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Hoe te refereren naar dit werk:

VERSTREPEN (Hugo),  Nadere  toegang  tot  de  verzamelband  Mechelsche  kloeke  daden  2
(Stadsarchief Mechelen, V 1108)  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-schrift voor
geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 11, Mechelen, 2019 (laatste
bewerking:  v.  103  d.d.  21/02/2021),  19  pp.,  [online],
<http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/11.pdf>, (opgehaald op ../../2...).

“difficile est saturam non scribere.
Nam quis iniquae tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se”

(Decimus Junius IUVENALIS, Saturae, I, 30-31)
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titel: Mechelsche  kloeke  daden,  band  2  (volgens  het  rugopschrift:
“MECHELSCHE KLOEKE DADEN / 2”)

plaatsnummer:V 1108 (in het bestand Varia van het SAM)
herkomst: De oudste aanwijzing vonden we in de verkoopscatalogus1 van Fr. Ed. Dela-

faille2 op 11/07/1901: p. 7, nr. “45  Mechelsche kloeke daden. Notes impri-
mées et manuscrites relatives à des évènements Malinois. 2 vol. rel.”. In dit
ex.  van [stadsarchivaris] “M. Hermans rue des vaches 29” staat geen ver-
koopprijs bij, wel “non” (oui en non zouden hier betrekking kunnen hebben
op aankopen voor het SAM). Op de binnenkant van het achterplat staat ge-
schreven: “Vente Delafaille 11-7-1901 N45-hmz”.  Hij was vermoedelijk de
eerste  eigenaar/samensteller,  want  hoewel  er  achttiende-eeuwse stukken in
staan, lijken dit negentiende-eeuwse afschriften te zijn en de rest zijn negen-
tiende-eeuwse stukken uit zijn eigen tijd. Op de binnenkant van het voorplat
treffen we twee exlibrissen aan. Het eerste is van (de latere stadsarchivaris)
H. Dierickx Mechlinien. Hendrik Dierickx3 (° 26/05/1877 – † 26/02/1933)
was 24 jaar oud op 't moment van voormelde verkoop; hij kan het daar dus
gekocht hebben. Het tweede is van  E. Van Autenboer (met de leuze “en de
boer...  hij  ploegde  voort...”).  Dr.  Eugeen  Van  Autenboer  (°  Mechelen
15/05/1920 - † Turnhout 11/03/2008) lijkt nog te jong (hooguit 14 jaar oud)
geweest te zijn om het zelf te kopen na het overlijden van Dierickx (toen
blijkbaar beide delen nog verkocht zijn, maar als aparte nummers4) en er zou
dus nog iemand tussen geweest kunnen zijn, maar daar hebben we het raden
naar.  De  laatste  aanwijzing  is  de  boven  de  ex  librissen  geschreven  nota
“Aankoop  door  het  SAM  bij  Garcia  sept.  2008  (uit  nalatenschap  Van
Autenboer)”. Op de binnenkant van het achterplat staat de prijs: “400 €”. Een
los kaartje,  dat vóór het blad met “9 10  Smets” erop geschreven stak en
waarop “1298” gestempeld staat, duidt misschien op het verkoopnummer bij
Garcia.

auteur: Vele, meestal anoniem
periode: 18de-20ste eeuw
datering: 19de-eeuws, aangevuld in de 20ste eeuw
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: Kopieën en originelen van 18de- en 19de-eeuwse stukken, waarbij “kloek”

duidelijk ironisch bedoeld is en we het eerder “boertig”5 kunnen noemen, in

1 SAM, M 2400 (a): Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Gravures formant la bibliothèque de feu
M. Fr. Ed. Delafaille, Ancien-Directeur du Mont de Piété. La vente aura lieu Jeudi 11 juillet 1901, à 2
heures précises, par le ministère de M. l'huissier DRIESQUE, sous la direction et dans la Salle de Ventes
de Philippe VAN DEN AVOND, Bailles de Fer, 20, à Malines. (...), Mechelen, s.a. (1901), 48 pp.

2 Frans Edward Delafaille (° 07/10/1830 als zoon van een zadelmaker - † als rentenier 19/08/1900), oud-
directeur van de Berg van Barmhartigheid en Mechels oudheidkundige; zie Delafaille (Frans Edward) in
FREDERIKS (Johannes Godefridus) en BRANDEN (Frans Jozef,  VAN DEN),  Biographisch woordenboek der
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, 1888-1891 (digitale uitgave 2003), pp. 195-196.

3 LAENEN (Jos), In memoriam. Hendrik K. J. J. M. Dierickx  in  Handelingen van den Mechelschen Kring
voor Oudheidkunde, Letteren & Kunst, bdl. 37 (1932), Mechelen, 1933, pp. 96-102.

