit 1580, waarvan er nog één
exemplaar wordt bewaard in het Antwerps Plantijn Moretus museum9 geeft ons
een beeld van de 30 soorten bier die in 158010 – de Antwerpse gouden eeuw - in
de Antwerpse kroegen werden verkocht. Het is een unieke lijst die aangeeft
welke bieren er toen binnen de muren van Antwerpen werden gedronken, en van
waar die hoofdzakelijk werden aangeleverd. We stellen in elk geval vast dat het
overgrote deel van de opgesomde bieren buiten de stadsmuren werd
geproduceerd. Dit bevestigt ook dat Antwerpen in die periode een probleem had
met de kwaliteit van zijn water, vooral veroorzaakt door verontreiniging en
verzilting.
We sommen hierna de 30 bieren op die volgens het ‘Mandement van Bacchus’ in
de Antwerpse kroegen werd gedronken:
- Jupen (of Jopen), was een Duits bier, afkomstig uit Danzig en wordt als
eerste genoemd, waaruit allicht kan worden afgeleid dat het hoog stond
aangeschreven.
- Ostersen, of Oosterse bieren, was de groepsnaam voor bieren afkomstig uit
de regio Bremen, Brunswijk, Emden, Lübeck, … gekend omwille van hun
kwaliteit en al in de 13de eeuw ingevoerd in onze contreien.
- Enghelschen biere, ingevoerd uit Engeland, die ook een goede reputatie
hadden. In die periode maakten de Britten een onderscheid tussen ale,
zonder hop en beer, met hop. Omwille van de matige kwaliteit van het
eigen Antwerpse bier was het Engelse bier er heel populair.
- Momme, was een Oosters bier, gebrouwen in Brunswijk en ook gekend
voor zijn kwaliteit.
- Hoomborgen was een luxebier uit Hamburg en werd hoofdzakelijk in
Antwerpen ingevoerd via de Amsterdamse hanse.
- Hoegaerden is het eerste inlandse bier dat wordt vernoemd. Hoegaarden
produceerde 3 soorten tarwebier: gewoon of middelbier, goed bier en
extra of dubbel bier. Hoegaarden gebruikte zijn eigen graan en hop,
waardoor het relatief goedkoop kon produceren. Bovendien had het als
enclave een vrijheid van vervoersbelasting in Brabant. Alonso Vasquez,
9 ‘Het Mandement van Bacchus, een Antwerpse kroegentocht in 1580’, Paul Verhuyck en Corine Kisling, C. De VriesBrouwers, Antwerpen/Amsterdam, 1987 – Dit document werd pas in de jaren 1980 ontdekt door een Amsterdams
neerlandicus. In dit ‘spotmandement’ roept Bacchus zijn onderdanen op om op verzworen maandag, 11 januari 1580,
én op vastenavond, 16 februari 1580, te verschijnen in zijn gerechtshoven. En dat zijn de Antwerpse kroegen, niet
minder dan 92, die met naam en toenaam worden genoemd. Dit bevel komt er naar aanleiding van een twist.
10 1580 valt tussen 1577 wanneer de Spanjaarden werden verjaagd en 1585 (‘de val van Antwerpen’), toen het terug
door Farnese, voor rekening van de Spaanse koning, werd herroverd; een periode van godsdienstvrede, met in
praktijk een Calvinistisch bewind. Antwerpen telde toen ruim 100.000 inwoners, vergelijk met Amsterdam en Brussel
die toen slechts ong. 30.000 inwoners telden.
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een Spaans soldaat, schreef er bij het begin van de 80-jarige oorlog over:
‘Het tarwebier maakt net zo snel dronken als koppige wijn, en schuimt in
de kroezen’. Reeds in 1318 zou er voor het eerst sprake zijn van
brouwactiviteiten in Hoegaarden. Het Hoegaerds bier kende zijn grote
bloeiperiode in de periode 1750-1794. Zoals elders waren hier de meeste
brouwerijen ook landbouwbedrijven die zelf hun gerst en graan
produceerden. In 1760 telde Hoegaarden niet minder dan 39 brouwerijen
en ca. 2000 inwoners. Keizer Karel verklaarde in de 16de eeuw de ‘vrije
heerlijkheid’ Hoegaarden vrij van toltarieven. Tot 1789 (de Franse
Revolutie) was Hoegaarden een Luikse enclave in Brabant waar
belastingvrij kon worden gebrouwen. Gelegen op de samenvloeing van de
Schoorbroekbeek en de Grote Gete, beschikte Hoegaarden niet alleen over
voldoende water, maar ook over vervoersinfrastructuur voor zijn bieren.
Met het einde van het Oostenrijkse bewind ging de brouwactiviteit in
Hoegaarden teloor. Na de eerste wereldoorlog waren er slechts 4
brouwers meer actief.
Leeuschen, was het bier uit Zoutleeuw, één van de 7 vrije steden van het
Hertogdom Brabant. In de 16de eeuw was Leeuw, samen met Hoegaarden
en Leuven, één van de belangrijkste biercentra van Brabant. Jan Blaeu zegt
er in zijn Stedenboek het volgende over: ‘Men brouwt in deze stadt
bovenmate schoon bier in soo grooten overvloet dat het overal in andere
gewesten gesonden wordt, en dat somtijdts in kracht en goedheydt de
wijn overtreft’. Samen met Hoegaerden en Nijmegen hadden de brouwers
van Zoutleeuw een speciaal statuut: ‘Buitenbrouwers die in Antwerpen
willen leveren moeten een aantal eden zweren, de tarwe, gerst en haver
die ze nodig hebben in Antwerpen kopen, en alle nieuwe tonnen, moeten
voorzien zijn van het merkteken van de stad, en ook al het alaam moeten
ze in de stad kopen: "stuyckmanden, werckcuypen, gheylcuypen,
coelbacken, nieuwe brouwketelen, bierackers die zij voortaen behoeven
zullen..." en ze moeten zich eerst bij de accijnzers melden en de eed doen
vooraleer nog te mogen leveren. Uitzondering vormen de brouwers van
Zoutleeuw, Hoegaarden en Nijmegen, alsook een paar individuele
brouwers, zoals voorzien in de regeling van 1565.11 Zoutleeuw ligt aan de
kleine Gete en had eertijds een kleine binnenhaven van waaruit handel
werd gedreven en die toegang verschafte to steden zoals Mechelen en
Antwerpen.
Andere dobbele bieren. Omwille van graantekort of uit besparingsoverwegingen verminderde vaak de kwaliteit van en bier, tot klein bier.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar kwalitatiever bier, ontstonden
de dubbele bieren, waarvoor ongeveer een dubbele hoeveelheid mout
werd gebruikt. Men sprak over dubbele knol, dubbele kuite, dubbel
Leuvens, enz.
Grau bier van Leuven, waar dankzij de Dijle en goed grondwater ook goede
bieren werden gebrouwen en waar – als anecdote – de universiteit sedert
haar stichting in 1425 belastingvrijstelling op had (!). Waar het Leuvense
bier oorspronkelijk grutenbier was, begon men al in 1368 hoppebier te
brouwen. Samen met plakbier, halve stuiversbier, Leuvense koyte (met
veel gist), Leuvens witbier (van tarwe en haver), was het bruin of grauw

Uit SAA, GA 4417: Brouwers II (1560-1570) - 10/01/1569 (1570)
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bier één van de soorten die hier gebrouwen werden. De Mechelaars
kochten het Leuvense bier omdat het zo sterk was. Ter informatie willen
we signaleren dat Leuven in 1764, 52 brouwerijen telde. Voor Leuven was
het een belangrijke economische activiteit. In het belang van hun export
financierden de Leuvense brouwers zelfs 75% van het kanaal naar de
Rupel in Mechelen, dat dus ook doorgang gaf naar Antwerpen… Het kanaal
Leuven-Mechelen, waarvan de bouw in 1750 werd aangevat en dat 30 km
langs is, werd dan ook niet zonder reden ‘de vaart der brouwers’ genoemd
(!). Mede hierdoor verdrievoudigde de uitvoer van Leuvens bier in de
volgende 80 jaar.
Knol, was een biersoort die sterk van kwaliteit kon verschillen. Een
brouwsel bestond uit 35 delen mout, terwijl dat voor kuite slechts 27 en
voor klein bier slechts 15 delen waren.
Coutse cuyte, werd gebrouwen in Gouda en was één van de oudste
Nederlandse exportbieren. Het was zo populair in Vlaanderen, dat de
Vlaamse brouwers – cfr. de Antwerpse en Leuvense kuite - het trachtten te
imiteren om het de brouwers uit Gouda moeilijk te maken.
Rouaenschen biere, was afkomstig uit Rouen, waar reeds in de 15de eeuw
een florissante brouwersgilde bestond. Vandaag geldt in Rouen nog steeds
de uitdrukking ‘riche comme un brasseur’.
Van Wilrijck, ten zuiden van Antwerpen, waar in die periode 5
brouwerijen actief waren. Tot in de 19de eeuw werd er de populaire
Wilrijkse seef gemaakt.
Van Duerne. Deurne telde, voor het in 1579 door Farnese werd
platgebrand, nog 15 brouwerijen.
Van Berchem, dat evenals Wilrijck en Deurne, profiteerde van de slechte
waterkwaliteit in de Antwerpse binnenstad en dus een welkome
leverancier was van zgn. ‘buitenbieren’.
Van ’t Veer, was bier dat met het veer vanaf de linker Schelde-oever werd
aangevoerd en allicht werd gebrouwen in de buurt van het veer.
Van Walem, dat reeds in de 15de eeuw een klein dichtbevolkt dorp was, op
de steenweg, ussen Antwerpen en Mechelen.
Van Eckeren, in wiens gemeentelijk wapenschild nog steeds drie aken of
brouwersemmers worden afgebeeld.
Van Wijnegem, waar naast een bedevaartsoord, in die periode ook bier
werd gebrouwen.
Van Merxem, vergelijkbaar met Wilrijk, Berchem en Deurne, werd de
florissante biernijverheid later door een bieroorlog met Antwerpen
geboycot. In 1580 had het dorp nog 3 brouwerijen.
Dambruxen biere, uit Dambrugge, een gehucht ten zuiden van Merksem,
met in die periode een 6-tal brouwerijen.
Borgerhoutsen biere, ook gelegen buiten de stadswallen, had een 13-tal
brouwerijen die buitenbieren aan de Antwerpenaars leverden.
Stootbanc, is en bier waarvan de herkomst niet kon achterhaald worden.
We weten inmiddels wel dat het een familienaam was die in die periode
voorkwam in Nederland.
Leckebaert van Herentals, allicht vernoemd naar de brouwer die het
produceerde. Op een werk van Hendrick Gerritsz ‘’Flora’s mallewagen”
(Haarlem, 1640) rennen boze wevers achter een mallewagen: ‘Op deze
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mallewagen zitten dwaze figuren rondom de godin Flora. Leckebaert kan
het drinken niet laten, Graegrijk houdt een zak met geld in zijn hand en
Liegwagen verkoopt praatjes. Dame Vergaer weegt al haar geld. Dame
IJdele hoop houdt een vogel in haar hand. De mallewagen zal spoedig in
zee verdwijnen zoals ook de tulpomanie gedoemd is kopje onder te gaan.
Op de achtergrond zien we de St. Bavo van Haarlem’.
Val-van-der-banck, was een volkse naam voor Haarlemse kuite, omdat die
zo stevig was.
Hasseler, was het bier dat in Hasselt werd geproduceerd.
Grabbeler, was een bier van hoogwaardige kwaliteit dat in Gent werd
gebrouwd, ook de Gentse Crabbelaer genoemd.
Fellebieren gebrouwen in onsen landen van Mechelen. Een fellebier was één
van de biersoorten die in Mechelen werd gebrouwen, naast het bruin
tarwebier dat bekend stond om zijn hoog alcoholgehalte. In 1560 voerde
Mechelen 12.000 aam bier uit naar Antwerpen.
Cleyn bier, werd geproduceerd door de drab van een goed bier te
recupereren om er nog een extra brouwsel van lagere kwaliteit – en dus
laag alcoholgehalte - mee te produceren. Dit bier werd niet uitgevoerd en
uitsluitend lokaal geconsumeerd. Om fraude te vermijden verbood een
ordonnantie van 1578 het aan tappers die zware bieren tapten, om ook
cleyn bier te tappen.
Scherp bier, was zoals cleyn bier, van mindere kwaliteit.

In een beschrijving van de Ommegang12 met half oogst in 1563, werd al een
opsomming gemaakt van de bieren die een brouwer er op een wagen tapte:
Juecsteert, Valvanderbanck, Hemmeken op, Gaeghel cuyte, Sermuteyn cnol, Suer
Meerts bier, Enghelschen Ael, Ghentschen Crabbelaer, Mueseler, Val en Cuyse.
In het ‘Stichtelijck ende Vermakelijck Proces’13 uit 1658 noemt Jan Mommaert 11
bieren: Antwerpsch, Mechelsch, Bredaelsch, het wel-voedene Diester-bier, het afdrijvende Leuvens-bier, het verkoelende Lubs-bier, Bruynswijcker Mom, Engelschbier, Alssem ende Kriecken-bier ende het lecker delicaet Koeckelberghs-bier.
Uit een proces14 van de brouwers en schepenen van de stad Antwerpen tegen
Mattias Wouters, Peeter de Greef, de buitentappers en de buitenbrouwers, 18de
eeuw, maken we kennis met volgende bieren: (Lierse) caves, dobbel caves, dobbel
bier, enkel bier, goed bier, locht bier, kroonen, pons, weedtbier, henckel weedtbier,
bruin bier, verckensbier, poens bier, half bier, klein bier, Leuvens bier, wit bier.
Het is vermeldenswaard dat tot de jaren ’60 van vorige eeuw, bier uitsluitend op
vaten of vaatjes werd afgevuld, en niet op flessen. Die werden door de waard in
de kelder koel opgeslagen. Met een ‘stoop’ – een aarden bierkruik - werd bier

12 Ordinantie van de nieu Punten van onser Vrouwen Ommeghanck half Oogst 1563, Gheprint Tantwerpen by Hans de
Laet, inde Cammerstraete, in de Rape (KB Den Haag, Pfl. 131), f. A2
13 M. Sabbe (ed.), Stichtelijck ende Vermaeckelijck Proces tusschen dry edellieden, den eersten den dronckaert; den
tweeden eenen hoereerder ende den derden eenen speelder (1685), Antwerpen, 1926
14 Uit SAA, GA 5012: proces brouwers en schepenen van de stad Antwerpen tegen Mattias Wouters, Peeter de Greef,
de buitentappers en de buitenbrouwers, 18de eeuw
Op 3 februari 1756
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afgetapt. In de stoop bleef het bier fris en boeren namen hun stoop zelfs mee naar
het veld.
Uit verschillende geschriften mag blijken dat veel van het bier dat eertijds in Londerzeel
werd gebrouwen bestemd was voor de herbergen in Mechelen15. Vermoedelijk was het
voornamelijk tarwebier.
Dit wordt ondermeer bevestigd in de ‘Mechelse Kronieken’ van F.A. Berlemont:
Jaar 1552 ‘uit deze impositie blijckt dat alsdan behoudens het Mechels bier, binnen
Mechelen ook gesteken wirdt Hoogaerts, Zoutleews ende Londerzeels bier’.16
Ook Alfons Wauters schrijft in zijn ‘Histoire des Environs de Bruxelles’: ‘In de 16de
eeuw werd er veel bier gebrouwen en het Londerzeels bier werd in grote
hoeveelheden in Mechelen geschonken. Deze nijverheid was meermaals een bron
van belastingen ten voordele van de gemeente’.17
Ter vergelijking: In 2011 telde België nog 123 brouwerijen, met een gezamelijke
omzet van 2 miljard Euro, wat staat tegenover het totale BBP van België dat in
2011, 368 miljard bedroeg.
De geschiedenis van het Wit Peerd toont aan dat familiale banden deze economische
sector sterk hebben bepaald en gestuurd. Namen als Puttemans, Heyvaert, Vanden
Bossche, Lemmens, De Moor, Van Nieuwenhove, Van Assche, De Beer, Goossens,
Ruycevelt en De Keersmaecker komen terug als brouwers (‘cammers’) in andere
Londerzeelse brouwerijen, maar vinden we ook terug in brouwerijen buiten Londerzeel.
We hebben er een apart hoofdstukje aan gewijd.
Het einde van ’t Wit Peerd werd voorafgegaan door een bijzonder voorval, waarover we
berichten in het laatste hoofdstuk. Misschien lag deze gebeurtenis mee aan de basis van
de verkoop van de brouwerij/boerderij…? Uit de inventaris van wie rond 1840 op de
brouwerij woonde – naast het gezin met de twee kinderen, nog een broer, drie knechten
en twee meiden - blijkt toch dat brouwer de Keersmaecker welgesteld was. Maar hoe
dan ook staat het vast dat de laatste brouwer geen mannelijke nakomeling had.
Bovendien was brouwer Dominicus respectievelijk reeds 39 en 44 jaar toen zijn twee
dochters werden geboren…
Dominicus De Keersmaecker verkoopt in 1851 de brouwerij-boerderij aan een Brusselse
patriciërsfamilie.

15 ‘13 December 1301 Berthout en de hertog vergunden aen die van Mechelen eene allervoordeeligste Keure: Voert,
dat men engheenrande bier binnen der vriheit van Machelne bringhen en mach, en sal assise gheven, ghelijc dat
ghebruwen ware binnen Machelne, noch dierre vercoopen dane poertren. vert. Voorts, als men enig bier in de
vrijheid van Mechelen wil voeren, moet men accijns betalen, net als over het bier dat gebrouwen wordt binnen
Mechelen, en het niet duurder verkopen dan Poorter.’ Poorter - of ‘poortersbier’ - was het lokale stadsbier dat
ontstond om de eigen brouwnijverheid te beschermen tegen import of vreemde bieren. Vermeldingen vinden we
vanaf begin 14e tot halverwege 19e eeuw op allerlei plaatsen. Wat van buiten de stad werd ingevoerd werd belast met
stedelijke accijnzen en heette men ‘buyten bier’. Uit de Mechelse archieven blijkt overigens dat reeds in 1610 het
gebruik van brouwersalaam en gebouwen in Mechelen gereglementeerd was!
16 Mechelse Kronieken, pagina 143
17 Opgetekend en vertaald door Marcel Slachmuylders in zijn ‘Londerzeelse Kronieken’, blz. 181
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Figuur 2: Kaart Philippe Vandermaelen 1855-1860 – Hier herkent men nog duidelijk de onderste
gebouwengroep waarvan in 1880 het langste gedeelte, dat het brouwerijgedeelte was, werd afgebroken.

