50 jaar kinderkoor De Wielewalen
Foto’s op p. 54: De Witte! De musical!
(foto’s van Rob Vermeylen, namen terug te vinden in Jaarboek 2016)

Extra foto
De prachtige affiche van de musical De Sneeuwkoningin, die in 2011 werd opgevoerd door
kinderkoor De Wielewalen, het jongerenkoor Keramiek en het gemengd koor Carpe Diem.

De bouwwerken aan het kasteel de Renesse in de afrekeningen van de
rentmeesters van de heer van Oostmalle in de 16de eeuw
Foto op p. 59

Frederik van Renesse trad in 1504 toe tot de adelstand van het prinsbisdom Luik.
Op het schilderij knielt hij vooraan links, gekleed in de wapendracht van het huis van
Hamal. Hij behoorde vanaf dan tot de selecte club edelen, van wie de wapenschilden
op de achtergrond weergegeven zijn.
(anoniem schilderij, collectie de Renesse in Elderen) (foto Leo Van Herwegen).

Hieronder ziet u enkele 3D-tekeningen die Leo Van Herwegen maakte
van het kasteel de Renesse.
Ze zijn te vinden in Jaarboek 2016 op p. 64 – 71 – 89 – 96.

Deze 3D-tekening toont hoe het van Berchem kasteel eruit gezien kan hebben. De donjon
is hier reeds als woontoren ingericht maar staat in verbinding met een herenhuis met
keuken en kapel. De hofgracht omgeeft een driehoekig eiland, waarop de tiendenschuur,
een poortgebouw met stallingen en andere bedrijfsgebouwen zoals een brouwhuis
gebouwd zijn. De brug over de gracht sluit aan op de dreef die recht naar de dorpskerk
leidt.

Frederik van Renesse bouwt een nieuw 'herenhuis' op het hof. Hij sluit de nieuwbouw aan
op de donjon maar laat de overige bebouwing ongemoeid. Resten van muurfragmenten in
de kelders van het huidige kasteel verwijzen naar een bouwvolume zoals op deze
3D-impressie afgebeeld is.

Jan van Renesse breidt het middelneerhof uit met vleugels aan de oost- en de westzijde.
De bedrijfsgebouwen op het hoferf moeten hiervoor een voor een verplaatst worden naar
de site van het neerhof, waarvoor een tweede brug én een poortgebouw nodig zijn.
Om het opperhof te kunnen bouwen moeten de schuur en het brouwhuis nog verplaatst
worden en de grachten aangepast.

Deze 3D-prent toont het afgewerkte kasteel van de heer van Oostmalle.
De vorm van de vijver rond het opperhof werd aangepast aan de nieuwe situatie. De dreef
naar het kerkportaal en de toegang tot het middelneerhof aan de oostzijde worden na 1560
niet meer gebruikt en raken in verval. De buitenmuren van het middelneerhof en het
opperhof worden hier in baksteen weergegeven, maar zeer waarschijnlijk waren deze
ook gekaleid.

Foto op p. 78

De afbeelding op de tegel illustreert het zaagproces. Bovenop ligt de (gewaterde en
ontschorste) stam waarvan planken gezaagd worden. Eén man stond boven op de stelling
en één man onderaan. Ze waren dus steeds met twee om de lange zaag door de stam te
trekken. Dit was een erg vermoeiend werk, zeker wanneer hardhout gezaagd werd.
(foto Leo Van Herwegen)

Geschiedenis van de eeuwenoude hoeve Van Ginckel in de Kapselstraat
Foto’s p. 101 en 103

Detail van de Ferrariskaart (bewerkt).
De gronden rechts van de stippellijn behoorden tot de hoeve K3 (Kapselstraat 3).

Deze postkaart van voor 1910 toont de hoeve en schuur (nu Kapselstraat 3) en
waarschijnlijk ook de bewoner Jan-Baptist Quirijnen (1857-1937) en kinderen.
(archief Marcel Van Ginckel)

Foto’s p. 104 – 105 – 108 + extra foto’s
(allemaal gemaakt door Marcel Van Ginckel)

Hoeve Van Ginckel anno 2016. De schuur van op de postkaart is nog herkenbaar
uiterst rechts.

In de andere gevel van de oude schuur werd met zwarte stenen het jaartal 1856 gevormd.
Het houten gebinte van de schuur is echter veel ouder, zoals blijkt uit het jaartal 1717 dat
op een van de balken staat.

In een andere balk staan o.a. een paard en een ploeg gekerfd.

De schuur van de vroegere hoeve Hillen behoort nu tot de hoeve Van Ginckel.
Ook hier een opvallende aanduiding in zwarte steen op de gevel: een driehoek,
de initialen C:B (Cornelis Bogaerts) en het jaartal 1851.

Het eikenhouten gebinte is allicht ook weer veel ouder: we vinden het jaartal 1796 terug.
In plaats van nagels gebruikte men houten pennen om de onderdelen bijeen te houden.

De rechtspleging door de heren van Oostmalle in het ancien régime sinds
de 16de eeuw
Foto’s op p. 154 – 168 – 206 (Leo van Herwegen)

In de Sint-Jacobskerk van Antwerpen bewaart men twaalf ‘Sint-Rochuspanelen’ van een
anonieme kunstenaar uit 1517. Het elfde paneel toont Sint-Rochus die, op stap in
Lombardije, in de cel gestopt wordt op verdenking van spionage. Links op de achtergrond
wordt hij gevat. Centraal op het schilderij wordt hij afgeleverd aan de cipier. Bemerk
rechts daarvan, tegen de muur van de gevangenis, de ‘halskennef’, het hangslot en de
voetboeien. Uiterst rechts deelt een goede christen zijn brood met een gevangene,
een van de werken van barmhartigheid.

De meeste breuken (boeten) werden opgelegd voor het verstoren van de openbare orde,
al of niet met vechtpartijen tot gevolg. Dit schilderij van Adriaen van Ostade (1610-1685)
toont een messengevecht in de herberg en is getiteld ‘Vechtend Boerengezelschap’.
De 17de-eeuwse burgerij was gek op zulke afbeeldingen die het tegengestelde voorstelden
van wat een brave burger hoorde te doen.
(Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen, inv. nr. 146)

Sint-Ivo van Bretanje (1253-1303) is de beschermheilige van de advocaten,
de procureurs en de notarissen. In Antwerpen waren ze sinds 1630 in een gilde
verenigd, die in de Sint-Jacobskerk zijn eigen kapel bezat. Deze zogenaamde ‘Confrérie
van Sint-Ivo’ stopte haar activiteiten in 1778 maar werd opnieuw opgericht in 1909.
(Sint-Jacobskerk, altaarschildering van de kapel van de Confrérie van Sint-Ivo)