4 De titel ontbreekt, maar dit is het enige in zijn catalogus dat erop lijkt; cfr. SAM, M 5388 (a): Catalogue
de la bibliotheque delaissee par Monsieur H. Dierickx-Beke, Archiviste-Bibliothecaire de la Ville de Mali-
nes, Antwerpen, 1934, (71 pp.) p. 49: nr. 1194 (Recueil factice de documents manuscrits et imprimés de
l'époque (1750), rel. en un vol. in-fol, dem. rel. vél.) werd verkocht voor 100 Bfr. en nr. 1195 (Réunion im-
portante de documents manuscrits et imprimés de l'époque (1750), rel. en un vol. in-fol., dem. rel. vel. )
voor 60 Bfr.

5 We denken aan de boertig-komische luim met scabreuze taal uit de Middelnederlandse boerden, de cluten
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de aard van de “geestige werken” van Rabelais (Gargantua en Pantagruel)6,
de “vrolijke verhalen” met erotische verwikkelingen in de Decamerone van
Boccaccio7 of de “baldadige vertelsels” van Balzac8, al krijgen we hier geen
samenhangend verhaal: het is geen raamvertelling, noch een geheel van ver-
zonnen intriges in middeleeuwse fabelstijl en archaïsche taal, maar een verza-
meling van spotschriften9 (cfr. het titelblad “Ludicra” = 'kluchten') en pren-
ten10 op echt gebeurde11 zaken en personen, zonder structuur. Het werd later
gebruikt om informatie over Mechelse volkskunde en volkskundigen (ama-
teurhistorici) in te steken, een activiteit die we wel aan dr. Van Autenboer zul-
len mogen toeschrijven. Jammer dat het 1ste deel verloren ging!

benaming: Delafaille wou allicht een vervolg maken op de verzameling die kan. Geraard
Dominicus de Azevedo Coutinho y Bernal aangelegd had, een boeck-versae-
melingh behelsende eenighe oprechte Mechelsche kloeke daeden en waarvan
hij  de  catalogus  publiceerde  in  zijn  boekje MeCheLsChe  Vasten  -  aVond
VreUght12,  een  antwoord13 op  de  Nieuw-jaar-gifte van  Jan-Baptist  Ryme-

of esbattementen van de rederijkers, de zeventiende-eeuwse hekeldichten, tot de keiharde en machtige sa-
tire die in de achttiende eeuw zo geliefd was – van academisch tot politiek, met satirische tijdschriften
voor de verlichte geesten –  en in de negentiende en twintigste eeuw evolueerde tot de parodie.

6 Zie DRESDEN (Sem), Rabelais – nuchtere dronkenschap (voordracht)  in  Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen,  afd.  Letterkunde,  N.R.,  dl.  35,  nr.  4,  Amsterdam/Londen,
1972, (pp. 147-210) 66 pp., [ook online], <http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00009849.pdf>,
(opgehaald op 21/12/2018).

7 Zie RUIJTER (Iri, DE), Dante in de Decamerone. Over de invloed van Dante en zijn Divina Commedia op
Boccaccio’s  Decamerone,  Onuitgegeven  bachelorscriptie  UU,  Utrecht,  2011,  20  pp.,  [ook  online],
<https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/207139/IrideRuijter.pdf>, (opgehaald op 21/12/2018).

8 Zie DELVILLE (Caroline),  Les Cent Contes drolatiques d’Honoré de Balzac : une écriture des limites  in
Sciences  humaines  combinées,  dl.  5,  2010,  29  paragrafen,  [online],  <https://preo.u-
bourgogne.fr/shc/index.php?id=184>, (geraadpleegd op 21/12/2018). 

9 We verwijzen graag naar de studie van GEERARS (Cornelis [Kees] M.), Theorie van de satire  in  Docu-
mentatieblad  Werkgroep  Achttiende  Eeuw, nr.  15-16  (april  1972),  pp.  1-41,  [ook online  sinds  2004],
<https://www.dbnl.org/tekst/geer006theo01_01/geer006theo01_01.pdf>, (opgehaald op 26/09/2019).

10 Cfr. ROUW (Daniëlle H. T.), Satire in beeld. Een analyse van titelprenten van satirische werken uit de eer-
ste helft van de achttiende eeuw (1700-1750). Onuitgegeven masterscriptie Nederlandse Literatuur UU,
Utrecht,  2012,  84  pp.,  [ook  online],  <https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/255219/Scriptie
%20Danielle%20Rouw.pdf>, (opgehaald op 26/09/2019).