Na het stopzetten van de brouwactiviteiten op ‘t Wit Peerd, midden 19de eeuw, werden
de brouwerijgebouwen, die een volledige vleugel van een U-vorm innamen, met de
grond gelijkgemaakt (zie kaar Philippe Vandermaelen). Het woonhuis en de boerderijgebouwen werden herbouwd of gerenoveerd en vanaf dan werd het goed door een
Brusselse patriciërsfamilie verpacht aan lokale landbouwers.
Van de brouwactiviteiten van eertijds werd, op enkele kleine verwijzingen na, bij de
meest recente renovatie, begin 2000, nauwelijks nog wat teruggevonden. In Bijlage 1i
van dit document hebben we, ter informatie, de inventaris opgenomen van de
belangrijkste alaam die in een 15de-16de-eeuwse brouwerij werd gebruikt.
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Figuur 3: ’t Wit Peerd rond 1960
Brouwerij Wit Peerd ligt in het gehucht Ursene, langs de Molenbeek, stroomafwaarts t.o.v. de
Londerzeelse dorpskern en het kasteel Drie Torens. Het kasteel 'Drie Toren(s)' was volgens een
figuratieve kaart uit de 'Generale metingh ende Caertboeck der Prochie van Londerseel'
opgemaakt door Jan van Acoleyen in 1709-1710 een waterkasteel met vier hoektorens. Het
huidige, in 1786 opgetrokken kasteel heeft geen torens. De naam duikt op in een schenkingsakte
van 1595, toen Joost van Ursene "het hoff ten Drie Torrens, gemeynelyck genoempt 't hoff van
Ursene oft van Asscherayen" samen met een 'huis van plaisantie', een hoeve, vijvers, weiden,
akkers en bossen en de bijbehorende heerlijkheid, aan zijn kleinzoon vermaakte. De naam
'Asscherayen', vervorming van 'Schreyhane', verwijst naar het riddergeslacht dat in de 12de
eeuw het hof en de heerlijkheid van Ursene bezat. Op de Ferrariskaart (1771-1775) wordt het
kasteel – "Chateau d'Asschereyen" – afgebeeld met een U-vormige plattegrond, zonder de
westvleugel die het binnenplein afsloot. Kasteel Drie Torens en het 10 hectaren grote
domein is in het bezit van de familie de Spoelberch, die samen met de familie de Mevius
en enkele Braziliaanse families, verenigd in BRC, behoren tot de referentieaandeelhouders van AB Inbev, ’s werelds grootste brouwer…
9
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1. De brouwers op ’t Wit Peerd: een historisch overzicht
De exacte oorsprong of datum waarop ’t Wit peerd als brouwerij is onstaan hebben we
tot op vandaag (nog) niet kunnen achterhalen. Wel zijn we in verschillende geschriften
op namen van brouwers en brouwersfamilies uitgekomen wiens bestaan we
rechtstreeks en onrechtstreeks kunnen linken aan ’t Wit Peerd. Dit verhaal is dan ook in
vele opzichten een getuigenis over het rijke brouwerijverleden van Londerzeel.
Hoewel we geen directe aanwijzingen hebben kunnen we toch aannemen dat er reeds
eind van de 16de eeuw brouwactiviteiten plaats vonden op ’t Wit Peerd. Hierna geven we
in chronolgische volgorde de namen weer van de eigenaars, bewoners en brouwers die
waarschijnlijk of zeker op ’t Wit Peerd actief waren.
De eerder gemaakte vaststelling dat ’t Wit Peerd uit meerdere gebouwen en
wooneenheden bestond heeft het opzoekingswerk zeker niet vergelmakkelijkt en geeft
een aantal resultaten die niet altijd eenduidig kunnen geplaatst worden.
We hanteren telkens het jaar waarin het Wit Peerd is overgegaan naar een nieuwe
eigenaar - wanneer gekend - als leidraad.
ca. 1600

Historische context
In 1555 verdeelt keizer Karel (1500-1558) zijn Habsburgse rijk onder zijn 2 zonen: Spanje
en de Nederlanden – de zgn. XVII Provinciën – laat hij over aan zijn zoon Filips de II-de,
terwijl zijn zoon Ferdinand, Oostenrijk en de keizerskroon erft. De vurige wens van keizer
Karel om de Verenigde Provinciën één en onverdeelbaar te houden werd echter spoedig
onderuitgehaald door Willem van Oranje, een van oorsprong Duitse Lutheraan uit het huis
van Nassau, die door het lot op jonge leeftijd het prinsdom Orange erfde. Na de
troonsafstand wierp de jonge Willem zich op als verdediger van de oude vrijheden en
adellijke voorechten en kwam hij snel in botsing met Filips II.
Pas na de beeldenstorm, in 1566 ontketend door de Vlaamse Calvinisten, nam Willem echt
de leiding van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Deze opstand was mede het
gevolg van het repressieve beleid onder de Spaanse veldheer Alva die de Calvinisten naar
Holland en Zeeland dreef. Hier begint de 80-jarige oorlog. In 1582 worden in Londerzeel de
kerk en de burcht geplunderd. Beide gebouwen gaan daarbij in de vlammen op.
Na 1585 verloor Antwerpen bijna de helft van haar bevolking. Pas met de vrede van
Munster, in 1648, kwam er een einde aan de vete tussen het katholieke Spanje en de
protestantse Nederlanden. Echter bleef de Schelde gesloten en was Antwerpen gedoemd
om definitief in de schaduw van Amsterdam te blijven. De Spaanse Nederlanden bleven
Spaans bezit tot 1715, toen ze werden overgedragen aan de Oostenrijkse Habsburgers.
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Op basis van verschillende historische bronnen komen we als eerste aanknopingspunt
uit bij Gerard (Geeraert of Gerardus) vanden Bossche18 (°ca 1560, gedoopt in 1567,
+6/6/1644, zv Gillis vanden Bossche19 (ca °1530 te Londerzeel) en Amelberga Smet.
Het staat vast dat de familie vanden Bossche reeds midden 16de eeuw aanwezig
was op het Raeymaeckersvelt, waar (later?) de brouwerij ’t Wit Peerd gelegen is:
de vader van Gerard, Gielis vanden Bossche, had immers reeds in 1564 op het
Raeymaeckersvelt 1 bunder leengoed van zijn ‘moye’ (schoonmoeder?)
Stoffelijne Smoors geërfd.
Bovendien was Gielis heel waarschijnlijk actief als brouwer: Op 16 november
1570 erft Gillis Vanden Bossche (vader van Geeraerdt), van zijn vader, een
hofstee (en allicht toen reeds brouwerij) van 1 bunder, gelegen te Malderen ‘aent
kerckhoff’. Deze werd niet lang na 1570 doorverkocht aan Jan Van Achelen (zoon
van Ingram senior uit Den Bosch en broer van Ingram junior die eigenaar was
van Hof te Voorspoel). Later, voor 1610, komt deze hofstee en brouwerij in
handen van Steven Lemmens die voorheen actief was in hofstede ‘de Zage’ op
Sneppelaer (ook Schaeckhof of Neeromhof genoemd).
In 1577 erft Gielis vanden Bossche ook 1,25 dw leengoed ter Hofstadt van zijn
schoonouders Verlijsbetten-Smoors en 3,5 dw op de Eertbrugge, naast de haag
tegen het Scoofland (1564-1681).
Gerard huwt rond 1590 met Anneken Van Opstal (°1567 en + 19-08-1648). Gerard
heeft een grafsteen in de kerk van Londerzeel.
Anna Van Opstal is dochter van Hendrik Van Opstal, afkomstig van Zele en koster
in Lippelo en Barbara De Rijcke (gedoopt ca. 1548 en overleden op 8/8/629 in
Malderen – ze was dochter van Gillis De Rijcke, gedoopt ca. 1500, te Mechelen en
overleden op 7/1/1560, Heer van Marselaer, van ter Haegge en Wolflinde,
jonckheer, chevalier, heer van Boortmeerbeek, drossart du pays de Grimbergen),
vrouw van Marselaer (die alssterfvrouw het leen bekwam)
Gerard vanden Bossche was een man van aanzien: hij is brouwer, erflaat van Affligem en
Asschreyane (cit. 1601, 1618), kerkmeester (1590), gezworene van de Gilde van de
handboog (1608) en schepen (1601-1622 – grafsteen in de kerk).
Gerard was brouwer, maar waar was hij brouwer? We vinden 2 aanwijzingen.
Eerste aanwijzing, 1597:
In het parochiearchief, gedeponeerd in het Rijksarchief - Doc. 23 (bedragen niet
ingevuld), vinden we de ‘Manuael van cheynsen, van renten ende hueringhen de
18 Hij was brouwer en landbouwer, erflaat van Affligem en Aschreyhane (cit. 1601, 1618), kerkmeester (1590) en
schepen van Londerzeel (1601-1622). Akte schepenbank Londerzeel 13-05-1612. Testament dd. 9-12-1638 met
Anneken Van Opstal bij notaris J. Van Humbeeck (Notariaat van Brabant register 2639, f°296). Akte Schepenbank
Londerzeel 13-05-1612
19 Volgens de genealogie, opgemaakt door Vik Verheyden, zou de vader van Geeraert, Gielis Vanden Bossche zijn,
geboren ca. 1530, Schepen in Londerzeel 1574 en in 1573 gehuwd met Amelberga De Smet (°ca1530). Dit zou
betekenen dat hun eerste kind (Geeraert) al 6 jaar was toen de ouders huwden… (?)
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kercke van Londerzeel competerende, verschenen kersmisse 1597 - Ontfanck
van hueringhen’ terug. Hier komt Gerard vanden Bossche in beeld, met een
tweede verwijzing naar de plaats waar hij brouwer was: ‘Geert vanden Bossche,
brauwer opt Meerken’.
Het Meerken kan verwijzen naar hofstede ‘De Meremin’, tevens brouwerij en
herberg, een half bunder groot en gelegen in de Meerstraat. Op 7 oktober 1670
wordt ze ‘vernaderd’ aan Barbara en Johanna Van Ruijcevelt, de minderjarige
kinderen van Anthoon Van Ruijcevelt en Joanna Van Leuven.
Ter informatie: Cornelis Ruycevelt en Katelijne De Beer waren tot 1661 de
eigenaars en/of uitbaters van de befaamde herberg en brouwerij De Kroon
op de Markt.
Maar meer waarschijnlijk verwijst het Meerken naar het gehucht Sneppelaar, waar
we de plaatsnaam ’t Meerken ook terugvinden, verwijzend naar het Hof ter
Meeren20 (cijnsgoed Vilain – in 1540 nog vernoemd naar de vroegere eigenaar
Eluaert Vermeeren). De gronden bij de Heide, bij de Hasselt en bij het Meerken
lagen allemaal in de buurt van de latere inplanting van het Schaliënhuis schrijft
Louis de Bondt21. In 1540 wordt het Hof ter Meeren (‘tegen de waterloop’ cit
1540) bewoond door Elisabeth Goossens, na Margriete Goossens.
Aan de steenweg en behorende tot het Schaliënhuys kennen we later brouwerij ‘t
Lankhuys…
Tweede aanwijzing, 1596-1644:
In de Schepenbank van Londerzeel (1596-1644) lezen we dat Gerard brouwer op
de Heylighstede22 is .
Deze vermelding dateert uit de periode 1596-1644 en dus heel zeker nadat
Gerard - in 1595 - een bunder leengoed op het Raeymaeckersvelt heeft gekocht
en waar zijn vader Gielis reeds in 1564 een bunder had geërfd…
Was dus de ‘Heylighstede’ de plaats die nadien genoemd is naar ’t Wit Peerd, of was het de
plaats waar Gerard voordien als brouwer actief was, nl. ‘op ’t Meerken’?
Een mogelijke redenering zou erin kunnen bestaan dat de Heylighstede, het Hof
te Meeren of ’t Meerken en ’t Lanckhuys dezelfde plaats betreft, nl. het latere
Schaliënhuys en bij uitbreiding het Lanckhuys dat daar rechttegenover lag…
Louis de Bondt kan Het Hof te Meeren in elk geval niet exact situeren.
20 Heyn vander Meere, geboren 1400-1430, overleden in 1474, was in 1466 cijnsman van Diepensteyn a) op de
Steengrecht te Sneppelaar en b) voor de helft van een huis en hof op Sneppelaer (de andere helft was van Lauretten
van Ghint). In 1475 gingen huis en hof in hun geheel over naar Bouwen vanden Moortere. – Louis de Bondt
21 De Geschiedenis van het Schaliënhuis 1550-1816 v4.0, door Louis De Bondt
22 Vermeld in de Schepenbank van Londerzeel 1596-1644. Stede betekent ‘boerderij’, hoeve, hofstede. In
verschillende teksten vinden we de namen terug van boerderijen in de ‘Bleyenhoeck’ waarvan de naam eindigt op
‘stede’: ’t Mariskensstede (van Nicolaes Huijgels, 1637) , ’Tsamelsken Stede (A.R.B. nrs 5242/3), Pluymstede (Hof te
Moertere), … Evenwel is dit het enige document dat tot op vandaag werd teruggevonden waarin wordt verwezen naar
‘d’Heylighstede’.
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In 1595 – 5 jaar na zijn huwelijk met Anneken van Opstal - koopt Gerard vanden
Bossche in elk geval 1 bunder leengoed op het Raymaeckersvelt (elders ook
geïdentificeerd als ‘in den Bleyenhoeck’), van Merten De Boeck en Marie (Mayken)
vanden Bossche (zijn zuster?).
Gerard vanden Bossche had met Anneken Van Opstal 5 kinderen:
Amelberga °ca1593
Katelijne (Catharina) °ca 1600 Malderen en + 29/04/1647, Malderen, gehuwd in
Londerzeel op 22/11/1619 met Petrus Van Nuffel (°ca1600 en +30/06/1660,
Malderen)
Barbara °ca1600
Jan °ca 26/11/1612, Londerzeel en +2/04/1661
Anna °ca1615
Drie van de 5 kinderen huwen 3 met een telg uit een familie van brouwers:
-

Amelberga vanden Bossche (ca °1593 en + 19/10/1648) huwt rond 1614
met David Lemmens23 (ca °1580 en +1628), zoon van Steven Lemmens die
brouwer was in Malderen. Net als zijn vader is David waarschijnlijk
brouwer. Van Amelberga weten we zeker dat ze brouwster is. Na de dood
van haar man David Lemmens in 1628, hertrouwt Amelberga Van den Bossche
in op 17 juni 1629 met Joannes (Jan de oude) Van Assche (+1635, zv Balthazar,
cit 1594 en 1636), brouwer te Londerzeel.

Na het overlijden van Jan Van Assche hertrouwt Amelberga op 13 april 1639
voor een derde maal, met Judocus De Commere (°ca1585).
Uit een akte van notaris Van Paesschen24 weten we dat Gerard Van den
Bossche aan zijn dochter Amelberga, inmiddels weduwe van Jan Van
Assche, een hofstede te Londerzeel verhuurde.

23 De familie Lemmens was in 16de-17de eeuw ongetwijfeld een belangrijke familie van brouwers in de regio
Londerzeel (zie kader)
24 Roggeman nr. 416
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-

Anna vanden Bossche (°ca 1615) huwt in 1650 met Jan Feyen (uit
Broechem). In 1645 erft ze 1 bunder leengoed op het Raeymaeckersvelt, van
haar vader, gelegen naast het Wit Peerd op de Bleyenhoeck.

-

Barbara vanden Bossche (°rond 1600 en + 1662) huwt op 18-05-1624 met
Michiel Vanden Moortele25 (°ca. 1600 in St. Amands en + 1666-1671) die
brouwer is in den Bleijenhoek (en dus allicht op het Wit Peerd).

-

Jan (Joannes) vanden Bossche 26 huwt in 1638 met Joanne Verheyden
(+1664) en hertrouwt op 17 februari 1670 met Christina Roodemont
(+1697).

______________________
Wie is de familie Lemmens eigenlijk?
Over de familie ‘Lemmens’ verscheen in 1993 een artikel in Vlaamse Stam van de
hand van Leo Lindemans27. J.M. vander Elst uit Steenokkerzeel schreef er in 2015
een aanvulling op, waaruit we – onder andere – hierna citeren28.
De familie Lemmens is naast Grimbergen en Londerzeel ook terug te vinden in
Maastricht en in Horst (in de buurt van Leuven). Er is een opmerkelijke
Op trouwacte geschreven als ‘Van den Muerter’ (RAA, notaris Van Paesschen, Liezele, nr. 593)
Dit is niet Jan vanden Bossche (ref 1570) huwt (in Merchtem op 1 september 1596, acte bij notaris) met
Catharina Lemmens, dochter van Geeraerd Lemmens en Geertruyde De Beer. Geeraerd was Brouwer (zie
verder) en Schepen.
e
27 L. Lindemans, genealogie Lemmens (West-Brabant) in Vlaamse Stam, 29 jg, nrs 11-12, nov-dec 1993, blz 595-600.
28 J.M. van der Elst, Families uit het land van Grimbergen - Lemmens , Steenokkerzeel, 2015
25
26
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overeenkomst tussen de zegels die we terug vinden op de 15e-eeuwse documenten
uit Grimbergen en omgeving, en het blazoen van enerzijds de tak uit Maastricht (zie
figuur) en anderzijds dit van Hendrik Lemmens, meier van Horst op het einde van
de 16e eeuw .

Vanaf de 15e eeuw zijn er telgen terug te vinden in het land van Grimbergen, en
meer bepaald in Steenhuffel, Malderen en Grimbergen.
Zo lezen we in de registers van de schepenbank van Leuven a° 1439 dat een zekere
wijlen Reynier Lemmens (zv. wijlen Peeter), ‘de Steenhuffle’ bij Kathelijne van
Bruyssegem twee natuurlijke kinderen had met name Reynier en Jan Lemmens29. Op
14 januari 1467 wordt Daneel Lemmens uit Steenhuffel, zoon van Joannes (Jan),
gekochte poorter in Mechelen30. We gaan er vanuit dat Joannes, zoon is van Reynier.
De link tussen de tak uit Strombeek, Grimbergen en Steenhuffel moet nog
onderzocht worden.
Reynier Lemmens (°ca 1460 en erflaat op het Hof te Bentinck in Merchtem) en
Cathelijne der Weduwen hebben 4 kinderen: Hendrik, Andries, Jan en Beatrijs.
Zoon, Hendrik Lemmens (°ca 1486 en overleden in Steenhuffel op 39/8/1553) was
meisenier van de Heren van Grimbergen (23/2/1532), Erflaat van Diepensteyn
(1531-1551), Erflaat van wijlen Joos der Weduwen in zijn laathof (cit 1551),
Schepen te Steenhuffel (cit 1550). Met Lijsbeth Snellincx heeft hij 4 zonen: Gielys,
Jan, Ingel en Christiaen.
Zoon Jan Lemmens (°ca 1512) huwt met Elisabeth Aelbrechts en woonde te
Malderen (cit 1534-1557). Ze hebben 5 kinderen: David, Kathelijne, Willem, Maria
en Elisabeth.
Zoon David Lemmens (°ca 1535) huwt met Cathelijne Van Eeckhout (cit 1569) en
samen hebben ze 2 kinderen: Steven en Christiaen.
Zoon Steven of Stephanus (Steven) Lemmens (°1550-1570 en +1/3/1643) huwt (x
ca 1595) met Joanna Van Lijsbetten (°1568 en +1610), is erflaat van het laathof van
Diepensteyn (in 1602) en is brouwer. Na het overlijden van Joanna huwt hij een
tweede maal met Josina Van Camp (°ca 1589 en +28/4/1642) (x op 29/9/1620 te
29
30

SA Leuven, 7733, folio 105, 12 september 1439, (http://www.itineranova.be/)
Marcel Kocken, De gekochte poorters van Mechelen (1400-1795), uitg. Familia et Patria, 1875
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Malderen). Steven heeft 10 kinderen: Petronella, Catharina, Joanna, David (junior,
°ca 1590), Judocus, Anna, Robbrecht, Cornelia, Elisabeth en Odilla.
Tot 1595 is Steven Lemmens (cit 1584, 1595, 1600, 1617, 1618, 1621) actief
in hofstede ‘de Zage’ op Sneppelaer (ook Schaeckhof of Neeromhof
genoemd). Steven was gezworene van de Sint-Sebastiaensgilde - leenman
van Oranje, 0,5 b. hofstede (vroeger herberg) de Sage (ook Schaeckhof en
Neerhemhof) op Sneppelaar, ½ keur voor Oranje (waarvan 1/3 voor abdij
Affligem), tot 1595
Nadien wordt hij zeker brouwer in Malderen waar hij voor 1616 een hofstee
aan het kerkhof koopt van Jan van Achelen (zoon van Ingram senior uit Den
Bosch en broer van Ingram junior die eigenaar was van Hof te Voorspoel), 1
bunder groot, waarvoor hij cijnsman van Brabant was (1617).
Jan van Achelen had de hofstee niet lang na 1570 had gekocht van Gillis
Vanden Bossche (broer van Geeraerdt). Jan Van Achelen diende allicht uit te
wijken naar Mechelen en keerde later terug naar de regio door overname
van de brouwerij in Malderen31. Gillis had de hofstee (en allicht toen reeds
brouwerij) op 16 november 1570 van zijn vader Joos had geërfd.
We komen evenwel op dezelfde plaats en in dezelfe periode nog andere
eigenaars tegen:
- Gillis De Leeuw (°1510-1520, cit 1617), Cijnsman van Brabant voor 2
dw Stede met brouwerij aan het kerkhof van Malderen.
- Henricus De Leeuw (°1550, cit 1617, 16, zv Gillis), Cijnsman van
Brabant voor 2 dw Stede met brouwerij aan het kerkhof van
Malderen en na de dood van vader Gilles verkocht aan Jacob
Mostinck (voor 1617).
- Adrianus (Adriaen) Van Opstalle (°1570, cit 1617 en zv Henrick):
Cijnsman van Brabant (1617) voor a) 1 dw brouwerij aan het kerkhof
van Malderen, na Jacques Mostinck, b) nog 10 dw land en bos aan het
kerkhof, na Jan de Meulenaere - Ook eigendom aan de Waterlee.
In 1617 wordt Steven Lemmens vermeld als cijnsman van Brabant.
Uit de verzameling Rekenkamer, nr 44.930 (ARA Brussel), anno 1617, lezen
we ‘de hofstede van brouwer Steven Lemmens te Malderen ‘aent kerckhoff’, 1
b., palend aan 1 Jacop Camerlincx, 2 ‘den tiende hoff’ en 3 de heerstraat.
David Lemmens (°ca 1590 en +1628), de 1de zoon en het 4de kind van Steven, is
brouwer. Hij huwt met Amelberga vanden Bossche die ook uit een
brouwersgeslacht afstamt (zie hoger). David en Amelberga hebben 2 kinderen:
- Geeraerd (°ca1616)
- Joanna, die begijn is in Dendermonde.
Geeraerd Lemmens die ook brouwer is (cit 1641) en schepen te Londerzeel (cit
1646-1651), huwt op 13 juni 1638 met Geertruyde De Beer (cit 1641, 1646 en
31

Louis de Bondt
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1660 – dv Jan 32 en Anna Baetens), ook afkomstig uit een brouwersfamilie 33 .
Geeraert woont op een hofstee in den Blyenhoek (1659).