11 Het is niet altijd te bewijzen bij gebrek aan bevestiging (“één bewijs is geen bewijs” is een oud adagium
van de historici en er waren toen nog maar weinig kranten en daarin blijken die gebeurtenissen niet ver-
meld geweest te zijn), maar welk belang zouden de schrijvers erbij gehad hebben om dit te verzinnen? Als
het maar bedoeld was als spotschrift, moeten we er wel rekening mee houden dat de personages goed her-
kenbaar zijn (ze worden met naam en functie vernoemd en dat blijkt ook allemaal te kloppen) en waar zo'n
spotschriften in het Oud Regime nog gemeengoed waren, moeten we er wel rekening mee houden dat er
vanaf de Franse Tijd nationale wetgeving bestond om smaad te bestraffen; zie VELLE (Karel),  De straf-
rechtelijke beteugeling van smaad en beledigingen in Vlaanderen in de negentiende eeuw: een verkenning
in   Oost-Vlaamse  Zanten,  jg.  73  (1998),  afl.  3,  pp.  191-214,  [ook  online],
<https://ojs.ugent.be/OZ/article/download/7964/7864/>, (opgehaald op 14/08/2019). Was het voor anonie-
me pamfletjes die verloren gegaan zijn? Waren het stukjes voor een private kroniek?

12 MeCheLsChe Vasten - aVond VreUght OFTE ANDWOORD - BRIEF op de saemen sprake tusschen den
Canonik Pattot ende Broeder Gregorius over den nieuwen Comptoir Plack - Almanach voor het jaer ons
H. J. C. 1770, s.l.n.d. (het chronogram vormt 1770), pp. [8-9].

13 Kan. Muyldermans beschreef hoe dit verweerschrift en nog een van Rymenans tot stand kwamen; zie
MUYLDERMANS (Jaak), Vier Mechelsche Geschiedkundigen in de XVIIIe Eeuw  in  Verslagen en medede-
lingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1926, (pp. 404-424 (III. De
gebroeders de azevedo. A. Geeraard Dominicus) pp. 420-421.
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nans14. In zijn inleiding schrijft de kanunnik dat er van in oude tijden een Cri-
tieq gedrukt werd zodra er iets voorviel in een stad en dat hij verschillende
van die stukken verzameld heeft en zijn boekzaal gesteld onder de titel  Me-
chlinia stult..., zoals het gesteld was in de (verkoops)catalogus van kan. Caro-
lus Major15 (Mechlinia Stul..  ofte versaemelinge van Printen,  Dighten &c.
verbeeldende het Blusschen van de Maen, en andere Mechelsche daeden : in
4.16). Betekent dit dat hij die gekocht had of had hij een gelijkaardige reeks
verzameld? Het is niet echt duidelijk!  Stul..  zal wel een afkorting zijn van
Stulta (grammaticaal gezien is dat de enige mogelijkheid)  en dus komt het
neer op “Dwaas Mechelen” (allicht afgekort juist omwille van het kwetsende
karakter van de benaming). De benaming Mechelse (dwaze) daeden gaat dus
uiteindelijk tot op kan. Major terug!

delen: 1 band in octavo (21,6 x 17,1 cm), papier, s.p., halve band met linnen rug, 49
vaste  stukken (titelbladen inbegrepen;  ingeschreven en ingeplakte of inge-
naaide) plus 33 losse.

nummering: De oorspronkelijke volgorde van de losse stukken – zoals wij ze aantroffen –
had geen belang (ze waren er toch maar bijgestoken waar er plaats was) en
dus werden ze uit de band gehaald, gesorteerd per “aard” (ook al is dat wat
arbitrair)  en  zo  apart  genummerd  en  in  zuurvrije  enveloppen  opgeborgen
voor een betere bewaring.
De “vaste” stukken (ingeschreven, ingeplakt of ingenaaid) kregen hier een
nieuwe doorlopende nummering, met de oude erbij (verder uitgewerkt naar
dit oorspronkelijke plan, ook al was die nummering heel onvolledig aange-
bracht) en beide nummeringen werden ook in de band zelf aangebracht.

14 Nieuw-jaar-gifte, zijnde eene saemen-spraeke tusschen den canoninck Pattot ende broeder Gregorius over
den nieuwen comptoir Plak - Almanach voor het jaer ons H. J. C. 1770, s.l.n.d. (Mechelen, 1770). Beide
boekjes werden in de Mechelse Erfgoedbibliotheek samengebracht onder het nr. M 1632 (a).

15 MeCheLsChe Vasten - aVond VreUght (…), p. [6].
16 Zie Bibliotheca ex omni facultate librorum quos reliquit reverendus Dominus Carolus Major, Dum viveret

Ecclesiæ Metropolitanæ Sancti Rumoldi Mechliniæ Canonicus Zellariensis, nec non Academiæ Erfordien-
sis Socius &c. Pars II, s.l.n.d. (Mechelen, 1767), p. 493, nr. 6868.
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A. De vaste stukken

nr.
oud
nr.

beschrijving
inge-

schreven
inge-
plakt

inge-
naaid

1 [0] titelblad “Ludicra” x

geen titelblad(en) voor nrs. 1 en 2, over de 2de en 3de
Maneblusserij

2 [1] afschrift17 van “JUBILE VAN DE MAEN BLUSSCHERS,
oft 'TDUL  MAEN-BLUSSENS VERJAERINCH. Anders
TWEEDE MECHELSE BLUSSERY. WEERGESCHIET IN DE

VOLLE MAEN.  Den  27  Januarii.”,  1717  (cfr.  twee
jaarschriften  achteraan:  VERGEEFT HUN SCHULT

OMDATS' ONNOOSEL ZYN. / CONDONETUR ILLIS NOXA

AMEN.18),  11  pp.  (Deze “tweede  Mechelse  blusserij”
beschrijft geen tweede vermeende torenbrand, maar een
herdenkingsfeest  dat blijkbaar gehouden werd en waar
de auteur de spot mee drijft omdat een jubileum na 50
jaar dient gevierd te worden en niet na 30 jaar al. Het
schotschrift – waarin de auteur de schuld geeft aan de
zatte of zotte waker die tot bedekking van zijn schande
beweerde dat een dief een raam uitgegooid had en daar
door gekropen was en dat ze die moeten gaan zoeken –
is  van  dezelfde  Antwerpenaar  (hij  verwijst)  die
tweeënhalf jaar eerder het gekende hekeldicht gemaakt
had op de Mechelse Ommegang n.a.v. de “Vrede” (het
einde  van  de  Spaanse  Successieoorlog  door  de
overdracht  van  de  Zuidelijke  Nederlanden  aan  keizer
Karel VI).19

x

3 [2] afschrift  (“Nageschreven  van  een  eventijdig  hand-
schrift”) van “De Brand van St Romboutstoren van 12
November 1842”, 6 pp.20

x

4 3 titelblad “3” x

17 Een aan de universiteit van Oxford bewaard (niet 100 % identiek) exemplaar werd door Google Books op
12/05/2009  gedigitaliseerd  (ingescand  en  online  ter  beschikking  gesteld);  zie
<https://books.google.be/books?id=swZcAAAAQAAJ>.

18 = 'Moge hen de schande vergeven worden, Amen'.
19 Gepubliceerd in VERSTREPEN (Hugo), Het spotschrift over de jubileumviering – na 30 jaar, op 27 januari

1717 – der Mechelse torenbrand  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrij-
ving  over  de  stad  en  heerlijkheid  Mechelen),  nr.  14  (Sprokkelingen  II),  Mechelen,  2021,  pp.  23-37,
[online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/14.pdf>.

20 Gepubliceerd in VERSTREPEN (Hugo), De manebranden van Sint-Romboutstoren van 1687 en 1842 en de
torenval-klucht van 1737  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-schrift voor geschiedschrijving
over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 8 (Sprokkelingen I), Mechelen, juni 2018, (pp. 47-63) pp. 48-
51, [online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/8.pdf>.
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A. De vaste stukken

nr.
oud
nr.

beschrijving
inge-

schreven
inge-
plakt

inge-
naaid

5 [3A] afschrift van “LIEDT Op de uytsporige Sottigheyt begaen
door de Wyse Mechelaeren int hulden van den Keyser
als hunne Souveryne Heer op den 12 October. Stemmen:
cuer om een oortje, als de Schelde toelagh.”,  4 pp. (9
verzen); het jaarschrift achteraan vormt 1717, de inhul-
diging  van keizer  Karel  VI dus  (CONDONETUR ILLIS

NOXA AMEN).

x

geen titelblad voor nr. 4

6 [4] afschrift  van  “Anno  1727.  Strondt  dicht
representeerende  den  Album  grecum met  zijne
ordinaire voghtigheydt gekackt ende gepist door eenen
Rossen  maeghdelijcken  Boer”  (over  apotheker  Lenips
alias  “Strentien  gaeren”  en  dokter  Naip  [de  schrijver
spelde de namen “averechts”] die van een voddenman
het recept wilden van diens medicijn tegen het flerecijn
en allerhande kwalen en waarvoor stront en pis van de
jonge, maagdelijke boer Cassier gedistilleerd werd door
apotheker Cudro), 27 pp.

x

7 5 titelblad “5 / iever” x

8 [5A] afschrift  van  “BLINDEN  IVER  ende  DOMME
VOORZIGTIGHEYD In eene  Saecke van zeer  groote
Importantie  binnen  de  Stad  MECHELEN  Op  den  24
Septembris  1770.  voorgevallen  ende  begaen  by  DE
EDELE,  WEERDE,  WYZE  ENDE  ZEER
VOORZIENIGE  HEEREN  VANT  MAGISTRAET  DER
ZELVE STADT.”, 5 pp. + tekening (over schoolmeester
Frans21 en zijn maîtresses)

x

9 6 titelblad “6” x

10 [6A] afschrift (uit het Wekelyks Bericht voor de Provincie van
Mechelen, 1781, nr. 15 (15/04/1781), p. 223) van het ge-
dicht “Op den Steurvangst voorgevallen den 7 April on-
trent  de  Fonteynebrugge  A.°  1781”  (het  bleek