Geeraerd en Geertruyde De Beer hebben 12 kinderen. Het oudste kind en dochter is
Anna (°27/3/1639). Er wordt naar verwezen als Anna ’s Clemmers. Waarschijnlijk
is ’s Clemmers een verbastering van Lemmens.
Dat Gerard Lemmens in 1640 brouwer was, moge blijken uit de ‘rekeninghe
bewijs ende Reliqua’, waarin Drossaard Jonker Maximiliaan De Mol in 1640
zijn rekeningen presenteert en waaruit blijkt dat ‘Geeraaerdt Lemmens,
herbergier en brouwer, veroordeeld werd tot een boete van 36 stuivers of 1
gulden en 16 stuivers omdat hij onverwachts met een pot op Heijndrik
Brusselmans had geslagen, zonder dat deze enig verwijt had geuit.’
Anna Lemmens huwt met Paulus Van Nieuwenhove (+7/1/1651). Samen hebben
ze 6 kinderen: Arnoldus, Elisabeth, Francicus en Christophorus en Jan. Jan Van
Nieuwenhove, het 5de kind zal later brouwen op het Wit Peerd en er ook wonen.
In 1710 was Paesschier Lemmens pachter en brouwer in het Lanckhuys.
Nog later vinden we in de Volkstelling van 1796 Jean Lemmens terug, lanbouwerbrouwer (45 jaar) aan het Houten Cruys (waarschijnlijk het vroegere ‘Lanckhuys’ Malderse Steenweg). Deze brouwerij was één van de 3 brouwerijen die toen werden
vermeld.
Van de Steenhuffelse tak zou Maria Lemmens huwen met Jan Baptist Moortgat
(°8/5/1705 te Malderen en +13/2/1775 te Steenhuffel) die brouwer was - van
vader op zoon – in de familiebrouwerij Moortgat (Steenhuffeldorp). Hun
achterkleinzoon Joannes Leonardus Moortgat (°13/9/1841 en op 12/9/1871
gehuwd mat Maria Hendrica De Block) hield na het overlijden van zijn vader –
Joannes was toen 16 jaar – de brouwerij in Steenhufeldorp overeind, om ze nadien
Joannes (Jan) De Beer (°1550-1565 en +1595) – (cit 1587, 1599 en 1627), zoon van Jan De Beer, was
achtereenvolgens gehuwd met Catharina (Lijnken) van Nuffele en Anna Batens, was Leenman van Grimbergen voor a)
hof te Pede, 0,5 b., b) keurhoeve te Scriecke, 10 dw; c) 5 dw weide (hof ter Elst); d) 6 dw tegen de Steenbueckel (na
Steven van Nuffele; e) 1 b. op de Daelcouter en 2 dw aan de Perre (na Jan de Sagere), f) Hof te Luyts na Gielis van
Nuffele - koopt 1598 van Giel. van Nuffele 1/2 vd Oyevaert- Koopt 1626 Doesbeecxveld (3,5 dw) vd familie Baten - in
1617 nog brouwer in de Croon
33 Cornelis Ruycevelt en Katelijne De Beer waren tot 1661 de eigenaars en/of uitbaters van de befaamde herberg en
brouwerij De Kroon op de Markt.
32
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over te laten aan zijn jongere broer Carolus Ludovicus. Joannes trok na zijn
huwelijk in 1871 naar Breendonk om er een eigen brouwerijtje op te starten, wat
later de brouwerij van Duvel zou worden.
______________________
1616-1645
In deze periode wordt voor het eerst melding gemaakt van een hofstee, gelegen op de
plaats die later gekend is als ’t Wit Peerd. Op dit ogenblik hebben we evenwel nog geen
indicatie van een brouwactiviteit.
In de Schepenbank (1616-1657) wordt verwezen naar ene Rombaut Van Aken (geb. ca.
1582, zoon van Hendrik en Anna De Huysheere en overleden 1634, cit 1616 en 1627),
geheeten ‘Soutemont’, Meisenier en gehuwd met Maria Goossens (geb. 1585, Steenhuffel
en overleden op 10/12/1657, in Londerzeel - dochter van Joos, °1558 en Barbara
Goossens, °1624-1646 – hertrouwd met Jan Van Britsum), als bewoner van een
‘hofstee tegen den boecht’ (tegen de bocht in de straat – wat overeenstemt met de
ligging van ’t Wit Peerd, in de buurt van een scherpe bocht).
Maria Goossens stamde uit de Steenhuffelse brouwersfamilie van Zeger
Goossens, van wie ze een kleindochter was.
Ze hebben samen 4 kinderen: Anna (°ca. 1605), Franchois (°ca. 1625 en +1690, cit
1655, 1669 en 1674), Barbara (°1616 en +1651) en Simon (+1696).
Franchois Van Aken zal later huwen met Joanna De Keersmaecker (kinderen 1651-1668),
een dochter van Franchois De Keersmaecker (senior) en het leen overnemen.
Franchois Van Aken was Schepen in de periode 1657-1690, was bewoner van ‘een
Hofstee in den Boecht’, leenman van Oranje en eigenaar van 1 bunder grond bij het Hof
te Boots aan de Venusberg34 (1keur).
Nog een brouwersconnectie: Gerard Goossens (de Oude, °1590 te Steenhuffel en
+ 23/11/1669 te Londerzeel), de broer van Maria, huwt in 1630 met Anna
Catharina Van Nuffele. Hun jongste zoon Franciscus Goossens huwt op
17/08/1647 in Londerzeel met Anna De Beer, dochter van Jan De Beer die
brouwer is in ‘De Croone’. Samen heeft dit koppel 6 kinderen.

34

Gelegen in de huidige Breendonkstraat
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1628
Op 13 oktober 1628 wordt verhef gedaan van een leen, vrij en onbelast, met
Franchois De Keersmaeckere (Senior) als dienstman. Het betreft een hofstede in
leen, met haar toebehoren, groot 5 dagwand en gelegen op het ‘Raijmaeckersveldt’.
Het paalt in het noorden aan Joos Mariën, in het Oosten aan de erfgenamen van Joost De
Hertoge, in het Zuiden aan Jan Fijn en in het Westen aan de Heerstraat. Er is geen
verwijzing naar een brouwerij, maar we weten wel dat Franchois De Keersmaecker
brouwer – ‘brasseur’ – is. Deze omschrijving betreft zo goed als zeker het Wit Peerd.
Ter informatie: Op 5 mei 1645 wordt, met bijzondere volmacht, door Geeraerdt
Lemmens het leen verheven op 1 bunder land ten behoeve van Jan Fijn. Het goed
is gelegen op het ‘Raijmaeckersveldt’. Het komt met één zijde tegen de goederen
van Jacques Vanden Zande, met twee anderen zijden tegen dat van Jan vanden
Bossche en ten vierde tegen Franchois De Keersmaeckere (senior).
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Geeraerdt Lemmens is bezetman en Anna Vanden Bossche Sterfvrouw.
Franciscus De Keersmaecker – ‘Senior’ (°ca 1600 en +21/10/1669) is in 1617
gehuwd met Anna Puttemans (°ca 1593 Steenhuffel en +1667 Londerzeel). Ze hadden
8 kinderen (Gerardus, Jan - priester, Franciscus Junior °ca 1621, Joanna °ca 1625, Anna,
Elisabeth, Jacobus en Adrianus). Joanna huwt op 10 januari 1650 (voor de kerk) met
Franciscus Van Aken, zoon van Rombaut.
Op 26 april 1638 maken Franchois en Anna, beiden gezond, te Londerzeel een
testament aan de oudste en jongste zoon, getuige Adriaan Verheyden en Joos van
Nuffele, Londerzeel.35
Andere interessante verwijzing: In 1638 verkopen Barbara van Hove, weduwe
van meier Joannes (Jan) Goossens (°1555 en +21/1/1619, cit 1585 en 1611, zv
Alvaro 36 en Margriete Verhasselt, gehuwd met Elisabeth De Keersmaecker en
nadien met Barbara Van Hove, Meier van Steenhuffel 1585-1615, kreupel in 1593
en eigenaar van een brouwerij), en haar kinderen erfgenamen, brouwerij ‘de
cambeke’ (gelegen tussen Elst en Heerbaan) aan Joos de Maerschalck (°16051611 en +3/4/1676, cit 1665, zv Joannes de Maerschalck en Maria Goossens,
gehuwd 14/9/1636 met Gertrudis Cools en later op 14/10/1657 met Anna
Zegers – Schepen in Steenhuffel en brouwer). Maar eerst ontvangen Franchois De
Keersmaecker (senior) en Anna Puttemans het geld van hun schuld 37 .
Vermoedelijk was het een uitstaande schuld van een nog niet volledig betaalde
verkoop.
Judocus (Joos) de Maerschalck (°rond 1600, +3/4/1676, zoon van Wouter en
Joanna Brusselmans) was meisenier en meier van Steenhuffel.
Franciscus Senior is een broer van Gerardus De Keersmaecker (Schepene in Londerzeel
1603-17, erflaat van Affligem en Goubau 1606-15, erflaat van Asschereijhane 1606-17,
erflaat van St Rombauts 1614) en Joanna Van Nuffel, die gehuwd zijn in 1617.
Franciscus Senior was Schepen van Londerzeel 1627-39, meisenier 1631, meier van het
laathof van St Rombouts 1637, erflaat van Kieckens te Steenhuffel en erflaat van
Diepensteyn 1647.
In 1630 (op 13 december) koopt Franciscus Senior van Gillis De Smet, koopman te
Mechelen, een hofstede ‘die Parijsstede’ of ‘Parijshof’, met blok erachter ‘het
Schriekblock’, komende het tweede steken 1 voor hofstede, 2 waterloop, 3 hofstede Van
Schriekhove. Op 15 maart 1636 kopen ze 2 bunder op de Biesmere van Renerius De
Moor. Dit betekent concreet dat hij na 1630 zeker niet meer op ’t Wit Peerd zal gewoond
hebben.

Schepenbrieven Folio 229
Albertus (Alvaro) Goossens (°1520-1530, cit 1550, 1564 en 1585, zv Zegher Goossens en Marie van Rode), gehuwd
met Margriete Verhasselt, Herbergier, meier van Steenhuffel (1564-1585) – Leenman (1550) en rentmeester (15731580) van Diepensteyn - Hofstede aan de Cambeke, tussen Elst en Heerbaan
37 Schepenbrieven Folio 205
35
36
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1651
Franciscus (Franchois) De Keersmaecker (‘junior’) (°1621 en + rond 1660) huwt
met Anna Seldeslach (°21/10/1629 en +1708) op 11 april 1651 te Ruisbroek (voor de
kerk in Londerzeel op 21 mei 1651). Hij was Schepen in Londerzeel in de periode 16461656.
Hij is een zoon van Franchois De Keersmaecker (Senior), zoon van Gerardus.
Samen hebben ze 6 kinderen (Egidius °rond 1650, Judocus °rond 1650, Joannes
°9/6/1652, Maria °21/3/1654, Franciscus °2/4/1656 en +25/7/1729 en Adriaen
°12/10/1658).
Ter informatie: Van Jan (Joannes) De Keersmaecker weten we dat hij op 6 maart
1713, op 61-jarige leeftijd, overleed in (herberg en brouwerij) de Kroon (‘in
cornu’) aan de kerk van Londerzeel…
We hebben geen exacte aanwijzingen dat Franciscus De Keersmaecker Junior brouwer
was in ’t Wit Peerd. Het is wel zo dat zijn moeder, Anna Selleslaghs (° 1629 en
+16/2/1708), na het overlijden van Franciscus Senior op 16 februari 1661 hertrouwt
met Joannes (Jan) Van Nieuwenhoeff (°23/9/1640, +24/10/1677 (?)), zoon van
Paulus en Anna ’s Clemmers (Lemmens).
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1654
In de opgave van de leengoederen van het Leenhof van Oranje38, treffen we, onder het
Leenboek van Voorspoel, onder nummer 40, volgende verklaring:
‘Ik, Franchois De Keersmaecker 39 (senior) zoon van Geeraert (‘Gerardus’ – zie
boven), beken dat ik van dit hof verhef een hofstede met alles wat erbij hoort, gelegen op
het ‘Raeijmaeckers velt’. Het is 5 dagwand groot en komt in het Noorden tegen de
goederen van Joos Marien, in het Oosten aan het goed van de erfgenamen van Joos De
Hertoge, ten Zuiden aan de goederen van Jan Fijn en in het Westen aan de Heerstraat. Ik
verklaar dat mijn leen nergens mee belast is en dat er geen enkel verplichting op rust
van enige cijns of kommer. Actum 2 december 1654.’
Enkele dagen later, op 16 december 1654, legt Geeraert Lemmens een vergelijkbare
verklaring af over 1 bunder land die paalt aan de grond met hofstede van Franchois de
Keersmaecker40: ‘Ik, Geeraert Lemmens, volmachthouder van Jan Fijn, verklaar in deze
hoedanigheid in leen, te hebben in Londerzeel 1 bunder land, gelegen op het
‘Raeijmaeckers velt’. Hieraan palen aan één zijde Jacques Vanden Zande, met 2 zijden Jan
Vanden Bossche en ten vierde Franchois De Keersmaecker. Het leen is vrij van alle
lasten en ik heb het verkregen door erfenis na de dood van Geeraert Van Bossche.
Actum 16 december 1654.’
1665
In dit jaar treffen we voor het eerst een directe en vaststaande verwijzing aan naar ’t Wit
Peerd als brouwerij.
Uit een verslag van de Vierschaar in maart 1665 blijkt het volgende: ‘… gebrouwen bier
toebehoirende Michiel Van Moirtele gebrouwen in desselffs camme oft brouwerije
ten gehuchte gelegen ende geheeten den Blijenhoeck…’ .
We weten dus zeker dat Michiel Van Moirtele brouwer was op ’t Wit Peerd. Aangezien
Michiel Van Moirtele op dat ogenblik reeds ca. 65 jaren oud is, mogen we aannemen dat
de brouwactiviteit er reeds heel wat vroeger was opgestart.
We hebben (nog) niet kunnen nagaan of Michiel afstamde van een brouwersfamilie,
maar van zijn vrouw Barbara vanden Bossche (°rond 1600 en + 1662) weten we het
wel heel zeker.
1669
Op 30 augustus 1669 vererven Franchois De Keersmaecker en Anna Puttemans
aan hun kinderen in 5 gelijke delen, na het overlijden van Franchois: hofstede, 3
Algemeen Rijksarchief Brussel, Schepengriffie van Brussel, Register nr. 5210-Bis, opgetekend door Marcel
Slachmuylders.
39 Aangezien het hier Franchois, zoon van Geeraert betreft, hebben we het hier over Franchois Senior.
40 Ibidem
38
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dagwand, grenst 1 steenweg, 2 shersbeke, 3 Gillis Heyvaert en 4 Jan Verhofstad. Die
kinderen zijn Gerard en Christine Roedemont (voogd Frans Van Aken, Schepen en
schoonbroer), Franchois en Anna Seldenslach (voogd Van Aken en Nikolaes Selleslagh),
Joanna en Frans Van Aken, Anna en Adriaen Hulsbos (voogd Frans Van Aken en Pieter
Hulsbosch) en Elisabeth, begijn te Mechelen.
1669
Op 3 mei 1669 verheft Franchois Van Aken het leen, na de dood van Franchois De
Keersmaecker (‘senior’), in presentie van de Stadhouder en leenmannen (leenboek van
de Prins van Oranje dd.15/9/1654).
Franchois Van Aken (°ca 1620 en +1690), zoon van Rombaut Van Aken en Maria
Goossens, is op 10 januari 1650 gehuwd met Johanna De Kersmaecker, dochter van
Franchois De Keersmaecker (‘senior’). Ze hebben één zoon, nl. Jan Van Aken
(Schepenbank 1666-1673), geboren in 1651.

François Van Aken was Schepen te Londerzeel in de periode 1664-1668.
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Uit de Schepenbank (1655-1674) weten we dat François Van Aken bewoner was van
een ‘hofstee in den boecht‘ (in de bocht – zie boven).
1671
Op 4 februari 1671 verheffen41 Anna Seldenslach als sterfvrouw en haar bezetman
Jan Van Nieuwenhove het hoger genoemde leen. Ze zijn in het bezit gekomen door de
verkoping aan hen door Franchois Van Aken, die daartoe de vereiste machtiging had
bekomen van de Schepen van de Bank van Londerzeel.
Het leen wordt beschreven als en vrij en zuiver leen. Voorwaarde is wel dat haar vooren nakinderen, wetende deze die ze heeft van haar eerste man, Franchois De
Kersmaekere en deze die ze heeft of nog zal hebben van haar tweede man, Jan Van
Nieuwenhove, ‘hoofdgelijk’ zullen paarten en delen, ook al zou dat in strijd zijn met het
leenrecht of andere bepalingen.
De reegenoten zijn: Gillis Heijvaert (bewoner/eigenaar van de herberg), Jan Meulemans,
Geeraert Vanden Bosch, zoon van Jan en ten vierde de straat.’42
Jan Van Nieuwenhove (Joannes Van Nieuwenhoeff) (°23/9/1640) is zeker Brouwer.
Hij huwt zoals reeds gezegd op 26/2/1661 met Anna Selleslaghs (°1629 en
+16/2/1708), de weduwe van Franciscus De Keersmaecker ‘junior’. Het huwelijk wordt
voltrokken te Brussel met Joannes Van Nieuwenhove en Franciscus Van Aken als
getuigen.

41 Een leen ‘verheffen’ betekent dat de erfgenamen van een leen officieel verklaren om aan de formele vereisten van
trouw aan de leenheer te zullen voldoen
42 Uit het leenboek van de Prins van Oranje (15/9/1654)
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Jan Van Nieuwenhove (Joannes Van Nieuwenhoeff) is het 5de kind uit het gezin van 6 van
Paulus Van Nieuwenhoeff en Anna ’s Clemmers43.
Anna Seldenslach heeft met Franciscus De Keersmaecker 4 kinderen:
Maria °21/03/1651
Joannes °09/06/1652
Franciscus °02/04/1656
Adrianus °12/10/1658
Joannes Van Nieuwenhove en Anna Selleslaghs (ook Selderslaghs of Seldenslach)
hebben samen 5 kinderen, waaronder:
Peeter °xx/xx/16xx
Nicolaus °13/06/1670
Egidius °02/02/1672
Jan en Anna hebben samen 5 kinderen, maar geen van allen is in Londerzeel gehuwd.
Bij het overlijden van Jan, op 24 oktober 1677, maakt de pastoor speciaal melding van
zijn functie, Jan Van Nieuwenhove, "schepene dezer prochie".
Uit de volkstelling van 1702 blijkt het volgende:
o 15-17, Huys met lant
! Boerderij en brouwerij (502,75 roeden)
! 2 paarden, 3 veulens, 7 koeien, 3 vaarzen, 2 kalveren, 1 varken en 1 ploeg
(1702)
! oppervlakte in bewerking (1709): 11 weide – 3 veld – 90,75 hof
! eigenaar is Anna Selleslaghs (70 jaar), weduwe Jan Van Nieuwenhoeff
! bewoner is Anna Selleslaghs, weduwe Jan Van Nieuwenhoeff
! overige bewoners: Peeter Van Nieuwenhoeff (zoon, 40 jaar), Merten
Heremants (knecht, 24 jaar), Anneken Van Praet (meid, 20+) en Catharina
Verbesselt (meid, 20+)
! oorspronkelijke eigenaar Jan Van Nieuwenhoeff
Na het overlijden van Jan bewoont Anna Selleslaghs in 1702 ’t Wit Peerd, samen met
haar oudste zoon Peeter. Anna overlijdt in 1708.