x

21 Dit zou schoolmeester Frans Gommarus van de Leegheid kunnen zijn, maar dat is verder niet controleerb-
aar. Werd de spotprent door Mardulyn getekend? Onwaarschijnlijk: Jan Frans Mardulyn werd eerst in ok-
tober (doop 13de) 1751 geboren en was op 24/09/1770 (onderschrift) nog maar (net geen) 19 jaar. 't Is ook
niet zijn stijl om iets te tekenen met zoveel expressie. Hij werkte wel de ondergrond meer uit, tekende ge-
bouwen heel gedetailleerd al zat zijn perspectief er soms naast en tekende figuren meer met schaduwen
dan met lijnen. Het onderschrift is ook anders en ouder dan bij de “Mechelschen roep”. Zoals een groot
deel van zijn familie was hij een grofschilder. Hij is bekend van afbeeldingen van kostuums en gebouwen,
gemaakt voor een kleinigheid om iets bij te verdienen. Zo'n spotprent behoorde niet tot zijn stiel. 't Was
geen echte aquarellist, maar we kennen wel meer ingekleurde (pen)tekeningen van hem dan louter gewas-
sen pentekeningen. We gelovn dus echt niet dat het van hem is (tenzij het een jeugdwerk is, maar er is
niets om mee te vergelijken en er is geen reden waarom hij zo'n illustratie zou geleverd hebben).
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A. De vaste stukken

nr.
oud
nr.

beschrijving
inge-

schreven
inge-
plakt

inge-
naaid

uiteindelijk om een verzopen hond te gaan), 2 pp.

11 [6B] afschrift  van het gedicht  “Liedeken op de Mechelsche
Steurvangst gebeurt den 7 April 1781”, 6 pp.

x

12 [6C] afschrift van een korter gedicht met dezelfde titel, 3 pp. x

13 7 titelblad “17 7 Verhaeghen” x

14 [7A] handschrift “Liedeken op de wijse van t papiere ventje”,
over een mooie juffrouw die door een rijke heer onder-
houden werd, maar ook afspraakjes maakte met een ad-
vocaat, die met zijn broek in de hand moest gaan lopen
(zie volgend nr.)22

x

15 [7B] uitleg over voorgaande “grap”, voorgevallen in 1818 in
de Capucienenhof op de Ganzendries, met als betrokke-
nen hoedenmaker  Van den Nieuwenhuysen23,  advocaat
Verhaghen24 en juff. Cartuyvels, later echtgenote van J.
B. Maes, beambte der accijnzen, allen toen al overleden;
1 p.

x

16 8 titelblad “7 8” x

17 [8A] afschrift (uit het Wekelyks Bericht voor de Provincie van
Mechelen,  1781, nr.  16 (22/04/1781),  pp.  230-231 [en
niet p. 229 zoals aangegeven staat]) van het gedicht “Op
een Peird hetwelk van den stal op den solder geloopen
was. Geschiet binnen de daed-rijke stad Mechelen in de
maend  April  1781.  /  Ter  eeren  van  onzen  nieuwen
Pegasus en syne proeve”, 2 pp.

x

22 We publiceerden deze tekst met uitleg in VERSTREPEN (Hugo), De amoureuze hoedenmaker en de broek
van de orangistische advocaat. Een grappig voorval in de Capucijnenhof in 1818  in  .MHT (Mechelse
Historische  Tijdingen.  E-zine  voor  geschiedschrijving  over  de  stad  en  heerlijkheid  Mechelen),  nr.  15
(Sprokkelingen  III),  Mechelen,  2021,  pp.  21-26,  [online],
<http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/15.pdf>.

23 Ongetwijfeld (de bekendste van de twee broers die hun vader Hendrik opgevolgd hadden in het hoeden-
makersmétier en tevens de rijkste – en soms machtigste – inwoner van Mechelen) Constantinus Josephus
(D 05/05/1749 - † 28/03/1823), wiens 2de echtgenote Isabelle Caroline De Drijver al overleden was op
11/11/1810 en van wie bekend was dat hij amoureuze escapades had; Elisabeth Marie Van Schaebroeck,
echtgenote van zijn 7 jaar jongere broer (wiens jaarinkomen in 1814-'15 slechts 15% van dat van zijn
broer  bedroeg)  Hendrik  (D  15/09/1756  -  †  onvindbaar),  was  ook  al  op  13/08/1808  overleden.  Zie
ADRIAENSSEN (Leo F. W.),  De Mechelse hoedenmanufactuur Van den Nieuwenhuysen (1704-1826). Ba-
rensweeën van een familiekapitaal  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Lette-
ren en Kunst van Mechelen, bdl. 90 (1986), afl. 1, Mechelen, 1987, pp. 177-208.