43 “De naam 's Clemmers is zeer vreemd in onze streek en komt eigenlijk nergens anders voor. Eigen onderzoek doet
mij (zeer sterk) vermoeden dat het een verbastering van Lemmens is. Als dat vermoeden juist is, dan is Anna
Lemmens een dochter van David Lemmens (waarschijnlijk brouwer) en Amelberga Vanden Bossche (zeker
brouwster en de dochter van Geeraert Vanden Bossche, brouwer op de Heylighstede, waarvan de locatie nog op te
zoeken is). Natuurlijk is dit "brouwersverband" ook een extra argument zijn voor mijn thesis dat Clemmers Lemmens
zou zijn.”
Bron: Genealogie Louis De Bondt, Steenhuffel.
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1708
Op 21 april 1708 heeft Peeter Van Nieuwenhove, oudste zoon van Jan, het leen
verheven: hij verscheen voor het leenhof en heeft ‘pro indiviso’ het huis met land, 5
dagwand, verheven. Hij blijft sterf- en bezetman en legt de voorgeschreven eed af in
handen van de heer Stadhouder Van Veen, waarbij ‘ik de griffier Joannes De Seelander’
en Philip Podor als leenmannen aanwezig waren.
Uit de volkstelling van 1702 blijkt dat ’t Wit Peerd, naast de eigenaars, werd bewoond
door 2 knechten en 2 meiden. Eén van de knechten, Gillis Van Riet wordt later bewoner
van naar 15-16 en Merten Heremants, een andere knecht, verhuist later naar 15-41.
Peeter Van Nieuwenhove (Petrus Van Nieuwenhoeff) (°26/4/1662 en +8/12/1710),
huwt met Catharina De Maerschalck (°9/11/1671 en dochter van Christianus De
Maerschalck en Elisbeth Verdickt).
Interessant: Christianus De Maerschalck (°27/10/1593 was eerder gehuwd met
Joanna De Keersmaecker en heeft daar een zoon mee, nl. Judocus of Joos De
Maerschalck °24/11/1663 en +3/4/1676. Judocus – brouwer en schepen - huwt
met Anna Zegers en uit dat huwelijk wordt op 12/2/1659, Catharina De
Maerschalck (+26/2/1792) geboren. Deze Catharina huwt met Joannes Baptista
de Laet en samen pachtten zij een hofstee-brouwerij van Diepensteyn. (te
verifiëren !!)
Na 1702 is Peeter, naast bewoner van perceel 15-17 (’t Wit Peerd), ook eigenaar en
gebruiker/pachter van behoorlijk wat gronden (12,5 ha samen!), zoals blijkt uit de
volkstelling:
o Peeter Van Nieuwenhoeff was eigenaar van 1674,75 roeden of ca. 4,2 bunder
(ca. 5,25 ha):
! 15/17: 502,75 roeden
! 15/30: 490,50 roeden
! 15/43: 250,25 roeden (samen met Peeter Vanden Sande)
! 7/31: 147,75 roeden (verpacht aan Jan Verbesselt)
! 7/37: 84,75 roeden (verpacht aan Jan Verbesselt)
! 16/47: 298,75 roeden (samen met Gillis Van Nieuwenhove)
o tegelijk was Peeter Van Nieuwenhoeff gebruiker/pachter van 2852,5 roeden
of ca. 5,82 bunder (ca. 7,27 ha.):
! 15/4: 289 roeden
! 15/12: 260,50 roeden
! 15/18: 431,50 roeden
! 15/28: 157,50 roeden
! 7/22: 260,50 roeden
! 9/7: 159 roeden
! 16/8: 374,50 roeden (van Gillis Van Nieuwenhove)
! 16/15: 257 roeden
! 16/19: 454,50 roeden
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!

17/21: 208,50 roeden (van Gillis Van Nieuwenhove)

Figuur 3 – Kaart Jan Van Acoleijen 1709

Peeter Van Nieuwenhoeff en Catharina De Maerschalck hadden één zoon, Gillis, geboren
rond 1711. Gillis is 1 jaar bij het overlijden van zijn vader. Hij wordt pater bij de
Augustijnen te Mechelen.
Peeter zal dus kort na de geboorte van zijn enige zoon - en slechts enkele jaren na zijn
moeder - op 48-jarige leeftijd overlijden.
Peeter Van Nieuwenhove is de laatste telg van de familie Van Nieuwenhove die hier
brouwt. Minstens 2 broers van de 4 zijn reeds voor hem gestorven.
1711
Bij het overlijden van Peeter erft zijn enige zoon Gillis, pater in Mechelen, het leen:
Op 12 juni 1711 verschijnt Franciscus De Keermaecker voor het Leenhof, in
hoedanigheid van mondelinge lasthebber van Catharina De Marschalck, weduwe
van Peeter Van Nieuwenhove. ‘Overmits’ de dood van deze laatste heeft hij de
‘behuisde’ hofstede van 5 dagwand verheven en als sterfman aangewezen Gillis
Van Nieuwenhove, de enige zoon van de voornoemde Peeter.
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Franciscus legt dus de eed af als bezetman in aanwezigheid van de leenmannen Philips
Potdor en D.L. Vanden Driessche. Nogmaals wordt geschreven dat het hier over het volle
leen gaat.
1730
Wanneer Gillis Van Nieuwenhove op zijn beurt overlijdt (de exacte datum kennen we
niet), laat hij het leen na aan zijn erfgenaam, Sieur Petrus Fromont, Abt van de paters
Augustijen in Mechelen.
Op 25 november 1730 doet Joseph Collin als volmachthouder van Petrus Fromont
– enige en universele erfgenaam van Gillis Van Nieuwenhoven – geprofest in het
klooster van de paters Augustijnen te Mechelen, het verhef van het leen.
Maria Van Damme (of Van Dam), weduwe van Franciscus De Keersmaecker
(°5/8/1689 en overleden in 1729 - brouwer in de Molenstraat – perceel 14/61, oudste
zoon uit het gezin van 10 kinderen van Adriaen De Keersmaecker °12/10/1658 en
Joanna De Corbusier en later burgemeester), koopt op 18 november 1730 het ‘Wit
Perdt’, van Sieur Petrus Fromont.
De aankoop bij notariële akte staat geregistreerd onder verwijzing naar nummer 8 van
het ‘Keurboek van Londerzeel’44: Op 18 november 1730 verkoopt Sieur Petrus Fromont
van de Paters Augustijnen in Mechelen de hofstede met brouwerij ‘Het Wit Peerdt’ in de
Bleyenhoeck.
Petrus Fromont was de erfgenaam van Gillis Van Nieuwenhove. Maria Van
Damme verklaart het goed aan te kopen voor zichzelf en voor haar kinderen. Het
goed wordt beschreven als ‘eene schoone ende welgelegen bebouwde hoffstede
mette brouwerije, ketel, cuijp, back, schuere, stallingen met alle sijne andere
apendentien en dependentien, soo ende gelijck het selve gestaen ende gelegen is
in den Blijen Hoeck binnen de prochie ende heerlijckheijt van Londerseel,
gemeijnelijck genoemt het Wit Perdt, tegenwoordigh in huere ghebruijckt bij
(door) Henderick Verhaevert.’ De koopsom bedraagt 6.000 Gulden Wisselgeld,
inbegrepen 5 dagwand grond.
Uit verschillende teksten blijkt dat Hendrik Verhavert ‘t Wit Peerd exploiteert. Allicht
deed hij dit in de periode tussen het overlijden van Peetrus Van Nieuwenhove en het
overlijden van diens zoon Gillis.
Hendrik Verhavert was meier in Londerzeel.
Franciscus De Keersmaecker en Maria Van Damme (of Van Dam) hadden 5 kinderen:
Anna °13/0/1684
Petrus °16/06/1687
44 Het ‘Keurboek van Londerzeel’ was een register dat de schattingen of belastingen bevat die op een onroerend goed
in het voordeel van de landsheer van toepassing zijn (opgetekend door Marcel Slachmuylders) – Algemeen
Rijksarchief Brussel – Schepengriffies Brussel nr. 5209.
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Gerardus °24/08/1690
Catharina °26/05/1697
Franciscus °xx/xx/16xx
1731
Het leen wordt verheven door Franchois De Keersmaecker, zoon van de overleden
Franchois en Maria Van Damme. Sterfman45 wordt diens oudste broer Petrus De
Keersmaecker.
Petrus De Keersmaecker (°16/6/1687 en +9/5/1768) was op 21 september 1717
gehuwd met Maria Mehauden (geboren rond 1695, overleden voor 1768). Petrus was
Meisenier46 (1728).

Ze hebben samen 10 kinderen:
Dominicus °07/07/1718, de latere opvolger
Maria Francesca °17/03/1721
Josephus °22/03/1724
Joannes Baptista °13/01/1726
Joannes Franciscus °17/01/1728
Franciscus °18/11/1728
Philippus °08/03/1730
Guilielmus °18/02/1731
Cornelius °22/01/1734
Petrus °29/03/1736
Bij de geboorte op 7 juli 1718 van zijn eerste zoon Dominicus – zijn latere opvolger als
brouwer - is Peter op reis.

45 Bij de belening van een leengoed aan een geestelijke instelling, zoals een klooster, moest een sterfman worden
aangewezen, voor de duur van wiens leven, de belening zou gelden. Bij overlijden van de sterfman mocht de leenheer
om zijn gelden komen (wat anders bij een belening aan een rechtspersoon zoals een klooster, omdat die niet sterven,
onmogelijk zou zijn).
46 Meisenier was een erfelijk juridisch statuut, typisch voor West-Brabant (het huidige Vlaams Brabant), waaraan een
aantal privilegies waren verbonden, vergelijkbaar met de Sinte-Pietermannen in Leuven. Deze voorrechten betroffen
o.m. de vrijstelling van de dode hand ten aanzien van de Hertog van Brabant, het recht om bij misdrijf alleen in
Brabant berecht te worden, enz. De ‘meisenier’ werd aanvankelijk onderscheiden van de ‘kossaat’ of kleine boer.
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Waarschijnlijk neemt Petrus de brouwactiviteiten op ’t Wit Peerd over nadat het goed in
1731 werd aangekocht door zijn moeder.
1747
Op 23/9/1747 wordt Peeter De Keersmaecker, zoon van Franchois, door het
overlijden van zijn broer (ook Franchois), dienstman47.
1768
Dominicus De Keersmaecker (°7/7/1718 en +14/11/1800) doet na de dood van zijn
vader, Peeter De Keersmaecker, op 22 juli 1768 verhef van het volle leen.
Dominicus huwt op 4/5/1746 met Judoca Joos.

Ze hebben 11 kinderen:
Maria °14/01/1747
Maria Theresia °18/11/1747
Petronella °12/04/1749
Jacobus °11/12/1750
Simon Joannes °18/01/1754 wordt brouwer op ’t Wit Peerd
Joannes °04/02/1756
Joannes Franciscus °10/10/1759
Joannes Josephus °06/08/1761 (met vermelding ‘Bleyenhoeck’)
Petrus Judocus °06/12/1763 (meter = Judoca van Assche en peter = Petrus De
Keersmaecker)
Uit de volkstelling van 1796 leren we dat ze in 1796 op de Steenweg woonden. Ze
hadden samen 11 kinderen. Dominicus huwt later een tweede maal, met Maria
Boonants.
47 Een dienstman was net als een hofhorige een onvrije, d.w.z. hij noch zijn nazaten konden het dienstverband anders
dan met goedvinden van de heer verbreken. Hij verleende zijn dienst krachtens zijn dienstmanschap. Zijn grondbezit
was het loon er voor, of liever gezegd, het vruchtgebruik van z'n grondbezit was het loon, waarmee hij in zijn
onderhoud kon voorzien. Op dit grondbezit rustte evenwel net als op een hofhorig goed de jaarlijkse verplichting van
levering van een bepaald deel der productie aan het hof van de heer. Naarmate er sinds de 12e eeuw een toenemende
geldcirculatie kwam, werden deze verplichtingen meer en meer geheel of gedeeltelijk in vaste jaarlijkse cijnsen
omgezet.
Een leenman echter was een vrije. Hij werd geacht een goed van de heer in leen te hebben, d.w.z., hij genoot er het
vruchtgebruik van en leverde als tegenprestatie krijgsdienst.
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1789
Simon Jan De Keersmaecker (°18 januari 1754 en +14 november 1823), het zesde
kind uit het huwelijk van zijn ouders, huwt op 10 november 1789 met Joanna Marie
Puttemans, 26 jaar (°17/3/1771 te Steenhuffel en + 5/5/1806, dochter van Alexus
Puttemans, landbouwer en Elisabeth Buelens).

Vermoedelijk nam hij de brouwerij over in de periode van zijn huwelijk. Zijn vader,
Dominicus, is dan 71 jaar.
Volgende vaststelling is hier zeker vermeldenswaard: De oudere zus van Joanna
Marie Puttemans, nl. Maria Catharina (°5/10/1764) huwt op 27 juli 1796 met Jan
Baptist De Keersmaecker (°1764), brouwer ‘op de Steenweg’ (de Drij Koninghen
in de Kerkstraat) en een achterneef van Simon Jan, de man van haar jongere zus.

Uit de volkstelling van 1796 en het Geboortenboek 15 blijkt dat Simon Jean de
Keersmaecker (toen 42) Pachter - Brouwer was op de ‘Bleyenhoeck’.
Simon-Jan De Keersmaecker en Joanna Puttemans had 7 kinderen:
Dominicus °17/4/1791, wordt later brouwer op ’t Wit peerd
Alexius °26/1/1794
Maria Francisca °1796
Anna Monica °29/10/1797
Joannes Josephus °2/4/1800
Petrus Judocus °23/1/1803
Jan Baptist °17/2/1804
Alesius of Alexius overlijdt wanneer hij 4 jaar is.
Dominicus, het oudste kind, neemt de brouwerij en het pachthof over.
In 1813 had hij 3 knechten en 2 meiden in dienst. Hij overlijdt op 18/11/1823 op de
leeftijd van 69 jaar.
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Interessante wetenswaardigheid voor wie de streek van Londerzeel kent:
Anna Monica De Keersmaecker, dochter van Joannes Baptist en Joanna Puttemans,
huwt op 6 februari 1815 met Augustinus Van den Broeck, molenaar te Ramsdonk.
Na haar overlijden huwde Augustinus op 26 januari 1825 met haar zuster Maria
Francisca.
Augustinus was dus molenaar, maar zijn vrouw Maria Francesca De Keersmaecker,
brouwersdochter, was uitbaatster van de herberg "de Molenhoek" te Ramsdonk. De
molen verdween bij het begin van de eerste wereldoorlog, maar de herberg kennen
wij vandaag allemaal als het restaurant ‘Hof ter Molen’, gelegen langs de A12.

Op het ogenblik van de Volkstelling van 1796 is er slechts sprake van 3 brouwerijen:
ü Simon-Jan De Keersmaecker, pachter-brouwer (42 jaar) op de Bleyenhoeck
ü Pierre-Jean (Jan Baptist) De Keersmaecker (28 jaar) op de Steenweg (Pierre De
Roover, 59 jaar, was zijn brouwer)
ü Jean Lemmens, lanbouwer-brouwer (45 jaar) aan het Houten Cruys
(Sneppelaar – Malderse Steenweg)

In het jaar V (1796/97) voeren de Fransen een patentbelasting in. Dit was een belasting
op ambachtelijke en commerciële activiteiten. De kohieren van de patentbelasting van
deze belasting zouden ons interessante informatie moeten kunnen opleveren over de
omvang van de brouwerijen die toen nog Londerzeel actief waren.
Nog later werd bij wet van 15 september 1816 (Journal Officiel) een nieuwe belasting
geheven op het bier:
o Ingevoerd bier:
- Per fust (200 liter): 16 gulden
- Per 270 flessen, ter grootte van 45 of meer in het anker: 27 gulden
- Per kruik (maat Seltser): 3 stuivers
- Per anker: 5 stuivers en 14 penningen
o Inheems bier:
- Per hectoliter inhoud van de roerkuip: 15 stuivers
1829
Dominicus De Keersmaecker (°17/4/1791 en +11/12/1877), de oudste zoon neemt
de brouwerij over van vader Simon Jan, waarschijnlijk na het overlijden van zijn vader in
1823. Dominicus is dan 32 jaar.

32
Geschiedenis van Brouwerij ‘t Wit Peerd, Londerzeel – v maart 2017

In 1829 huwt hij met Anne Thérèse Van Beveren, geboren te Beygem (°1797). Ze hebben
samen 2 kinderen, Marie Thérèse (°5/8/1830) en Marie Françoise (°1835). Dominicus is
al 39 jaar wanneer zijn eerste kind geboren wordt.
Uit de Londerzeelse bevolkingsregisters 1840-1846 blijkt dat hij Pachter en Brouwer is.
Dominicus had in 1840 3 knechten en 2 meiden in dienst.
In 1840 woont ook de oudste broer van Dominicus, Josse (°1801 en ongehuwd), nog op
de brouwerij.
Dominicus heeft hij geen mannelijke opvolger. In 1851 verkoopt hij de brouwerij aan
een Brusselse familie van kooplieden.
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2. Het einde van brouwerij ’t Wit Peerd
De laatste brouwer op ’t Wit Peerd was Dominicus De Keersmaecker. Dominicus nam als
oudste van zes kinderen (2 meisjes en 4 jongens) de brouwactiviteit over, waarschijnlijk
na het overlijden van zijn vader in 1823. Hij is dan 32 jaar.
Op 14 maart 1828 gebeurt er iets vreselijk: Een zoon van de brouwer valt in het
kokende water van de brouwkuip, wordt eruit gehaald door zijn vader, maar overlijdt
een week nadien. Londerzelenaar Judocus De Keyser maakt er melding van in zijn
dagboek:
‘Den 14 meert 1828 is er tot Londerzeel in het wit pert eenen brouwers zoone verbrand
inde brouw kuyp; den vaeder heeft er hem uyt getrokken en was ook zyn handen verbrand;
den zoone heeft geleeft tot den 21 meert 1828 en is gestorven; hy is er in gevallen met te
stuyken in de kuyp.’48
Dominicus, eigenaar en brouwer van ’t Wit Peerd, was op het ogenblik van het ongeval
37 jaar en nog niet gehuwd. De naam van de brouwerszoon die in de kuip viel is tot
op heden onbekend. Was het Petrus Judocus, de nog ongehuwde en inwonende
broer van Dominicus, toen - in 1828 - 25 jaar oud? Voor zover we weten was
Dominicus op dat ogenblik de enige brouwer en was hij het die de brouwerszoon
uit het kokende water heeft gehaald… met alle gevolgen vandien, aangezien we
weten dat hij daar zijn handen allicht ernstig mee heeft verbrand…
Dominicus huwt pas in 1829, op 38-jarige leeftijd, met Anne Thérèse van Beveren
(°1797 in Beygem en overleden op 30/11/1836). In 1830 wordt de eerste van twee
dochters geboren. Brouwer Dominicus had dus geen mannelijke opvolger.

De brouwerij Wit Peerd omstreeks 1850 – onderaan bevindt zich het brouwerijgedeelte (nr 50)

Uit de volkstelling van 1840 blijkt dat hij ‘van stand’ was en een brouwerij-boerderij
bezat die floreerde: Naast zijn echtgenote en twee dochters Marie-Thérèse (°1830) en
48

Bron: dagboeken van Judocus De Keyser (bewerking Maurits Sacre)
34
Geschiedenis van Brouwerij ‘t Wit Peerd, Londerzeel – v maart 2017

Marie-Françoise (°1835), woonde ook de ongehuwde broer van de brouwer, PierreJosse of Petrus Judocus (°23/1/1803) op ’t Wit Peerd. Daarnaast werkten en woonden
er nog 3 knechten en 2 meiden.
In 1851 verkoopt Dominicus De Keersmaecker ’t Wit Peerd aan Theodorus-Eduardus
Van Doornick en Maria-Isabella, kooplieden te Brussel (zie kadaster). Dominicus De
Keersmaecker is dan 60 jaar oud. Heel warschijnlijk stopten op dat ogenblik ook de
brouwactiviteiten.
Allicht bestaan er, buiten het voorval met de overleden brouwerszoon en het gebrek aan
een mannelijke opvolger in lijn, nog andere redenen waarom er met de
brouwactiviteiten werd gestopt:
-

Vanaf ca. 1840 voerde men in de grote brouwerijen de stoomkracht in. Deze
modernisering van de brouwsector had een schaalvergroting voor gevolg. Vele
oude brouwerijen verdwenen toen of werden vervangen door nieuwe,
modernere bedrijven.

-

In 1822 ondertekende Willem I een wet die de bieraccijns anders berekende.
Deze wet zou aan de basis liggen van de Belgische bieraccijns gedurende het
grootste deel van de 19de eeuw.

-

We weten ook dat in 1852 een nieuwe accijns- en brouw-wet werd goedgekeurd
die oplegde dat een brouwsel minimum 300 kilogram grondstoffen moest
bevatten. Deze maatregel deed eens te meer veel kleine brouwerijen in de loop
van de 19de eeuw verdwijnen. Tussen 1860 en 1875 bleef het aantal brouwerijen
dalen, hoewel de productie per brouwerij - vooral tussen 1860 en 1880 - sterk
toenam, nl. van gemiddeld 1916 hl per brouwerij in 1850 naar 4696 hl in 1900.

In 1880 wordt volgens het kadaster het woonhuis gedeeltelijk afgebroken en vergroot
(naar zijn huidige staat). In 1880 wordt volgens het kadaster ook de brouwerij volledig
afgebroken… waarmee het einde van brouwerij ’t Wit Peerd defintief is bezegeld.
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Toevallig hebben we een kopie kunnen bemachtigen van de affiche waarmee op 21
november 1974, de 14 erfgenamen van de Brusselse patriciërsfamilie Van Doornick ’t
Wit Peerd via een openbare verkoop hebben verkocht:
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3. De brouwers van ’t Wit Peerd bekleedden publieke functies
François De Keersmaecker (Franciscus Senior - zoon van Geeraerd en Johanna van
Nuffele) was Schepen van Londerzeel 1627-1639, Meisenier (Grimbergen 11-03-1631,
samen met zijn zoon François junior - stravers49 : neven Geerdt Goossens en Joos
Vermosen), Meier van het laathof van St Rombouts 1637, erflaat van Kiekens te
Steenhuffel 1628, erflaat van Diepensteyn 1647, wonende te Londerzeel Paryshof.
François De Keersmaecker (Franciscus Junior – zoon van Franchois De Keersmaecker
en Anna Puttemans), Meisenier (Grimbergen 11-03-1631 - stravers: vader Franchois en
neef Geerdt Goossens) en Schepen 1646-1656.
Michiel van de Moortele, brouwer op ‘t Wit Peerd rond 1665, meisenier (Schepenbank
Buggenhout 20-02-1691 en wonend te St-Amands, zoon van Gillis - stravers: ooms
Geeraert en Jan van de Moorter).
François Van Aken was Schepen te Londerzeel 1664-1668.
Jan Van Nieuwenhove: Bij het overlijden van Jan, op 24 oktober 1677, maakt de
pastoor speciaal melding van zijn functie, Jan Van Nieuwenhove, "schepene dezer
prochie".
Hendrik Verhaevert, gedoopt te Malderen, , zoon van Gillis en Anna van Dorsselaer,
bewoner van ‘t Wit Peerd tussen 1711 en 1730 was meier van de gemeente Londerzeel.
Meisenier (Grimbergen 02-09-1721, samen met Sieur Adriaen Verhavert, wonend te
Malderen - stravers: ooms Philippus en Hendrick Verhavert).
Petrus De Keersmaecker (°16/6/1687 en +9/5/1768) was Meisenier50 (1728).
Dominicus De Keersmaecker (°7/7/1718 en +14/11/1800), grootvader van
Dominicus Junior, was Schepen en tussen 25 juni 1793 en 19 oktober 1795
Burgemeester (‘Borgemeester’).
De laatste brouwer Dominicus De Keersmaecker (°17/4/1791) wordt in 1836
gemeenteraadslid (‘raedsheer van onze gemeentenraed’) 51 . Joannes Franciscus
Verheyden werd in 1836 voor de 2 de maal ‘borgemeester’.

Een straver was een 'getuige onder eed’
Meisenier was een erfelijk juridisch statuut, typisch voor West-Brabant (het huidige Vlaams Brabant), waaraan een
aantal privilegies waren verbonden, vergelijkbaar met de Sinte-Pietermannen in Leuven. Deze voorrechten betroffen
o.m. de vrijstelling van de dode hand ten aanzien van de Hertog van Brabant, het recht om bij misdrijf alleen in
Brabant berecht te worden, enz. De ‘meisenier’ werd aanvankelijk onderscheiden van de ‘kossaat’ of kleine boer.
51 Notulen Gemeenteraad nr. 14, maendag den 31sten October des jaers 1836
49
50
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4. Enkele interessante verwijzingen naar ’t Wit Peerd
1640 - 18 januari52
Jan De Bleser had gevochten met Adriaen Blommaert. Hij werd hiervoor op 18 januari
1640 bestraft met een boete van 6 Gulden.
Op dezelfde dag is Geeraerdt Lemmens, herbergier en brouwer, veroordeeld tot een
boete van 36 Stuivers of 1 Gulden en 16 Stuivers, omdat hij onverwachts met een pot op
Heijndrik Brusselmans geslagen had, zonder dat deze enig verwijt had geuit.
1665 - 20 januari53
De Vierschaar van 20 januari 1665 wordt “ordinaris” gehouden. Hierna volgen de namen
van de aanwezigen: meier E. Erix en de schepenen Gillis Heijvaert, Jan Verhoffstadt, Jan
Clijmans, Franchoijs Van Aken, Jan Van Britsem.
Op 16 maart 1665 volgt een “extraordinaire”. Michiel Vanden Moirtele is “gecalengierde”
of aangeklaagde [geverbaliseerde, gedaagde] en Adriaen Putmans arrestant of
beslaglegger.
In het verslagboek staat het als volgt opgeschreven:
‘Op heden den sesthiensten dach der maendt van Meerte 1665 is gecompareert voor
Ernestus Erix, Gillis Heijvaert ende Jan Verhoffstadt, respective Meijer ende Schepenen
der Bancke van Londerzele Mr. Jacques Goossens Chirurgijn der prochie van Londersele
voorscreven, den welcken om te voldoen aen alsulcken arreste als bij ofte van wegens
Adriaen Puttemans is doen doene door Franchois De Meijer officier deser Bancke op elff
tonnen gebrouwen bier toebehoirende Michiel Van Moirtele (De Moor?)
gebrouwen in desselffs camme oft brouwerije ten gehuchte gelegen ende geheeten
den Blijenhoeck, hem in handen des voorchreven meijers als in des heeren handen
heeft gestelt borge en cautionaris voorden voornoempden arreste, onder gelofte van
zijne borge dijeaengaende van alles costeloos ende schaedeloos te ontheffen ontlasten
ende te indemneren Coram Meijer & Schepenen bovengenoempt.’
1671 – 1768 uit het Leenboek van Zijne Majesteit van Groot-Brittanië Willem III54
‘Anna Selleslach als sterfvrouw, met haar echtgenoot Jan Van Nieuwenhove als
bezetman, houden te leen een hofstede met 5 dagwand grond te Londerzeel in
‘Den Bleijenhoeck’, komende aan één zijde tegen de goederen van de erfgenamen van
Geeraert Vanden Bossche, met een andere zijde tegen de straat, ten derde het eigendom
van de erfegnamen Huijbrecht Caluwaert en ten vierde aan het goed van Peeter Vanden
Sande. De vorige bezitters van dit leen waren Franchois Van Aken, Franchois De
Kersmaecker, Reijnier De Moor, Jacob De Moor, Cathelijn De Moor, Philips De Moor en Jan
52 Rekeninghe Bewijs ende Reliqua, het document waarin de Drossaard, Jonker Maximiliaen De Mol, de afrekening
presenteert van boeten en vergoedingen in de periode tussen 1 april 1626 en 31 december 1640, ten behoeve van
Graaf Jan van Nassau en Graaf Jacques de Bergues, heren van Grimbergen.
53 Register 5128 - “Rolle Ordinaire” - 1665 /1669. Opgetekend door Marcel Slachmuylders
54 Folio44, beschreven door Marcel Slachmuylders
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De Moor, de vader naast de genoemde Philip. Het leen is voor het laatst verheven op 4
februari 1671.
Op 21 april 1708 komt voor het Leenhof, Peeter Van Nieuwenhove, zoon van de
hogergenoemde Jan en van Anna Seldeslagh, die deze hofstede – nog in onverdeeldheid
– verheft en wordt hiervan sterfman en bezetman. Hij legt de eed af in handen van de
Stadhouder Van Veen. Het betreft hier een volle leen.
Ingevolge het overlijden van Peeter Van Nieuwenhove doet op 12 juni 1711 Franchois
De Keersmaecker het volgende verhef als mondelinge lasthebber van Catharina De
Maerschalck, weduwe van de genoemde Peeter Van Nieuwenhove. De enige zoon van
Peeter, Gillis genaamd, amper 1 jaar oud, wordt ingeschreven als sterfman. Franchois De
Keersmaecker legt de eed af als bezetman in handen van de leenmannen Philips Potdor
en D.L. Vanden Driessche. Nogmaals wordt beschreven dat het hier om het volle leen
gaat.
Op 25 november 1730 doet Joseph Collin als volmachthouder van Petrus Fromont –
enige en universele erfgenaam van Gillis Van Nieuwenhoven – geprofest in het klooster
van de paters Augustijnen te Mechelen, het verhef van dit leen.
Franchois de Keersmaecker, zoon van Franchois, heeft ingevolge de aankoop op 18
november 1730 gedaan door zijn moeder Maria Van Damme – weduwe van Franchois
de Keersmaecker – van Sieur Petrus Fromont, het leen verheven en te leen ontvangen op
19 januari 1731. Het betreft hier de reeds beschreven 5 dagwanden land “…met den
huijse, brouwerije en de alle andere edificien…”, sterfman wordt zijn oudste broer
Peeter de Keersmaecker.
Op 23 spetember 1747 wordt Peeter De Keersmaecker, zoon van Frans, ingevolge het
overlijden van zijn broer Frans, dienstman.
Na de door van Peeter de Keersmaecker doet zijn zoon Dominicus, op 22 juli 1768,
verhef van het volle leen.’
1722 – 3 maart55
Bij een geschil wordt op 20 september 1724 voor de Vierschaar van Londerzeel de
getuigenis genoteerd van een inwoner van Impde, met de naam François Verlinden. Het
geschil betreft de verkoop van een aantal ‘opgaende’ populieren die achter het
‘Lanckhuys’ op Sneppelaar stonden: Jonker de Hertefelt had de bomen in 1720 een
eerste maal verkocht aan Verlinden en Petrus Jacobs en een twee maal aan Peeter
Mertens.
Op 3 maart 1722 wordt de geschreven overeenkomst met betrekking tot de verkoop van
de bomen in kwestie opgemaakt. Hij die de overeenkomst ondertekent, Norbertus
Vander Vekene, verklaart wel degelijk aan de meier van Londerzeel, Sieur Adriaen
Verhavert, verkocht te hebben, 18 ‘opgaende eijcke boomen’, staande en met afval van
dien aan het ‘Schaillienhuijs’, op de ‘Drije Veldekens’. Ik heb deze voor een deel doen
leveren ten huize van Hendrik Verhavert in het ‘Wit Peerdt’. Een ander deel lag op
55

Bron: De Vierschaar van Londerzeel, opgetekend door Marcel Slachmuylders
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de Heerstraat tegen het ‘Houten Cruijs’. De overige bomen die nog op de ‘Drije
Veldekens’ staan mocht de koper omhakken wanneer hem zulks uitkwam.
De verkoop is geschied voor een bedrag van 72 Gulden, waarvan de verkoper bekent 25
Gulden ontvangen te hebben op 1 maart 1722. Dit geschrift dient als kwijting op de
afkorting van deze 18 bomen die thans gelegen zijn op het erf van het ‘Wit Peert’ in de
‘Bleijenhoeck’. (…)
1728 – 30 augustus56
De vierschaar op 30 augustus 1728 was samengekomen ten huize van schepen Jan Van
Winghe in ‘Den Horen’. Op deze zitting verving Rombout Mertens de toenmalige meier.
Hij was de aanlegger tegen Philips Van Schel, gecalengierde en gedaagde. Op 24
september laatstleden was Van Schel ’s avonds tussen 9 en 10 uur met nog andere
personen aanwezig in de herberg van meier Hendrik Verhaevert, gelegen in
Londerzeel, bekend als ‘In het Wit Peert’ op Ursene.
De beklaagde heeft zich vermeten om tegen meerdere personen te vechten en sloeg niet
alleen met zijn vuisten, maar ook met stokken in zover dat hij met een ‘opgesetten
quaeden moede’ meerdere bierpotten en bierglazen stuk geslagen heeft.
Niettegenstaande het verbod in de meerdere plakkaten van Zijne Majesteit is hij na 9
uur ’s avonds blijven zitten en drinken. Voor dat alles moet hij tot voorbeeld van
anderen gecorrigeerd en bestraft worden.
1728 - 24 september57
In 1728 blijkt Hendrick Verhaevert herbergier te zijn in hoffstede ’t Wit Peerd. Deze
hostede paalde aan de brouwerij en maakte er deel van uit. Philips Van Schel moets voor
de Schepenbank verschijnen omdat hij in Herberg ’t Wit Peert gevochten had:
‘ ... dat den gedaeghde op den 24 september 1728 savens ontrent neghen ofte thien uren is
geweest onder meer andere persoonen, ten huyse van Henderick Verhaevert herbergier
binnen dese voorschreven prochie van Londerseel in het Wit Peert, alwaer hij
gedaeghde Philips Van Schel, hem heeft vervoordert met differente personen seer heftigh te
vechten, met stocken als vuijsten, soo verre dat hij met eenen opgesetten quaden moede
heeft in stucken geslaeghen differente bierpotten ende gelaesen (paar woorden
onleesbaar) ende oock ten voorschreven huijsen (paar woorden onleesbaar) naer den
neghen uren is blijven sitten drincken, allen twelck bij diversche placcaerten expresselijcke
is verboden (paar woorden onleesbaar) ende daer voor, andere ten exemple, dient
gecoriseert ende gestraft te worden ...’58
1731 – 15 januari59
Op 15 januari 1731 werd volgende aanklacht tegen meier Verhaevert ingediend:
Philippus Robberecht, pachter en inwoner van Liezele, verklaart meerdere keren door
Bron: De Vierschaar van Londerzeel, opgetekend door Marcel Slachmuylders, Register nr. 5153
Bron: "De Kroniek van Londerzeel" van Marcel Slachmuylders, blz. 134 – ARB – Schepengriffie nr. 5153
58 Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5153) De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders
- Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1
59 Register nr. 5175 van De Vierschaar, opgetekend door Marcel Slachmuylders
56
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de meier te zijn ontboden over het inhuren van een kleine beemd die aan de kerk van
Londerzeel toehoorde en die nabij de Koevoetmolen gelegen was. Mocht hij niet op het
aanbod ingaan, dan zou de beemd aan iemand anders worden verhuurd.
Toen de man bij de meier kwam in ‘Het Wit Peerd’, waar hij woonde, werd hem
door de meier gezegd dat de beemd die hij voordien in huur had voor de som van 12
Gulden en 15 Stuivers per jaar, hem door Geeraert Van Camp 12 Gulden per jaar was
geboden. Maar dat wanneer de ondergetekende hem hiervoor 3 Gulden, 5 Stuivers en 1
Oortje, zijnde 1 Kroon, wilde toepstoppen en nog eens 2 Gulden voor de ‘conditie gelt’
(drinkgeld) – ‘inden sack wilde geven’ – hij, de meier, hem het voorgeschreven
kerkebeemdje in huur zou laten houden voor een nieuwe termijn van 6 jaar tegen de
prijs van 11 gulden ’s jaars. De ondergetekende heeft beide sommen (…) aan de meier
betaald en heeft hiervoor het beschreven kerkebeemdje voor 6 jaar in huur verkregen
voor de prijs van 11 Gulden per jaar.
Getekend Philipus Robberecht
1792 – 30 april60
Kastelein Christiaan Caulewaerts in Londerzeel had uitstaande schulden bij brouwer
Dominicus De Keersmaecker. Zijn schuld was opgelopen tot 450 gulden, inbegrepen, een
lening van 250 gulden.
Register nr. 5166 bevat enkele losse stukken, waaronder de ‘Condemnatie Voluntair’ van
30 april 1792 voor Dominicus De Keersmaecker.
Bij akte van 13 maart 1789, verleden door notaris Johannes Josephus De Boeck, met
standplaats te Londerzeel, heeft de ‘eersaemen’ Christiaen Caulewaerts, inwoner en
herbergier te Londerzeel, bekend en erkend dat hij volgens rekening verschuldigd
en ten achter is aan Dominicus de Keersmaecker, pachter en brouwer alhier, een
bedrag van 450 Gulden ‘courant’ geld.
De achterstand heeft betrekking op de levering van zowel bruine als witte bieren61. De
achterstallige schuld is ten dele omgezet in een akte van obligatie ten belope van 250
Gulden. Door dit geschrift heeft de schuldenaar zich verbonden tot betaling van een
erfelijke rente van 18 Gulden per jaar (ongeveer 4%).
Tot verzekering van het nakomen van zijn verplichtingen heeft Christiaen Caulewaerts
zijn persoon, have en goed in pand gegeven, en meer bepaald zijn eigendom, zijnde en
bewoonde hofstede te Londerzeel gelegen, met de naam ‘Sinte Sebastiaen’. Het goed
Register nr. 5166 van De Vierschaar, opgetekend door Marcel Slachmuylders
Hoewel men tot in de 15de eeuw vooral tarwe en havermout zou gebruiken, haalde uiteindelijk toch de gerst de
bovenhand. Om het bier wat meer pit en smaak te geven, ging men er gruit aan toevoegen. Dit was een samenstelling van
allerlei aromatische kruiden. Vanaf de 15de eeuw zou gruit vervangen worden door hop. Naast de bittere smaak en het
aroma, gaf hop het bijkomend voordeel dat het bier nu langer bewaard kon worden. Tot ca. 1900 werd uitsluitend bier van
hoge gisting gebrouwen (15 à 20°).
60
61
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heeft een oppervlakte van ongeveer 16 roeden en paalt met één zijde aan het eigendom
van Geeraert De Keersmaecker, met de tweede zijde aan de Steenweg, ‘loopende van den
Dorpe naer den Bergh van Calvarien’ (huidige Mechelsestraat), ten derde aan de
goederen van de weduwe Nicolaes Peeters en ten vierde aan deze van de erfgenamen
van Jacobus Van Hoeck.
“... sekere sijne behuijsde hofstede gestaen ende gelegen binnen de prochie van
Londerzeel, genoemt « Sinte Sebastiaen », groot van erve 16 roeden salvo justo,
paelende ter eenre Geeraert De Keersmaecker, ter tweedere den Steenwegh
loopende van den Dorpe naer den Bergh van Calvarien, ter derdere de weduwe
Nicolaes Peeters ende ter vierdere d’erffgenaemen Jacobus Van Hoeck [...] aenden
rentgelder competerende bij coop gedaen tegens Antoon Selleslagh, uijt wijsens den
goedenisse brieffve daer van sijnde, gepasseert voor schepene van Londerzeel in
date den 19den meert 1773 ...”.
Zijn eigendom is belast met een cijns van 1 ‘negenmanneken’ (zilveren munt en deel van
een Brabantse Gulden) per jaar ten voordele van de Heer van Londerzeel.
Het eigendom ‘Sinte Sebastiaen’ hoort hem toe ingevolge aankoop van Anthoen
Selleslagh, wat blijkt uit de overdrachtsakte, gepasseerd voor de schepen van
Londerzeel op 19 maart 1773.
Zoals voorgeschreven door de ordonnanties en plakkaten heeft de schepenbank na
onderzoek zijn goedkeuring aan deze pandgeving verleend. Dit gebeurde op 20 april
1792 door een ‘condemnatie volontair’, waardoor de schuldenaar ermee instemde dat,
ingeval het niet stipt nakomen van zijn verplichtingen, hij geen bezwaar zou maken
tegen de verkoop van zijn in pand gegeven goed.
1848 – 21 november - PV - N° 14 bis
‘Heden den 21 der maend November 1848, een kwartier na drij ueren na middag is
ondergeteekende Jan Baptist Sollie, beëedigde veldwachter der gemeente van
Ramsdonck, aldaer woonende, mij bevindende in de gemeente van Londerzeel ten
gehucht Neerhaevert op een stuk land genaemd de Neerhaevert, in gebruik bij
Dominicus De Keersmaecker, brouwer en landbouwer in de gemeente, bezaaid met
kooren, heb op het zelve gezien en gekend Petrus Van Schel, oud omtrent 34 jaeren,
koopman in vodden, woonende te Londerzeel Stuykberg, jagende met een jagtgeweer
met twee loopen en vergezeld door Victor Desmedt, oud omtrent 30 jaeren, ook te
Londerzel woonende. …’
1852 – 4 augustus - PV - N° 25
‘Heden den vierden der maend Augustus 1852 om acht ueren voormiddag. Voor ons
Petrus Josephus Hermans, burgemeester der gemeente Londerzeel, arrondissement
Brussel, provincie Braband, is gecompareerd Maria Theresia De Keersmaecker, oud 19
jaren landbouwster woonende te Londerzeel dewelke ons heeft onderrigt dat er in den
avond van den derden dezer maend omtrent tien en half ueren ’s avonds aen haer
vader Dominicus De Keersmaecker verscheide slagen zijn toegebragt geweest op
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zijn hoofd, armen en beenderen, welke hem eene groote bloedstorting hebben
veroorzaekt en hem buiten staet hebben gesteld zijne klagt in persoon te doen. …’
Dominicus De Keersmaecker is dan 61 jaar oud.
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5. Gekende brouwersfamilies en hun relatie met ’t Wit Peerd
De familie De Keersmaecker was een belangrijke brouwersfamilie in Londerzeel.
Dit blijkt niet alleen uit haar rol als brouwers in Londerzeel zelf: Uit de volkstelling blijkt
dat rond 1760 er van de 14 personen waarvoor in Londerzeel het beroep ‘brasseur’
wordt aangegeven, er 9 de naam De Keersmaecker dragen… De andere namen waren ‘De
Boeck’ en ‘Van Doorslaer’.
Dit gegeven wordt ook ondersteund door de vaststelling dat enkele gekende
brouwersfamilies uit de regio afstammen van ’t Wit Peerd:
o Brouwerij ‘De Keersmaecker’ uit Kobbegem
Paul De Keersmaecker, voormalig Volksvertegenwoordiger, Europees Parlementslid
en Staatssecretaris voor Europese Zaken en landbouw (1981-1992) en zijn broer
Andre, namen de familiebrouwerij over van vader Hubert, na diens overlijden in
1945. Brouwerij De Keersmaecker brouwde in de jaren ‘50 de Kob pils, maar is
vandaag vooral gekend van zijn geuze en lambiek ‘Mort Subite’.
De eerste De Keersmaecker in Kobbegem was Jan Felix (°15/1/1840), zoon van
Franciscus (°20/11/1802). Hij nam de brouwerij over van Jan Baptist Bastaerts, na
diens overlijden in 1869. Jan Felix’ vader, Franciscus, was gehuwd met een zus van
brouwer-eigenaar Jan Baptist Bastaerts.
De eerste vermeldingen van deze brouwerij-boerderij gaan terug tot 1604.
Jan Felix was een achter achter achter achter kleinzoon van Franciscus (Franchois)
De Keersmaecker (‘junior’ - °1621 +1677 – gehuwd met Anna Selleslagh), Schepen in
Londerzeel en brouwer op ’t Wit Peerd.
Sinds oktober 2000 maakt de brouwerij 100% deel uit van Alken-Maes, dat op zijn
beurt deel uitmaakt van de Britse groep Sottish & Newcastle.
o Brouwerij ‘Belgor’ in Brussegem
Midden van de 19de eeuw was Carolus De Keersmaecker (°11/12/1831 en
+13/8/1880) hier brouwer. Hij was tevens burgemeester van Brussegem. Carolus
was een zoon van Franciscus De Keersmaecker, Burgemeester in Hamme. Franciscus
was een achter achter achter kleinkind van Franciscus De Keersmaecker brouwer en
Anna Selleslachs, brouwster op ’t Wit Peerd.
Zijn zoon Jan de Keersmaecker (°24/10/1867 en +1/4/1920) neemt de
brouwactiviteiten van zijn vader over en wordt tevens ook Burgemeester van
Brussegem (1885-1920). Hij is getrouwd met Barbara Leonie De Keersmaecker, een
nicht.
Jan wordt op zijn beurt als brouwer opgevolgd door zoon Hendrik-Leon De
Keersmaecker (°27/10/1909 en +27/3/1942).
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Tot 1990 werd er in Brouwerij Belgor gebrouwen.
o Brouwerij ‘Paradijs’ in Malderen
In de volkstelling van 1796 vinden we in het Dorp twee brouwers terug:
•

Jean Hulsbosch (62 jaar), brouwer en zoon van Pierre Hulsbosch (84 jaar) die in het Dorp woonde, samen met zijn echtgenote Maria de Wachter en hun
2 zonen en 3 dochters. Jan (Jean) is een neef van Adrianus Hulsbosch, gehuwd
op 17/6/1649 met Anna De Keersmaecker (dochter van Franchois de
Keersmaecker en Anna Puttemans).
Uit de Schepenbrieven blijkt dat Jan Hulsbosch, als neef van Adriaan (gehuwd
met Anna en waarschijnlijk kinderloos), op 30/9/1677 erft van Franchois De
Keersmaecker en Anna Puttemans.