24 Vermoedelijk advocaat Hyacinth Verhaghen (° Mechelen 20/08/1788 – Mechelen 06/05/1859), die actief
was in de gemeentelijke (als orangist) en vooral de provinciale (als liberaal) politiek (hij zat tien jaar lang
de  provincieraad  voor)  [zie  https://www.odis.be/hercules/toonPERS.php?id=136 en  LANNOY (H.,  DE),
Art. cit., passim] en wiens zoon Philibert (° Mechelen 02/02/1824 – † Mechelen 02/05/1892) als leider van
de  Mechelse  liberalen  hier  burgemeester  was  van  1864  tot  1884  [zie
https://www.odis.be/hercules/toonPERS.php?id=208].
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18 [8B] uitleg over het voorgaande gedicht: brouwer E. had een
paard dat hij thuis aan een ander had laten zien, maar
toen er op Paasdag nog iemand anders kwam naar kij-
ken, werd het niet gevonden in de stal en na lang zoeken
vond men het op de zolder aan een haver- of zemelkist,
waardoor onze Apollo's zuigeling dit paard hernoemde
tot de Pegasus van hun tijd; 1 p.

x

19 9 titelblad “8 9 Smets” [de twee stukken hierna hebben
niets met Smets te maken, het juiste titelblad voor het
eerste vinden we onder nr. 36]

x

20 [9A_1
en _2]

uitnodigingskaartje om als lid op vrijdag 3 februari in de
O.L.Vrouwekerk het jaargetijde bij te wonen voor de af-
gestorven leden van de Broederschap van de H. Blasi-
us25, maar het kaartje draagt als hoofding een tekening
van een man met fles en beker en het opschrift “PAK NOG

EEN...”; onderaan de bede “Wy krygen kaeken gelyk als
dons, Och H. Blasius, bid voor ons”], plus envelop (ver-
zonden 02/02/1843), beide gericht aan Jan Leemans uit
de Keizerstraat26

x

21 [9B] gedrukte liedtekst van “EEN NIEUW LIEDEKEN, Waer
over geprossedeert is een onder half jaer, dat gewonnen
is met kosten en al over de over de Vrome daedt van de
Mechelaers, op de STEMME het was al Gouds dat ick sag
blincken, ofte wel die STEMME ; Madam Patrot.”? Tegen
Jan Coes of  Koes27,  die  de Mechelaars  weer  wou be-

x

25 Tweede patroon van de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, met een altaar tijdens het A.R. en met [één
exemplaar van] zijn relikwieën.

26 Het gaat hier allicht om Jean-Baptiste Leemans (° Mechelen 30/09/1801 – † Mechelen 03 [toch volgens
zijn overlijdensakte; op de 4de volgens zijn geboorteakte]/03/1894), weduwnaar van Colette Peeters en bij
zijn  overlijden  winkelier  in  de  Keizerstraat  17.  Een  andere  Jean  Baptiste  Leemans  (°  Grimbergen
26/04//1830 – † Mechelen 04/08/1867) woonde bij zijn overlijden ook in de Keizerstraat (nr. 5), maar was
daar nog wat te jong voor in 1843 en hij was ook maar een handarbeider. Daar stierf ook Jean Henri Louis
Leemans op 28/04/1871, echtgenoot van Isabella Rombouts en ° Mechelen 30/05/1837, maar die was dus
ook te jong. In datzelfde nr. 5 overleed op 14/01/1892 nog een Jan Baptist Leemans, ° Zemst 29/11/1809,
zonder beroep (hij was er bijna 82) en weduwnaar van Rosalia Apers; dat lijkt – volgens de overlijdensre-
gisters toch –  de enige andere die in aanmerking zou kunnen komen, maar het lijkt ook maar een arme fa -
milie geweest te zijn.

27 Jan Baptist Coesemans (die zichzelf ook Jantje Coes noemde), een bekende liedjeszanger en -schrijver uit
Antwerpen, die in de 2de helft van de 18de eeuw in en rond Antwerpen koddige liedjes zong. Hij noemde
zichzelf “den oudgrootvader van al de Lied-zangers van Vlaenderen en Braband”. In de 19de eeuw be-
schouwde het volk hem nog als de grootste verpersoonlijking van de volmaakte liedjesdichter. Zijn teksten
verschilden, zowel qua geest als qua innerlijk gevoel, zoveel van die van latere straatzangers, dat sommi-
gen beweerden dat hij slechts liedjes zong die eigenlijk geschreven waren door een Antwerpse kartuizer-
monnik.  Hij  werd 68 jaar,  had 38 jaar  de  stiel  gedaan,  leefde  nog in 1784 en stierf  vóór 1790.  Cfr.
SLEECKX (Jan Lambrecht Domien), Het Drykoningenfeest  in  De Vlaemsche Stem. Tydschrift der bevor-
dering van de Vlaemsche zaek, dl. 3, Brussel, 1848, (pp. 229-240) p. 229 (zie ook Het Drie-Koningenfeest

.MHT, nr. 11 (september 2019), p. 8



HUGO VERSTREPEN

A. De vaste stukken

nr.
oud
nr.

beschrijving
inge-

schreven
inge-
plakt

inge-
naaid

tichten en spotte met de maan, s.d. (2de helft 18de eeuw,
† < 1795), 2 pp.