•

Paulus Van Nuvenhoven (Van Nieuwenhove – 43 jaar °1776), brouwer, op
21/5/1792 gehuwd met Elisabeth Moortgat, die er woonde, samen met een
knecht.

Petrus Beeckman koopt begin 1800 de brouwerij van (vermoedelijk) Jan De
Keersmaecker. Het is bijna zeker een afstammeling van Jan De Keersmaecker (°ca
1610 en begraven in Malderen), brouwer. Alleen hebben we nog niet kunnen
achterhalen vanaf wanneer en welke ‘De Keersmaeckers’ deze brouwerij hebben
gerund.
Petrus Jan Beeckman, geboren te Opwijk op 6 oktober 1803, huwt op 12 november
1828 met Petronella Theresia De Valck (°Opwijk 30/10/1800). Samen hebben ze één
dochter, Maria Joanna, geboren in 1829, maar reeds op jonge leeftijd (1830)
overleden. Petrus Beekman is de zoon van Egidius Beekman en Elisabeth van Der
Goten en stamt uit een brouwersgeslacht, afkomstig uit Wieze62.
Na het overlijden van haar echtgenoot Petrus Beeckman op 1 december 1829,
hertrouwt Petronella de Valck in 1832 met Cornelis Vermoesen, afkomstig uit
Wolvertem. Vanaf dat ogenblik spreken we in Malderen over brouwerij Vermoesen.
De brouwerij werd tijdens de eerste wereldoorlog vernield. Ondanks een poging tot
heropstart in 1919 - die slechts van korte duur was - werd vanaf die periode het
brouwen stopgezet en werd de brouwerij definitief omgevormd tot melkerij.

Gevonden door
Kris Van Den Berge

62 De familie Beeckman is zeer verweven met de familie Moortgat – cfr. Genealogische schets van de families
Beeckman, Moortgat en Mannaert door Luc Annaert.
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o ‘Brouwerij de Cambeke’:
In 1638 verkopen Barbara van Hove, weduwe van meier (Steenhuffel 1585-1615,
Rentmeester van Diepensteyn 1573-1580) Joannes (Jan) Goossens (°1555,
+21/1/1619 – zoon van Alvaro en Margriete Verhasselt en eerder gehuwd met
Elisabeth De Keersmaecker ), en haar kinderen erfgenamen, brouwerij de cambeke…
aan Joos de Maerschalck. Joannes (°1605-1611, +3/4/1676) was brouwer, zoon van
Joannes en Maria Goossens en achtereenvolgens gehuwd met Gertrudis Cools en
Anna Zegers.
Alvaro Goossens (°1520-1530) had 3 kinderen: Jan, Anna en Gheert
Deze brouwerij was gelegen tussen Elst en Heerbaan. De juiste plaats kennen we
niet, maar allicht verwijst ‘cam-beke’ naar een ‘camme’ (brouwerij) die, zoals
vroeger en ook bij het Wit Peerd het geval was, haar water betrok uit een ‘beek’.
In dat geval komen we uit op twee mogelijke plaatsen:
-

Ofwel de plaats waar de huidige Smisstraat de Quadbeek (Kwaadbeek –
Quaetbeke – Ka(s)telijnebeekje) kruist, die ontspringt aan de brandewijnhoeve en waarvan de naam teruggaat tot de 12de of 13de eeuw… Ter hoogte
van ‘Leireken’ en de huidige Brouwerijstraat vloeit ze in de ‘Vuilbeek’. Van de
Quadbeek weten we dat ze - zelfs rond de tweede wereldoorlog – nog
bijzonder helder water produceerde. Echter is deze locatie niet volledig
‘tussen Elst en Heerbaan’, maar er geografisch iets noord-oostelijk ervan…

-

Ofwel in het dorp langs de huidige ‘Vuilbeek’. We komen dan uit op de plaats
waar tot 1950 de brouwerij Moortgat gevestigd was, in het midden van het
dorp van Steenhuffel. Er zijn aanwijzingen dat de huidige ‘vuilbeek’ vroeger
de Cambeek heette: de Antwerpse Jonker Adriaen van Marselaer verwijst
immers naar de Cambeek in één van zijn reisverslagen (1570 en 1583) over
het bezoek aan de streek waar zijn voorouders leefden.
We citeren Joos van der Stappen, de koster van Steenhuffel, die zijn verhaal
doet aan jonker Adriaen63: ‘Kijk, dit kerkhof met zijn honden heeft toch ook
voordelen. Veel mensen spreken nog altijd over het slechte gedrag van de
pastoors, en dat het nieuwe geloof eigenlijk zoveel beter is. Maar als ze sterven
willen ze allemaal hier terecht komen. Liefst onder een zware steen, vanwege de
varkens en de honden. Toch komt er nog veel volk naar de herbergen aan de
overkant. Ze blijven na hun miserie de St-Genovevakapel aan de bron bezoeken.
Dan komen ze bij ons voor een pint bier. Vroeger maakten we bier uit die bron,
het is zeer goed water, zeker, mar nu nemen we liever water uit de Cambeek,
hier vlakbij.’

63 GKH, Glasramen in de beeldenstorm, deel 9 – uit de nota’s en reisboekjes van Jonker Adriaen van Marselaer,
samengevat door Jozef Verheyden.
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Ferrariskaart- Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 1771-1778.

Ook de familie Goossens waren brouwers van vader op zoon: In 1521 koopt Zegher
Goossens64 (°1485, gehuwd met Maria van Rode, zoon van Gheerd en Berthe Staes;
vader van Gheert (Gerardus) °1522, Joannes °1524, Anna °1527, Alvaro (Aluarius)
°1520-1530 en Zegerius °1530) de camme van Peeter Jacobs - 0,5 dw, huis en hof
met een camme in sheerenstrate te Steenhuffel (leengoed Diepensteyn).
Deze camme was voorheen opgestart door Egidius (Gielis) Jacobs (cit 1467 en
+1501). Gielis Jacobs was Leenman van Diepensteyn op 1 dw huis, hof en nieuwe
camme aan sHeerenstrate in Steenhuffel - ca 1480 cijnsman van Diepensteyn voor
een put in de Leckerstrate, na Peter Jacops sr. Deze camme komt door erfenis in het
bezit van zijn zoon Peeter - Jacops die men heet Bertels - Leengoed Quaetbeke 2 sterft 4-2-1538 - In 1525 ook grond tegen de Mere, op het Waelrot en in het dorp
'waar de camme' op staat', die zoals hierboven vermeld de brouwerij vervolgens zal
verkopen aan Zegher Goossens.
Ook hier vertelt Joos van der Stappen, de koster van Steenhuffel, iets over in zijn
verhaal aan jonker Adriaen van Marselaer: ‘Mijn schoonbroer Jan Goossens, zoon van
Alvaro, toen ook meier, is in 1585 meier geworden van Steenhuffel. In Steenhuffel
leverden wij in vriendschap allang om beurten de meier, maar nu is er ruzie. Onze
meier Jan is partijdig bij de boetes, waarvan hij het grootste deel int. Als er gevochten
wordt door die van hem, heeft hij niets gezien65. Wij kunnen onze opsteker (om vlees te
prikken nvdr) niet meer gebruiken want dat geeft bloed. Wij kunnen dan enkel met de
vuisten vechten, of met een bierpot op het hoofd slaan. Vroeger konen wij alles op onze
manier regelen, maar nu komt de meier er altijd tussen. Hij is nu wel kreupel en zijn
vrouw is ziek, maar hij loert overal.’
Genealogie: http://www.goosen.nu/index.php/continents/asdf/belgium/216-zegher-goossens
De boetes opgelegd door meier Alvaro Goossens (1568 - ) en zijn zoon Jan (1585 – 1597), bevatten inderdaad geen
enkele Goossens, ibidem
64
65
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6. De Londerzeelse ‘brouwersconnectie’…
Volgens G.G. Wouters telde Londerzeel in 1686 niet minder dan 11 brouwerijen. We
geven hier kort een overzicht.
Londerzeel, 1686-12-31

Met de bedoeling een inzicht te bekomen van de belastingopbrengst van de 20 ste
penning, werd in het jaar 1686 een telling gedaan van de bebouwde en
onbebouwde goederen in Londerzeel. Het document is bewaard gebleven.
Extract uijt het Cohier der XXe penninghen de anno 1686 Londerzele is groot 1160
bunders [en] 2 daghwanden, tot 20 voeten in de roede gerekent, te weten in
saeijlanden 943 bunderen, in weijden 40 bunderen, in bosschen 165 bunderen, in
vijvers 2 bunderen, in heijden 10 bunderen [en] 2 daghw [an] t.
Hier sijn drije watermolens ende eenen wintmolen, hier is eenen smautmolen, hier
sijn 11 brauwerijen, 10 herbergen, 10 winckels, 3 backerijen en[de] 5 huijsen
van neringe, daer sijn 184 woon ofte cossaerts huijsen. 66
Zoals reeds aangehaald waren de meesten via afstamming of huwelijk met mekaar
verwant67. Het opstarten van een brouwerij vergde een grote investering en was dus het
voorrecht van de meest begoeden.
Londerzeel, 1692-12-31

Op 31 december 1692 werd een lijst opgemaakt met de namen van een aantal
personen en de beroepen die zij uitoefenden. De bedoeling was een overzicht te
verkrijgen van de te verwachten opbrengst der belastingen.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Laureys De Mol, wever
Frans Vleminx, knecht van de pastoor
Marianna, meid van de pastoor
Jan Van Assche, kossaart en handwerker
Maria Van Assche, meid
Peeter Van Ingelgem, winkelier
Christiaan Vande Velde, timmerman
Jan De Bie, kuiper
Ingel De Bie, pachter
Jan Koremans, wever
Jan Parijs, metser
Jan Vande Velde, repareerder
Hendrik De Cock, meester-timmerman
Rombout Goossens, kuiper en winkelier
Jan Putteman, chirurgijn en winkelier
Guilliam De Wachter, kuiper en brandewijnstoker
Joos De Wachter, brouwer, herbergier en brandewijnstoker
Jan Van Eeckhout, repareerder
Joos Stevens de jonge, kleermaker
Joos Stevens de oude, kleermaker
Joos Robrechts, handwerker

66

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5205) De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders
- Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1
67 Uit de Mechelse archieven blijkt bijvoorbeeld dat de Mechelse brouwers de toegang tot hun ambacht afschermden
op basis van strikte regels. Zo diende men ‘vrij geboren te zijn in het ambacht’.
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Frans Van Verre, tapper en brandewijnstoker
Jan Vanden Eijnden, barbier
Jan Kinnie, meier
Jan Verest, officier of preter
Jan Wauters, schoenmaker
Antoon Robberechts, brouwer, tapper en pachter
Peeter De Smedt, stoeldraaier
Steven Vande Sande, bakker en winkelier
Cornelis Mertens, brouwer, tapper en pachter (De Drij Coninghen)
Adriaan Goesens, kossaart
De weduwe Sijmon Van Causbroeck, brouwer en tapper
Geeraard Van Assche, tapper en brandewijnstoker
Peeter van Roey, maalder
Jan Vanden Bergh, preter
De weduwe Jan Sanctus, spinster
De weduwe Hendrik Blommaerts, spinster 68

Het valt op dat in deze lijst ‘slechts’ 4 brouwers worden vermeld… terwijl er 6
jaar eerder, in 1686, sprake was van 11 brouwerijen… Hoe dan ook hebben we
11 brouwerijen kunnen identificeren: 6 daarvan liggen in de dorpskern,
vanaf de huidige Dorpsstraat tot aan de kerk en 5 lagen buiten het
dorpscentrum.

De familienamen die weerkeren in een ‘andere’ brouwerij hebben we in italic afgedrukt.
Hoewel de eerste verwijzingen naar Londerzeelse brouwerijen uit 1543 dateren, weten
we bijvoorbeeld dat reeds op 13 juni 1520 een zekere Henric Van Vorspoel, zoon van
Christoffel Van Vorspoel, door koop het poorterschap verwerft van de stad Mechelen.
Dit betekent dat Henric minstens al één jaar in Mechelen woonde en er als brouwer
actief was. Uit die akte blijkt dat Henric brouwer is en uit Londerssele komt69.
68 Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5181) De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders
- Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1
69 Van ca. 1571 tot na 1545 is Willem Van den Driessche eigenaar van …
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De brouwerijen, gelegen in het dorpscentrum:

Den Oijvaert, De Croone, Drei Coninghen, Het Schalieken en De Keijzer

Ferrariskaart - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 1771-1778.
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o Afspanning en brouwerij ‘De Kroon’ (hofstede De Croone, met brouwerij en ast),
waar op vandaag café De Palm gelegen is, werd voor het eerst vermeld in 1543.

De Kroon 1914

Tot 1606 huurde Judocus (Joos) de Moor (vermeld 1603, 1626 er 1650 - °1571 en
+1654) de Croon van Gielis Van Nuffel, tot die in datzelfde jaar per ongeluk
afbrandde. Joos de Moor was in 1602 gehuwd met Elisabeth Van Assche.
Joos wordt in 1617 1/6de eigenaar van Den Helm, als weduwnaar van Elisabeth
Van Assche. Hij bezat ook een goed in de Meerstraat, bij de Cleynen Ysack (1645
of iets ervoor). Was dat goed het Cammeveld?
Egidius (Gielis) van Nuffel (+ in 1625 en vermeld in 1597, 1607 en 1625 - zoon van
Adrieaen Van Nuffel en Elisabeth Van Meldert en gehuwd met Katelijne van Volxem)
erft in 1571 de helft van stede den Oyevaert (tegen de Burcht) en later, in 1615, erft
hij de Croon van Joos Van Nuffele (zoon van Steven).
Van 1599 tot 1600 was Egidius uitbater geweest van ’t Schaelleken.
De zus van Egidius, Catherine van Nuffele (vermeld in 1587 en 1622 en + voor
1608), gehuwd met Jan (Hans) de Beer, zal vanaf 1599, na Steven en Joos van
Nuffele, De Hoorn overnemen.
De zoon van Egidius en Catharina van Volxem, Egidius (Gilis) Van Nuffele (+1647
en vermeld in 1605 en 1639), wordt in 1639 vermeld als brouwer in Brussel…
Joannes (Jan) Van Nuffele (vermeld 1631,1639 en 1657, °1611-1615) zoon van
Franchois Van Nuffele (zoon van Steven en broer van Joos), gehuwd met Joanna
De Prince (kinderen 1644-1656), woonde tot 1656 in hofstee den Langenhof
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(naast de watermolen, in het begin van de huidige Molenstraat). Hij was toen
brouwer. Later verhuisde hij naar Opdorp.
Op 19 mei 1646 is er in de Schepenbrieven de erfenis van Jan De Beer (gehuwd met
Anna Batens) opgetekend, met volgende erfgenamen: Katelijne De Beer en Cornelis
Ruycevelt, Anthonette De Beer en Pieter Putteman(s), Geertruy De Beer en Gerard
Lemmens, Anna en Barbara de Beer, jonge dochters en hun broer Frans (overleden).
Katelijne de Beer behoudt de behuisde hofstede ‘de Croone’ met brouwerij, die
grenst aan 1 straat, 2 en 3 het schot en des heren vijver en 4 hofstede
‘Rouckenborch’.
Aan Catharina De Beer en haar echtgenoot Cornelis Ruijcevelt werd met de letter “A”
toebedeeld de hofstede “De Croone” met de brouwerij, de ast en zijn toebehoren en
20 tonnen. De beschrijving van deze kavel is als volgt : “... gelegen binnen Londersele
tegen over de kercke, commende ter eender sijde sheeren straete, ter tweeder ende
derder zijde het schot van de borcht ende des heeren vijvere, ende ter vierder secker
hoffstede genoempt Ronckenborch ...”. Men mag aannemen dat de benaming
Ronkenborg een verwijzing inhoudt naar de achtergelegen Burcht (“borch”). Het
betrof een klein laag huisje dat in het niets verzonk ten overstaan van de grote
Burcht. De eigenaar of bewoner ervan snoefde ermee - of men verdacht hem ervan dat hij ook een burchtbewoner was, net zo goed als de burchtheer, wat hem prompt
de naam “ronker” opleverde. Vandaar de stap naar de naam van zijn stulpje
“Ronckenborch”.70
In 1653 werd De Kroon uitgebaat (als eigenaars) door Cornelis Ruijcevelt71 en zijn
vrouw Cathalijne De Beer (gehuwd in 1630). Katelijne de Beer werd na het overlijden
van haar vader Jan de Beer (echtgenoot van Anna Baetens) ook voor de helft
eigenaar van de stede ‘den Oyevaert’.
Na het overlijden van Cornelis hertrouwt Katelijne met Ingelbert De Bie.
In 1667 koopt Gerardus (Gerard) Van Assche (vermeld in 1652,1669 en 1674 – zoon
van Philips en Margriet van Nuffele), gehuwd met Anna vanden Sande (kinderen
1659-1666) een ‘hofstede met brouwerij’, genaamd de Croon, van de erfgenamen
Cornelis van Ruysevelt. Ze blijven daar tot 1673.
Na 1673 wordt Joannes van Ingelghem (vermeld in 1664 en 1673 – zoon van
Matthijs), die is gehuwd met Joanna van Nuffele (Jenneken), voor de helft eigenaar
van brouwerij de Croon.
In 1702 (volkstelling) is Jan De Boeck (zoon van Gillis) er brouwer. Hij exploiteerde
ook een landbouwbedrijf (halve ploeg, 1 paard, 2 koeien, 3 renders, 1 kalf en 1
varken). Hij woonde er toen met zijn twee schoondochters (Maria Mertens en
Catharina Van Assche) en een huisvrouw.
70 Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5243) De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders
- Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1
71 Allicht is Cornelis Ruycevelt een zoon of kleinzoon van Joannes Ruycevelt (°1550-1556 in Merchtem), die gehuwd is
met Margaretha Goossens (°1557 te Steenhuffel en dv Aluarius Goossens), kleindochter van de Steenhuffelse brouwer
Zeger Goossens. De achter achter kleinzoon van Zeger Goossens, Franciscus zal later met Anna de Beer trouwen.
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De familie Van Assche of Van Asch is één van de belangrijke brouwersgeslachten uit
Londerzeel. De brouwerij De Kroon in Breendonk – op de Ferrariskaart in 1776, een
hofstede, mooi omhaagd met moestuin – is rechttegenover de ‘kapel’, of de latere kerk
van Breendonk (zie Moorheyde nr. 2 op het kaartje) gelegen. In 1780 kwamen Jan
Baptiste Van de Sypen (°1757, uit Londerzeel en gehuwd met Anna Catharina Siebens,
°1750) er wonen. Jan Baptiste was landbouwer, brouwer en herbergier. In 1803 werd
de brouwerij overgenomen door Henricus Van Asch (°12/2/1769) uit Leest. Hij was de
zoon van Jacobus Van Asch (°10/11/1726 te Leest) en Cornelia Siebens (ex Puurs).

Humeau Breendonck – Moorheide - Gigault, 1804-1805, RAA

Jacobus was afkomstig uit het Londerzeelse brouwersgeslacht ‘Van Assche’. In 1811
werd Henri opgevolgd door zijn jongere broer Joannes Franciscus (°11/4/1773),
gehuwd met Maria Theresia Van Ingelgem. Joannes Franciscus en later zijn zoon
Joannes (°1804-+1885) bouwden de brouwerij uit tot een bloeiend bedrijf en De Kroon
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werd een begrip in Breendonk. Onder andere de molen op de Moorheide werd er in
1815 openbaar verkocht. Joannes Van Asch was ook Schepen in Breendonk. In 1845
was hij de vijfde grootste belastingbetaler van Breendonk.
In 1872 ging de brouwerij ‘teniet’, zoals hoofdonderwijzer Jan Frans de Wachter (18571929) in zijn historische schets van de gemeente Breendonk in 1903 vermeldt. Joannes
stierf in 1885 en zijn dochter Coleta bleef er met haar man Louis Napoleon Lemmens
wonen tot 1890. In 1871 streek ene Jan Leonard Moortgat (°13/09/1841 en
+15/05/1920), afkomstig uit Steenhuffel, in Breendonk neer, om er een nieuwe
brouwerij te starten… Zijn zoon Albert (°2/08/1890 en +14/12/1983), die huwde met
Joanna Plaskie (°7/03/1891 en +13/12/1977), dochter van de Brouwerij Plaskie uit
Ramsdonk, zette de brouwerij later voort en bouwde ze verder uit.
o Hofstede ‘Den Oijvaert’ was eertijds (voor 1662) een ‘kamme’ met ‘ast’ (droogoven).
Deze afspanning was gelegen naast ‘De Croone’ en tegen de ingang van De Burcht. Ze
was tot 1646 eigendom van Jan de Beer en zijn echtgenote Baetens.
o Afspanning en brouwerij de ‘Drij Coninghen’ (Drie Koningen, brouwerij met ast),
gelegen naast de Kattestraat (tot voor kort een wijnhandel), wordt voor het eerst
vermeld in 1570.
De verwijzing heeft echter geen betrekking op het huis zelf, maar op het
naastgelegen goed van Adolf Clockman, zoon van Jacob. Deze bevestigt schriftelijk
dat hij van de Spaanse Koning Philips II een leengoed heeft uit de in beslag genomen
goederen van de Prins van Oranje-Nassau. Zijn “verklaring” had betrekking op het
hof “De Catte”, naast de Drie Koningen : “... huijse ende hove geheeten De Catte,
[gelegen aan] den Steenwech van Londerzele in deen zijde, ende metter ander zijden
tegens De Drije Coningen”.
Voor 1652 was Engelbert De Bie er brouwer.
Op 30 april 1652 werd in een openbare verkoping de uitspanning en brouwerij “De
Drij Coningen” in Londerzeel verkocht. Dit goed stond in wat thans de Kerkstraat
heet en bevatte een woonhuis met grond, brouwerij en stallen en besloeg iets minder
dan 37 roeden. De ogen gericht op de voorgevel zag de toeschouwer links het hof “De
Catte” op de hoek van de Kerk- en de Kattestraat en rechts de goederen die op het
ogenblik van de verkoop eigendom waren van Jan Segers. De achterliggende grond
raakte tot tegen de Molenbeek, toen de Logenbeek of ‘s Herenbeek geheten. De
verkopers waren Engelbert De Bie en zijn vrouw Elisabeth Van Berchem. In de
openbare verkoping was op het ogenblik van de toewijzing Peeter Van Ruijceveldt
(°1621, cit 1648 en 1675, zn v Joannes en Elisabeth Thielemans) de hoogste bieder.
Na 1652 werd dus Peeter van Ruijceveldt er brouwer.
Hij was in de periode 1652-1654 schepen van de bank van Londerzeel en getrouwd
in Steenhuffel, op 29-11-1646 met Wendel Van Achter. Hij had 1 kind in Steenhuffel
1647 en kinderen in Londerzeel tussen 1648 en 1670. In 1667 was hij nog brouwer.
Ruim twee jaar later, op 13 oktober 1654, ging Peeter Van Ruijceveldt een
hypothecaire lening aan van 3000 Rijnsgulden en hij stelde als onderpand zijn “...
huijs ende brouwerije, alem, gronden ende toebehoorten ghenaemt De Drije Coninghen,
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ghestaen ende gheleghen tot Londersel voorschreven inden Steenwegh alhier, comende
tegens het huijs genoemt De Catte ter eenre, Sheeren beke ter andere ...”.
Rumoldus (Rombout) Neefs (vermeld in 1650 en 1666 - + voor 1660), gehuwd met
Anna Mannaerts te Mechelen, koopt in 1654 brouwerij Drie Coninghen…
In 1702 was Cornelis Mertens er brouwer (gehuwd met Marianne Mehauden, wiens
broer Dominicus Mehauden pastoor was).
Toen in 1709 - 1710 landmeter Jan Van Acoleijen uit Steenhuffel het “Generaele
metingh ende Caertboeck der Prochie van Londerseel” samenstelde was het huis “De
Drie Koningen” op dat ogenblik eigendom van Cornelis Mertens. Wanneer precies
het eigendom in andere handen overging is niet geweten. Toch staat het vast dat er
vóór 12 augustus 1715 een eigendomsverandering gebeurde. Onder de
handschriften van de Schepengriffie van Londerzeel bevinden zich documenten over
een rechtszaak uit die tijd en hierin is de getuigeverklaring opgenomen van een
persoon met de naam Joos Van Hoeck. Er staat geschreven : “Joos Van Hoeck,
innegesetene der prochie van Londerseel, oudt ontrent de sessentsestich jaeren [...]
tuijght ende verclaert waerachtig te wesen dat hij opden 12en Augusty 1715 tsavonts
ontrent ten thien uren is gecomen vuijt sijnen huijse beneffens [alsook, samen met] Jan
Robbrechts brauwer binnen de voorschreven prochie van Londerseel inde Drij
Coninghen, ende alsoo tsaemen sijn gegaen tot aenden water molen der voorschreven
prochie ...”.
Op 2 maart 1728 gingen Jan Robberechts en zijn vrouw Maria Anna Mehouden bij
het Sint-Jansgasthuis van Brussel een lening aan van 1000 Rijnsgulden en stelden
hiervoor als onderpand een “... behuijsde hoffstede met de schuere, stallinghen,
brouwerije, gereck [gereedschap] [...] de Drije Coninghen, groodt van erve 1/2
dagwand, paelende ...” ten eerste de Steenweg, ten tweede de goederen van Steven
Van [den] Sande tegen het Kattestraatje, ten derde ‘s heren waterloop en ten vierde
de goederen van Hendrik Saeffoet. De brouwerij De Drie Koningen was bij akte van 5
maart 1702 in het bezit gekomen van Maria Mehouden en wijlen Cornelis Mertens
haar eerste echtgenoot. De verwerving geschiedde door ruiling van goederen met Jan
Mertens, de vader van wijlen Cornelis. In de verzameling “Kerkelijk Archief” berust
het handschrift met als titel “Cheijnsen ende renten competerende de kercke van
Londerseel verschenen 1730” [Cijnzen en renten van de kerk van Londerzeel met
vervaldag in het jaar 1730]. Hierin staat geschreven : “Cornelis Mertens over een
hoffstede De Drije Coninghen”.
Later – op 17 oktober 1733 - vererft Peeter Mertens (brouwer op ‘Ter Lochten’72) de
Drij Coninghen aan zijn zoon Nicolaes Mertens. De kinderen van wijlen Peeter
Mertens en van Joanna De Cock, bij leven landbouwers op de hoeve “Ter Lochten” in
de Meerstraat, gaan over tot de verdeling van hun ouderlijke erfgoederen. Alle
eigendommen werden in 8 kavels verdeeld, want er waren 8 eigenaars, vier zonen
en vier dochters.

72

Zie ‘hofstede ter Lochten’, brouwerij van Joseph Mertens
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De kavel “D” werd toegewezen aan de tweede zoon, Nicolaas Mertens. De
beschrijving ervan is interessant omdat zij tamelijk nauwkeurig is. Nicolaas
verkrijgt vooreerst een partij grond in Ramsdonk en verder een hofstede “... metten
grooten steenen huijse daer op staende, wesende eene brouwerije gemeijnelijck
genoempt De Drij Coninghen, met allen den edificien daer op staende, met den nast
[*], eene brouwerije, twee brouwketels, twee coelbacken, copere haeckers [*],
riecken [*], stuijckmanden [*] etta., emmers met alle sijne voordere toebehoorten
soo ende gelijck deselve daegelijcx gebruijckt ende in huere gehouden wordt bij
Anthoon Mertens, oock gelegen binnen dese prochie ende heerelijckheijt van
Londerzeel inden Steenwegh aldaer, comende alsnu ter eenre den voorschreven
Steenwegh, ter tweedere Peeter Jacobs, ter derdere de Hooge Erffgenaemen van
wijlen sijne majestijt van Groot Brittagnien [het domein de Burcht] ende ter
vierdere de goederen van Laureijs De Roover ...”. De waarde van dit goed werd
geschat op 1200 Rijnsgulden. Het was belast met enkele renten: 9 stuivers en 1
blank aan de heren van Ursene, 4 stuivers, 3 oorden en 6 mijten aan de kerk van
Londerzeel. Daarnaast ook een rente voor een kapitaal van 1000 Rijnsgulden,
verschuldigd aan het Sint-Jansziekenhuis van Brussel.
Merkwaardig is ook de kavel “H” die aan de jongste zoon, Jozef Mertens, toebedeeld
werd. Zijn paart bestond namelijk uit een hofstede gelegen nabij de hoeve “Ter
Lochten”, waarin eveneens een brouwerij gevestigd was : “Inden eersten eene
hoffstede met steenen huijse, schuere, stallinghe ende alle sijne andere
toebehoorten, de brouwerije, ketel, cuijpe ende coelback, met eenen coperen aecker,
bierboom [*], steenen borreput etta. ...”.
De registers van de Schepengriffie van Londerzeel bevatten de aantekening van 28
maart 1734 : “Niclaes Mertens, tegenwoordighen eijgenaer van [...] De Drije
Coningen”. In hoger genoemde verzameling “Kerkelijk Archief” berust het
“Maenboeck voor Judocus De Keersmaecker als kerckmeester der prochie van
Londerzeel voorden jaere 1745” en hierin is voor de betaling van een rente van 4
stuivers, 3 oorden en 6 mijten per jaar aan de St-Kristoffelkerk nog steeds genoteerd
“... Cornelis Mertens over een hofstede De Drij Coningen inden Steenweg”.
In 1756 wordt Frans Van Praet vermeld als eigenaar. Diens dochter huwt met
Geeraert De Keersmaecker en zij nemen de Drij Coninghen over.
Dit blijkt opnieuw uit een kerkrekening van dat jaar : “Ontfanck van cijnsen ende
renten de voorschreven kercke competerende, verschenen Kersmisse 1756, sijnde als
volght [...] Frans Van Praet over een hoffstede De Drij Coninghen inden Steenwegh
[moet betalen] 4 stuijvers, 3 oorden en 6 mijten”.
Gerard De Keersmaecker (°4/3/1733, tevens Schepen in 1773 en Meisenier) komt in
1761 voor het eerst voor als eigenaar van de Drij Coninghen. Met zijn vrouw Maria
van Praet kocht hij in 1782 De Burcht (‘een schoon kasteel met twee huizen en zeven
dagwand vijver en weide’), voor 8000 Gulden. Cornelis zelf bezat en bewoonde een
hofstede bij het begin van de Gildenstraat (tegenover het huidige ziekenfonds). Zijn
grootvader was Adrianus De Keersmaecker, de oudere broer van Franciscus jr. en
beiden zoon van Franciscus sr. en Anna Selleslach, brouwer op ’t Wit Peerd na 1730.
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“Specificatie voor mij Marcus Verdickt, gewesene kerck meester deser prochie van
tgene ick verschoten ende uijtgegeven heb ten dinste van dese kercke van
Londerseel, begost in den jaere 1761 ten 24 April ende is als volght [...] Item gegeven
aen Geeraert De Kersmaecker, baes in de Drij Koninghen, over het beschincken
vande beijjaers voor Hooghweerdig Dagh [*], de somme van eenen gulden, vier
stuijvers opden 14en Junius 1761”. De notulen van de schepenbank bevat op 26
februari 1770 de volgende verwijzing : “... ten huijse van Geeraert De Keersmaecker
inde Drij Koningen”. In het huis “De Drij Koningen” was naast de brouwerij ook nog
een herberg ingericht waar regelmatig de schepenbank vergaderde.
Ten versoecke van Joos Broothaerts wort door mij onderges[chreven] officier der
parochie van Londerseel gedaeght paulus de Valck om te Compareren op maendagh
naestcomende wesende den 8en Julij 1771 ten twee uren naer noen ten huijse van
Geeraert De Keersmaecker in De Drij Coningen binnen de voors[chreven] parochie
van Londerseel in den ordinairen genechte, om aldaer etta. actum 6 Julij 1771 Dit
ist Mercq + van Rombaut Mertens.
Het 6de kind van Gerard en Maria, Jan Baptist De Keersmaecker (°6/4/1765 en
+20/8/1834), neemt de brouwactiviteiten in De Drei Coninghen over van zijn vader.
Jan Baptist huwt op 2 maart 1798 met Maria Catharina Puttemans (°1765
en+14/9/1810), een zus van de vrouw van brouwer Simon Joannes De
Keersmaecker, die brouwer was op ’t Wit Peerd.
Jan Baptist heeft met Maria Catharina Puttemans 4 kinderen:
Monica °09/02/1798
Petrus Joannes °11/01/1802 – ‘kerkstraat’, ‘ook brouwer en akkerman’
Barbara °28/07/1804
Maria Josepha °17/04/1807
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Jan Baptist hertrouwt op 2 februari 1815, na het overlijden van zijn eerste
echtgenote, met Joanna Catherina Mertens (°1786).
Met Catharina Mertens heeft hij nog 6 kinderen:
Joanna Monica °12/04/1815
Joannes Benedictus °13/04/1819
Isabella Coleta °05/07/1821
Barbara Petronella °20/10/1823
Maria Josepha °11/03/1826
Franciscus Xaverius °21/04/1829
Jan Baptist is een tijdje Schepen in de Municipale raad onder het Franse bewind
(vanaf 16/10/1818 tot vermoedelijk 1825).
o Afspanning en brouwerij ‘Den Horen’, gelegen in de huidige Kerkstraat (ongeveer
waar zich vandaag een reisbureau bevindt), wordt voor het eerst vermeld in 1570:
het was één van de plaatsen waar de vierschaar73 regelmatig vergaderde ‘tijdens de
troebelen’, toen de Spaanse legioenen het dorp in een wurggreep hielden en vele
gebouwen in brand werden gestoken, zoals De Burcht74. Ook de vergaderingen van
de meier en de schepenen vonden hier plaats.
Uitbater en brouwer (voor 1629) was Jan de Beer. Catherine van Nuffele (vermeld in
1587 en 1622 en + voor 1608 - dochter van van Adriaen Van Nuffele, uitbater van De
Croon die later wordt verdergezet door de zoon Egidius Van Nuffele) zal samen met
haar man Jan (Hans) de Beer, vanaf 1599, na Steven en Joos van Nuffele, De Hoorn
overnemen.
o Afspanning en brouwerij ‘Den Keijser’, gelegen op de hoek van de Dorpsstraat
(andere hoek, tegenover het huidige café De Luyckx).
Er wordt in 1629 voor het eerst melding over gemaakt, maar allicht bestond ze
toen reeds: Op 19 januari 162775 richt Peeter Vanden Hove immers een verzoek tot
de Vierschaar om zich uit te spreken over schade aan zijn veldvruchten – raapkruid op de Mechelse Kouter. De schade was berokkend door de uitgebroken paarden van
Adriaen van Aken. Schepenen Mattijs Verlinden en Reijnier De Moor stelden op 11
december 1626 – op aanzeggen van ‘preter’ (veldwachter) Guillam Van Lierde - de
schade vast en maakten een ‘attestatie’ op. In het bijzijn van Adriaen Van
Marievoirde, die de afwezige meier Peeter De Gouij verving, werd de opgelopen
schade geraamd om 4 Rijnsgulden en 5 stuivers. Maar aangezien de aanlegger
(Peeter Vanden Hoeffe) in deze nog een bedrag van 5 Rijnsgulden en 18 stuivers tegoed
had voor de onbetaalde levering van bier, zijn de schuldvorderingen samengevoegd.76

73 De vierschaar of rechtbank, ook dingbank genaamd, werd bijeengeroepen op de ‘dingdag’ of de dag van de
rechtszitting. Dit was de dag van ‘genachte’ of ‘genechte’. Deze benaming heeft wellicht een oud-germaanse oorsprong
toen de dingplaats, eerst met koorden en later met banken in een carré, werd afgezet.
74 Beschrijving Marcel Slachmuylders, GHK, jaargang 2010 nr. 3, blz 134
75 A.R.B. nr. 5194 – anno 1627
76 Beschrijving Marcel Slachmuylders, GHK, jaargang 2014 nr. 3, blz 111
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In 1659 was Peeter Van Hove de oudste bekende eigenaar, maar uit de hierboven
aangehaalde beslissing van de Vierschaar weten we dat hij er al brouwer was in
1626. In 1651 komt de hofstee in handen van Elisabeth (°1634, cit 1649 en 1671),
elders Johanna, de dochter van Peeter en Anna Coomans en die gehuwd is met Gillis
Heyvaert. Wanneer ze de brouwerij verkrijgt wordt gesproken van ‘brouwerij den
Bergh’, verwijzend naar de op een heuvel gelegen hofstee en die omgeven was door
een omwalling.
Gillis Heyvaert, schepen, brouwer en pachter in 1702, ‘verclaert schade gehadt te
hebben door den volcke van oorloghe in de jaren 1674, 1675 en 1676. ‘… de soldaten
moeten cost ende drank geven en het hout verbrant, ende verdistrueert zijne
meubelen…’.
Zijn zoon Jan Heyvaert zet er de brouwersactiviteiten voort. De uitbater en brouwer,
tevens schepen rond 1724, was Peeter Coeckelbergh.
Rond 1834 komt de brouwerij in handen van Jan Lodewijck De Boeck. De familie de
Boeck bleef de brouwerij exploiteren tot 1911. De famile De Boeck exploiteerde de
brouwerij aan de overzijde van de dorpsstraat (nu café Luyckx), recht tegenover de
oorspronkelijke inplanting van ‘den Keijser’, onder de naam ‘den Engel’ of ‘brasserie
de l’Ange’.

o Brouwerij ‘Het Schaelieken’ lag volgens het kadaster op E 221 in de Kerkstraat,
rechtover het huidige café de Egmont77.

Van 1599 tot 1600 was Egidius van Nuffel (+ in 1625 en vermeld in 1597, 1607 en
1625) er uitbater. Hij was zoon van Adrieaen en Elisabeth Van Meldert en gehuwd
met Katelijne van Volxem. In 1571 erft hij de helft van stede den Oyevaert (tegen de
Burcht). Later, in 1615, erft hij de Croon van Joos Van Nuffele (zoon van Steven).
Na 1600 was Augustijn De Strooper (cit 1600, 1608 en 1612, zv Pieter en gehuwd
met Maria Smets) er herbergier en brouwer.
DE AFREKENING VAN BROUWER AUGUSTIJN DE STROOPER
Londerzeel, 1607-04-29

Brouwer Augustijn De Strooper had goede klandizie van heer Hendrik Baten en zijn
familie. De brouwer hield ook een herberg met de naam “Het Schaelieken” die
gelegen was in de huidige Kerkstraat aan de overkant van de afspanning Egmont. Hij
noteerde dagelijks op een lijst alle verbruik dat niet dadelijk door de familie Baten
betaald werd en dat bleek heel wat te zijn.
De aantekeningen die nu nog kunnen gelezen worden beginnen op 29 april 1607 : Item gerekent met Gilles ende Hercules Baten [zonen van Hendrik] van alle
verteerde gelagen die monsieur [de vader] ende zijn huijsvrouwe, Gilles ende Joos
[nog een andere zoon] verteert hebben, ende van alle leveringhe van bier ... - Item
gelevert op Joos [Baten] Coninck feeste [die zich tot Koning geschoten had in de
boogschuttersgilde] twee tonnen biers, compt op 10 Rijnsgulden. - Item bij [door]
Gilles verteert den derden Sincxen [derde Pinksterdag] met monsieur ende zijne
77

Zie Kroniek van Londerzeel, blz 61
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moeder, 1 1/2 stuijvers. - Op Sinte Christoffels dach verteert bij Claes Leeman ende
Hansken Sloosen, bij laste van Gilles Baten, 3 1/2 stuijvers. - Ende den 12en heeft
Joos Baten verteert met den raeijmaker [wiel- en wagenmaker], 1 1/ 2 stuijvers. Item verteert den 29 Januarij doemen [toen men] het Heijlich Geest Bosch vercocht,
2 1/2 stuijvers. - Item verteert den 29 Februarij 1608 met monsieur [vader Baten],
De Hauwere ende meer andere, 14 stuijvers 1 blanck. - Item noch heeft Gilles tot
zijnen laste genomen te betaelen voer de heere van Sloosen [waarvan hij
volmachthebber was] eenen cheijns die de kercke van Londerseel heeft opt goet ‘t
Sloosen, 26 stuijvers, 1 blanck. - Opden vastel avent verteert met de jongens
[werklieden van Baten], 9 stuijvers.78
o

De SWAEN of Schrijnershof wordt vermeld als eigendom van Philips Meeus (de oude
– vermeld 1623 en 1637 en overleden voor 1646), die gehuwd was met Barbara
vander Elst. We weten dat Philips Meeus brouwer was en een brouwerij bezat. Deze
werd kort na 1652 door zijn erfgenamen afgebroken.
De Swaen was gelegen aan de steenweg (huidige Kerkstraat, ongeveer waar vandaag
den Hert is), schuin tegenover Het Schaelieken.
Zijn zoon Philips Meeus jr. (vermeld in 1630 en 1663 en + 1668) werd in 1630
genoemd als een welstellende inwoner van Londerzeel. Hij bezat een goed in de
Pluimenest (rond 1645 of iets vroeger). Hij was ook brouwer (allicht tot de
brouwerij in 1652 werd afgebroken) en pachter met knechten en meiden. In 1656 en
later wordt melding gemaakt van inwonende kinderen.