22 10 titelblad “9 10 Smets” x

23 [10A] handgeschreven uitnodiging voor een dansavond tussen
vette  dinsdag  en  magere  woensdag28,  door  Smets-
Steenekruis (sic) [notaris en kunstverzamelaar], met die
namen voorstellende tekeningen, s.d. (19de eeuw)

x

24 [10B] gedrukt  doodsprentje  van  Antoine  Smets  (°  Mechelen
06/06/1792  –  †  Mechelen  22/10/1862),  echtg.  van
Jeanne  Marie  Cathérine  Hélène  Steenecruys,  de  24ste
begraven in St.-Kathelijnekerk

x

25 11 titelblad “10 11 hoed” x

26 [11A] “Begrafenis  van  eenen  hoed”,  19/02/1849  (carnavals-
maandag),  5  pp.:  Bernardus  Dubin  (een  bleker,  bijge-
naamd “de Uitlegger”) wou met zijn vriend Jan-Bernar-
dus Bosmans (beambte in het Bureel van Weldadigheid,
bijgenaamd “Scheve Jan”) naar het bal in de Salle de Pa-
ris. Hij droeg een schrikwekkend grote hoed, die moge-
lijk nog gediend had voor één van de lakeien van keize-
rin  Maria-Theresia  en  waarmee  hij  de  dansers  omver
stootte. Toen scheepskapitein Eugenius Verrept een felle
stoot van die wijde boorden kreeg, sloeg hij de hoed tot
op de schouders van Bernardus en de aanwezigen had-
den  moeite  om die  te  bevrijden.  Ze  werden  snel  het
voorwerp van spot in de stad en Bernard ging op het po-
litiebureau aan de commissaris schadevergoeding vragen
voor zijn hoed. Uit schrik (opdat er geen verder gevolg
aan de zaak zou worden gegeven) betaalde de ontboden
kapitein en het gezelschap verteerde het geld in de “Vui-
len hoek” (twee tafels in La salle de Paris, waar de stam-
gasten gewoonlijk zaten). De kapitein had de gemartelde
hoed opgeëist en na het aanleren van een lied als requi-
em werd die op 06/03/1849 in La salle de Paris – waar
één van de wanden van het staminee versierd was met
een  groot  plakkaat  waarop  de  overgrote  hoed  en  een
doodshoofd  afgebeeld  waren  –  door  Verrept  en  zijn

x

in  Werken van Sleeckx. Verhalen en novellen. Tybaerts en Cie en andere verhalen, Gent, 18812 (18671), pp.
254-269); LAFORCE (Eric), Jan Baptist de Componist, koopman in papier. Jan Baptist Van Werelyckhuysen
(1723-1795), Mortsel, 2015, pp. 3-4; BROECKAERT (Jan), Lezing. Nog iets over onze oude liedjeszangers
in  Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. 1898, dl.
1 (jan.-april), Gent, 1898, (pp. 21-38) pp. 30-34.

28 Op de laatste carnavalsdag dus, net voor de aanvang van de vastentijd; vandaar de uitleg erbij: “Biscuits et
citre mousseux à discretion”.
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vrienden  begraven.  Scheve  Jan  mocht  de  plechtigheid
bijwonen en weende er als een kind.

27 [11B] gedicht “Vrienden alhier (…)” (zonder titel) op de be-
grafenis  van  een  hoed [in  het  handschrift  van  Rijme-
nans29], 3 pp.

x

28 [11C] ander gedicht “Hoed, hoed, hoed, beroemden hoed” (ook
zonder titel) op de begrafenis van een hoed [ook in het
handschrift van Rijmenans], 2 pp.

x

29 12 titelblad “11 12 Merckx” x

30 [12A] “Nieuw Liedeken” over Jefken Bruin Zeep, kapper van 't
oudevrouwengesticht, die als “garde civique” Trees aan-
klaagde voor  diefstal  van een snee  brood;  gedrukt  (te
Antwerpen bij B.-J. Mees), 1 p.

x

31 [12B] spotprent  op de voorgaande,  met  betrekking op de in-
houd daarvan: “Jefke Bruin Zeep, inspekteur der oude
wyve / Dat er is een probeert van brood mede te neme.
Akkermille noch!”

x

32 13 titelblad “12 13 Merckx” x

33 [13A] “Liedeken” op de wijze van “Tra, la, la, etc.” over de
mannen van de statie  en (herbergier)  “ons merkbeen”,
gedrukt bij J. Van Gompel, s.d., 2 pp.

x

34 [13B] spotprent op de herbergier François Merckx (een hoofd
met twee gezichten): “La Feuille du 16 octobre / Fran-
cois  Merk  been,  herbergier  in  de  Lieve  Onze  Vrouw
straat” (sic!)