78 Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5201) De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders
- Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1
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De 5 brouwerijen, gelegen buiten de dorpskern:

De Mereminne, Hof ten Eeckhoudt, Ter Lochten - Joseph Mertens, Wit Peerd en Het Lanckhuys

o Hoffstede en camme de ‘Mereminne’ (ook ‘Mereminneken’), gelegen in de huidige
Meerstraat, nabij de ‘IJszak’ (ongeveer tegenover de huidige plantenkweker ConiRoos). Het veld ernaast heette ‘het Brausvelt’, allicht een verbastering van
‘brouwersveld’79.
In 1660 koopt Antoon Van Ruysevelt (gehuwd met Joanna Van Loven – kinderen
1659-1675) het Meerminneken. Antoon Van Ruyssevelt was tussen 1650 en 1653
zeker bewoner (en brouwer?) van hofstee de Drei Coninghen.
‘Groot omtrent een halff bunder’, wordt het in 1672 vernaard aan Johanna en
Barbara Van Ruijcevelt (Vierschaar 28/9/1672).
o De hofstede ‘ter Lochten’ – De ‘brouwerij van familie Mertens’, was gelegen nabij
(naast) het Hof ter Lochten (pachthoff en lant 3 bunders, 2 dagwand en 92 roeden
van Mevrauw de Gravinne vander Stegen – Atlas van Acoleyen) in de Meerstraat (aan
de ene zijde van de op- en afrit van de A12, lag langs de zijde van de camping de
brouwerij en het Hof ter Lochten lag aan de andere zijde). De brouwerij was nog
werkzaam in 1748.
Reeds op 5 april 1726 vinden we in de schepengriffie, nr 5264/5 terug: ‘De kinderen
van wijlen Peeter De Cock en Maria Maerens, met hun hofstede en brouwerij, gelegen
79

Zie interpretatie van Marcel Slachmuylders in Tijdschrift GHKL, jaargang 2013, nr.2, blz. 84
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‘in de meerstraete teghen over het heijligh bloet…’, groot 1 bunder, 1 dagwand en 90
roeden.’ We weten ook dat Peeter De Cock verschillende landbouwgronden pachtte
van de eigenaars van het Hof ter Lochten. Heeft Peeter Mertens deze hoeve met
brouwerij later van Peter De Cock of van zijn erfgenamen overgenomen?

Ferrariskaart - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 1771-1778.

De volgende eigenaar (en brouwer?) is in elk geval Peeter Mertens, die in 1733 de
brouwerij vererft aan zijn jongste zoon Joseph of Josephus Mertens (°Londerzeel
18/3/1709 en +?), die was gehuwd met Catharina Moens. Peeter Mertens was tussen
ca. 1690 en 1733 pachter van het heropgebouwde ‘Ter Locht’80. Peeter Mertens was
eigenaar van verschillende gronden rond Ter Lochten en was zeker ook eigenaar van
2 hoeves. We weten niet of hij de pacht van ter Lochten overnam van zijn vader Jan
Mertens. Wel weten we dat Jan Mertens (die Schepen van Londerzeel was in 1675)
en Jenneken van der Wilt in 1675 een hofstee hadden in de Meerstraat die voordien
toebehoorde aan de familie Van Segbroeck.
Joseph had dus op 17 oktober 1733 de brouwerij geërfd van zijn vader, Peeter
Mertens, die er brouwer en landbouwer was: ‘In den eersten eene hoffstede met
steenen huijse, schuere, stallinghe ende alle zijne andere toebehoorten, de brouwerije,
ketel, cuijpe en coelback, met eenen coperen aecker, bierboom, steenen borreput etta…’
Volgens Louis De Bondt gaat het met zekerheid om perceel 79 op kaartblad 21
(ongeveer op de plaats waar zich vandaag het restaurant bevindt waarvan het terras
uitgeeft op de put Diepvennen).
Zijn broer Nicolaes Mertens (°Londerzeel 25/6/1701), erfde op hetzelfde ogenblik
van zijn vader Peeter Mertens ‘een brouwerije, gemeijnelijck genaempt De Drij
Coninghen, …’ Voordien werd de oudste broer Cornelius Mertens (°23:12/1660 en +
8/3/1678), die was gehuwd met Francisca Heremans of Horremans, en nadien
achtereenvolgens hertrouwd met Joanna de Boeck (op 9/3/1690) en Marie Anna
Mehauden (op 26/8/1697) genoemd als brouwer, tapper en pachter in de Drei
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Louis De Bondt, in Londerzeel - Hof ter Locht 1500-1920, v1.0, september 2016
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Coninghen. Weduwe Mehauden trouwde na zijn dood met Jan Robberechts en bleef
met Jan de Drei Coninghen uitbaten.
De jongste zoon Jan Mertens (°10/5/1665 en +?), op 25/1/1689 in Londerzeel
gehuwd met Catharina Kennie (dochter van de Meier van Londerzeel Philips of Jan
Kinnie – 1691-1692 en 1694), koopt in 1722 de afspanning de Swaen (in de
Kerkstraat).
o Herberg en camme het ‘Lanckhuys’, was gelegen op de huige Malderse Steenweg,
rechttegenover het Schaliënhuys (dat eigendom was van de d’Hertefelts), maar er
ook toe behorende.
Reeds in het jaar 1578 vermelden de akten van de Schepengriffie: ‘de erfgenamen
van wijlen Frans Gielis verkochten aan Frank Aert en zijn echtgenote Magdalena
Ducarme, een stenen huis ‘wesende vijff stagien hooge’, met een moestuin,
pachtershuis, schuur, poort, stallingen, brouwhuis, bakhuis, boomgaarden, gelegen
te Sneppelaar (A.R.A. nr 5214-97-07.02.1578).
Jehan Vander Veken, door velen ook foutief Jan-Baptist genoemd, had al goederen in
Londerzeel toen hij trouwde. Dat zou er op kunnen wijzen dat hij wel degelijk uit
Londerzeel kwam. Met zijn huwelijk is daar een huis van plaisantie alias het
Schaliënhuis met de hoeve bijgekomen. Dat domein was immers als bruidschat aan
Maria Magdalena Goubau meegegeven. Volgens Marcel Slachmuylders betrof het hier
voorlopig de “naakte” eigendom en nog niet het vruchtgebruik. Dat laatste werd pas
op 5 oktober 1635 door Jan Baptist Goubau senior aan zijn oudste zoon, advocaat
Jan Baptist junior, en aan zijn schoonzoon Jehan Vander Vekene afgestaan omdat hij
bij hen nog schulden had81.

Ferrariskaart - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 1771-1778.

De afstand van dat vruchtgebruik werd in de akte als volgt geformuleerd: “te wetene
de tochte ende bijleven (het levenslange vruchtgebruik) hem competerende inde
nairbeschreven goederen: Inden iersten de voorschreven tochte in een schoon huijs van
plaisancie, nederhoff, schueren, stallen, vijvers, camme (brouwerij), cammegereke
81 Ibidem - Londerzeel – Geschiedenis van het Schaliënhuis 1550-1816 – V4.0 maart 2016 Louis De Bondt en Marcel
Slachmuylders, GHKL, 1988/1
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(brouwerijuitrusting) ende andere sijne toebehoren, gelegen te Londerzele te
Sneppelaer…”. Het is niet geweten wanneer Jehan de volledige eigenaar van de
goederen in Londerzeel werd.

Register eigendommen Commanderij van Pitzemburg (J. Van Acoleyen, na 1710)

Op 15 oktober 1666, een maand na het huwelijk van hun oudste zoon, hebben Jehan
Vander Vekene en Maria Magdalena Goubau hun testament gemaakt. Daaruit komt
het volgende fragment: “… item alsoo de testateuren aen hunne oudste sone Jonker
Markus Vander Vekene, Heere van Berent, sergeant-major gereformeert en Capiteijn
van een compagnie peerd- volk ten dienste van sijne Coninglijke Majesteijt, commende
in huwelijck met Joffr. Isabella Helena Rubens, bij contract van houwelijck ofte
antenuptial, gepasseert voor mij notaris H. Heymans te Brussel op den 7 Julij lestleden,
hebben gemaeckt en gelaest te doen volgen, naer hun beijde aflijvicheijt, het
Schaillienhuijs gelegen tot Sneppelaer ..., met brouwerij, moestuin, herberg en het
cijnsboek van Sneppelaar. Daarnaast ontvangen zij een bedrag van 2000 guldens en
tevens de heerlijkheid Berent met al de goederen die in Vlaanderen gelegen zijn.” Op
een latere datum werd dit testament aangevuld met de clausule dat Marcus Vander
Vekene en of zijn afstammelingen hun erfenis nooit in vreemde handen mochten
laten vallen.
Marcus Vander Vekene wordt dus pas na de dood van zijn ouders (1675) de echte
eigenaar van det Schaliënhuis en heer van Sneppelaar en Berent82.
We maken hier melding van Adriaen Van Eeckhout (°1585-1615 en +1668, cit
1631, 1662 en 1666, zv Joos en Cornelia Govaerts) als eigenaar – na 1634 - van
een hofstee met brouwerij op Sneppelaar… Adriaen is 2 maal gehuwd: in 1627
met Katelijne Verlinden en in 1635 met Jenneken Goossens (°1585-1615, cit
1636 en 1666) Jenneken is de zus van Gerard Goossens (°185-1587, +1669, zv
82

Ibidem
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Joos en Barbara Goossens), gehuwd met Anna van Nuffel en in 1677 Schepen in
Londerzeel.
Gerard is kleinzoon van Zeger Goossens, een Steenhuffelse brouwer (zie hoger).
In 1710 was Paesschier Lemmens er pachter en brouwer (‘generaele metingh ende
Caertboeck der parochie Londerzeel’ en ‘propretarisboeck’ opgemaakt door Jan van
Acoleyen).

8ste kaartbled van de parochiemeting 1709-1710 door Jan Van Acoleyen

In 1752 verkocht Alexander Constantin Vander Vekene, zoon van François Joseph en
Maria Anna Josepha de Crane, zijn deel van de herberg-brouwerij het Lanckhuys aan
Jan Baptist Lodewijk Bonaventura Jozef Helman (Brussel 13/2/1713-Leuven
13/2/1781) baron van Willebroek. Dat deel bedroeg op dat moment 1/3. De andere
2/3 behoorden toe aan zijn broer Jean François Joseph en zij zuster Josephina
Carolina. De familie Helman bleef tot diep in de 20ste eeuw eigenaar van deze
goederen.
In de volkstelling van 1796 wordt verwezen naar het Houten Cruys als ligging en
vermeldt men Jean Lemmens als landbouwer-brouwer.
o ‘Hoff ten Eeckhoudt’83, was gelegen op de percelen 70, 71 en 72 van het 24ste
Caertblad (ongeveer op het kruispunt van de huidige Acacialaan en de Eeckhout).
Wanneer deze brouwerij werd opgestart weten we niet. Wel vinden we in die buurt
Joannes (Jan) Rommens terug (vermeld in 1627, 1652 en 1675 - °1605-1612 en
+1682), zoon van Peeter Rommens en Martijne Pauli en gehuwd met Joanna
Verschueren. Hij was voor de helft eigenaar van het Cruyshof op de Daelcouter (daar
vlakbij). We weten dat hij herbergier en brouwer was, erflaat van Asscherayen en
Leenman van de Prins van Oranje. Hij was de halfbroer van Rombout Van Linthout.

83 Naar Louis De Bondt ‘Het domein en de heerlijkheid van Drietoren te Londerzeel’
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Het Hoff ten Eeckhoudt werd gepacht door Geeraert Vanden Driessche (+1736) en
Maria Van Campenhout (+1744), die er in 1709 schijnbaar ook eigenaar van waren.
In 1702 woonden ze er met hun minderjarige kinderen Anna, Nelleken en Fransoos.
Het bedrijf bezat 3 koeien en had 6-1-17 grond in bewerking.
Antoon erfde in 1547 van zijn grootvader Willem Vanden Driessche het Hof te
Voorspoel (dat in de nabijheid lag – iets te zuiden - van het Hoff ten Eeckhoudt).
Datzelfde Hof te Voorspoel kan ook reeds met brouwactiviteiten in verband
worden gebracht. We lezen immers dat Henric Van Voorspoel, zoon van
Christoffel Van Voorspoel, op 13 juni 1520 staat vermeld als gekochte poorter
van de Stad Mechelen, met de vermelding ‘brouwer uit Londerssele’84. Geen van
beide namen komen evenwel in deze periode voor in het personenregister 12801650 van Groot Londerzeel…
Voorheen: Anthonis Van den Driessche (de zoon van Rombout en Geertruy Van den
Broecke) vanaf 1533, vervolgens zijn zoon Willem Van den Driessche (vanaf ca
1575), dan Marie Verlijsbetten, de vrouw van Peeter Van den Driessche, de broer van
Willem (vanaf ca 1595). In 1517 was Willem Van den Driessche (grootvader van
Anthoon) eigenaar geworden van Voorspoel (dat zich enkele honderden meters ten
zuiden van het Hof ten Eeckhoudt bevondt).
De hoeve was in het bezit van het Leenhof van Ursene (althans op 1 december 1722).
Ze werd als volgt die als volgt omschreven: “sekere behuijsde hoffstede, schuere,
stallinghe, brauwerije ende alle andere sijne toebehoorten, geleghen onder de
prochie van Londerseel inden Eeckhoudt, gemeijnelijck genoempt het hoff ten
Eeckhoudt, groot van erffve een daghwandt ende ontrent de tsestigh roeden... belast
met eenen keur onder den hove van Ursene”85
In 1722 schijnt deze keurhoeve in het bezit geweest te zijn van de weduwe van een
zekere Jacobus Reysveld uit Mechelen.

84

Marcel Kocken, De gekochte poorters van Mechelen (1400-1795), uitg. Familia et Patria, 1875

85 Algemeen Rijksarchief – Kerkelijk Archief Londerzeel, nr. 34.148
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Naast de brouwerijactiviteiten zelf, zien we dat ook brouwers van buiten de gemeente in
Londerzeel eigendommen hadden. Zo was het Hof van Altenaken gedurende een periode
eigendom van de Mechelse brouwer Cornelis Petrus Bartholomeus Brackx (1751-1811),
die het in 1811 vererfde aan zijn schoonzoon en dochter Pierre Joseph Ghislain de
Meester (1782-1841, Schepen in Mechelen, Burgemeester van Walem) en Magdalena
Antonia Gislena Bacx (1782-1853)86.
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Louis De Bondt, Hof ter Locht, ibidem
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7. Nawoord
Dit verhaal is bijeengesprokkeld dankzij het opzoekingswerk van vele anderen. Ik
verwijs naar de diverse bijdragen, gepubliceerd in het tijdschrift van de Londerzeelse
Geschied- en Heemkundige Kring en meer in het bijzonder naar de bijdragen van Marcel
Slachmuylders waarin bij regelmaat wordt verwezen naar ’t Wit Peerd en andere
Londerzeelse brouwerijen. Ik ben ook dank verschuldigd aan Fons Moeyersons en Louis
De Bondt voor hun ‘extra’ opzoekingswerk, evenals aan de genealogische bewerkingen
van Luc Annaert (van o.a. de familie De Keersmaecker).
Deze historiek is zeker niet af. Naarmate ik extra informatie bekom zal dit werkstukje
worden ‘verrijkt’ en verbeterd.
Lezers die toevallig over extra informatie beschikken mogen die steeds bezorgen. Zij die
in de tekst een fout ontdekken worden verzocht er zeker melding van te maken.
Peter Buelens
peter@witpeerd.be
0475 23 68 22
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i

BIJLAGE 1
Stadsrekeningen Mechelen 1425-1426 en 1426-1427

In 1425 wordt in Mechelen van stadswege een brouwerij opgericht voor het brouwen
van ‘Haarlemsch bier’.
In de rekeningen vinden we een overzicht van het materieel en de alaam terug die
daarvoor door de stad werd aangekocht:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 ‘panne om bier inne te bruwene’
een ‘ast’ (vloer waarop ontkiemde gerst werd gedroogd)
een ‘aker’ (koperen emmer)
4+8 ‘stuken’ (grote tonnen)
1 ‘oesvat’ (houten lepel waarmee de kuip wordt geledigd)
7 ‘groote brucupen’
‘cupen’
‘ketelen te vuerene’
3 ‘cuelvaten’
1 ‘beghiet vat’
355 ‘tonnen’
1 ‘bruwe panne’
1+2 ‘ketelhouten’ (planken voor het afdekken van de ketels)
2 ‘scep vaten’
‘bac’
1 ‘grooten trechtere’
‘zac lakens’

Hierna de originele tekst:
Tenjare 1425, werd alhier van stadswege eene brouwerij opgerigt, voor het brouwen
van Haarlemsch bier, helgeen bestadigd wordl door de volgende uitlreksels der stadsrekeningen 1425-26 en 1426-27.
« Item van eender pannen ghecocht ter stad behoef... bier inné te bruweoe, woech II e II
lib., coste mellen toile ende métier vracht, V in merte IIII XXV, VII lib. , III D g brab. »
« Item XXXVII ellen heen ghecocht ter stad behoef, opder stad ruut (1*; te legghene,
costen VIII S, IX D g brab. »
• Item van dat de voers. heen costen te brenghene, van dat de brouwersse verteerde die
de renlmeesteren ghehuert hadden, comt op XI S g . »
« Item Claus Onderogghe, van GXXIIIII ellen zac lakens, costen. XXVIIX S, III D g- brab. »
« Item van XXI ellen zac lakens, III draeff zacke ende zac bande.... van alderhande cupen,
keteleu te vuerene, van 1 put akere (2) ghecocht ter stad behoef, comt XIII S g brab. »
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« Item Jan de Maezelandere, van eender grooten cupen, costen IX gulden arnh, I cuelval,
coste IIII gulden arnh, IIII stuken (3) ende I 0kwz/(4), II gulden arnh, aen deczelen, IIII S
g , aen I beghiet vat, III cronen vranx, comt op .... III lib, IX S g brab. »
« Item Rom van Baesroode, van I beghiet vate le pekene, ende van eender gooten, comt
op II S, IIII D g brab. »
(1) Ast, de vloer waarop men de ontkiemde gerst droogt.
(2) Aker, kooperen emmer van algeraeen gebruik in eene brouwerij.
(3) Stuc, groote ton
(4) Oesvat, houten schotel of lepel, waarmede men eene kuip tôt op den bodem ledigt.
« Item van CCGLV lonnen ghecocht al omme ter stad behoef, coste elc tonne VII g% coml
op . IX lib. XI S, IX D g* brab. »
« Item Jan de Mazelandere, van eeoder bruwe panneo ghecocht ter stad behoef,
weghende IIII C LXXIIII lib. coste elc lib. VIII g° brab., comt op Xllll lib. XVI S, 111 D g"
brab. »
« Item de selve, vanden ketelhoute (1) ghecocht ieghen hem, coste XVI g brab. »
« Item Peter ende Quyntyn Vyole, van VII groolen brucupen daermen der stad bier inné
bruut, coste elc cupe VIII croonen brab., comt op LV1 croonen, maken . . . XIIII lib. g°
brab. »
« Item de selve twee perssoone, van drien cuelvaten, coste elc vat IIII croonen vranx,
comt XII croonen, valent. . III lib. g° brab. »
« Item van twee scep vaten, coste elc vat II croonen, comt op XX S g° brab. »
Item van VIII stuken, coste elke stuc I S g , II ketelhoute, costen XXXIII S, IIII D g°, van
eender grooler cupen ende eenen bac te vermaken, costen IIII S g , I groolen trechtere,
coste XII g , coml al op XLVIS, IIII Dg° brab, • - Zie fol. 184 r° en v\
« Item Aert Valke, ghesonden in Hollant te HIam, (Haarlem) omme een wyf die bruywen
sal, ende was ute XIIII daghe, (XXIX in merle IIII« XXVI) ende III S g° vander vrouwen
coste f comt op XVII S g brab. » — Zie fol. 141.
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