x

35 13C andere spotprent op herbergier François Merckx (weer
een hoofd met twee gezichten): “Merk been. herbergier /
Maakt hem zwart”

x

36 geen titelblad “2 February 1843” [zonder stukken daarover,
want die datum betreft het nr. 20, dat ook achter een ver-
keerd  titelblad  staat;  er  volgen  eigenlijk  twee stukken
over het Suikerspook op Galgenberg in 1863]

x

37 [14A] knipsels  uit  Mechelsch  Nieuws-  en  Aenkondigingsblad
van 29/11/1863 over een edelmoedig “spook van Gal-
genberg” op het gehucht Pennepoel, dat zoveel lekker-
nijen uitstrooide dat het er een waar Luilekkerland van

x

29 Apotheker en secretaris van de locale Medische Commissie, maar tevens ook bibliofiel, bibliograaf, kro-
niekschrijver, kunstminnaar, Vlaams dichter en letterkundige; zie HEUVEL (René, VAN DEN),  Een merk-
waardige Mechelse figuur uit de 18e eeuw: Apoteker Joannes Baptista Rymenans (1748-1840)  in  Kring
voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux. Bulletin, 50 (maart 1975), pp. 9-40. 
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zou gemaakt hebben, maar uiteindelijk waren alleen de
herbergiers blij met al het volk dat naar het spook kwam
zoeken; 2 pp.

38 [14B] anoniem gedicht over “Het Suikerspook of de Heksen-
dans op Galgenberg (volksverhaal)”; hs., 3 pp.

x

39 15 titelblad “14 15 Francq” x

40 [15A] anoniem gedicht  d.d.  31/12/1860  met  het  verhaal  van
“de daden van Franck”, t.t.z. over diens vrolijke streken
van  in  zijn  jeugd  tot  heden  (er  is  sprake  van  “in  de
Groenmerkt30” op de [IJzeren] Leen); hs., 2 pp.

x

41 16 titelblad “15 16 / roep” x

42 [16] krantenknipsel met tekst van “De Mechelsche Roep” [uit
het  Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad, jg. 6, nr.
1 (zondag 05/01/1868), p. 3, kol. D – zie SAM, G8]31

x

43 17 titelblad “16 17 / V. Rymenam” x

44 [17A] ex.  van  Méphistophélès32,  jg.  38,  nr.  40  (zondag
04/10/1868), 4 pp., met op pp. 2 kol. C-3 kol. A: “Com-
ment certain malinois a passé sa lune de miel à Paris”
(een kersverse bruidegom, onbekend met  de Bonapar-
distische politiek, meende dat hij in Frankrijk net als in
België de lucht van vrijheid kon inademen; vanwege het
lanceren van enkele boutades uit nr. 18 van het clandes-
tiene  kritische  dagblad  La  lanterne van  (Henri)  Ro-
chefort – een gezworen vijand der Bonapardisten – aan
de eettafel van het Grand Hôtel, werd hij echter door de
politie  opgepakt,  ondervraagd op de prefectuur  en na-
dien opgesloten in het “Hôtel des Haricots”33, in afwach-

x

30 Zie VERSTREPEN (Hugo), “Dit hebbe ick selver gesien.” Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken
en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief. Inventaris. Tweede, herziene uitgave   in  .MHT (Me-
chelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr.
10  (september  2019),  pp.  136-137,  [online],
<http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/10.pdf>.

31 Er stond nog meer boven (MENGELINGEN. / OUD LIEDEKEN), maar dat was er afgeknipt en naar de
bron – net als naar de publicatiedatum – hadden we dan ook het raden. Het heeft wat detectivewerk ge-
kost, maar op basis van de lettertypes vonden we het snel terug in het  Mechelsch Nieuws- en Aenkondi-
gingsblad van zondag 05/01/1868, p. 3, kol. D. Deze versie blijkt slechts lichtjes te verschillen van die van
Pol de Mont, die zelf de spelling ervan wat gemoderniseerd lijkt te hebben. Cfr.  VERSTREPEN (Hugo),
Apotheker/griffier Jan Baptist Rymenans (1748-1840) en het Liedeken van den Mechelschen Roep  in
.MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-zine voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid Me-
chelen),  nr.  8  (Sprokkelingen  I –  juni  2018),  (pp.  26-46)  pp.  37-38,  [online],
<http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/8.pdf>.

32 Leidend Brussels antiklerikaal semi-wekelijks blad, gespecialiseerd in sensationele laster en lugubere kari-
katuren, uitgegeven te Brussel sinds 1831.

33 Het Huis van Bewaring van de nationale garde te Parijs.
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ting van het verdict van de correctionele rechtbank, ter-
wijl zijn wenende echtgenote in Mechelen op zijn terug-
keer zat te wachten)

45 [17B] ex. van het Brusselse dagblad  Nouvelles du jour, jg. 1,
nr. 197 (maandag 12/10/1868), 4 pp, met op p. 2 kol. A:
“L'histoire suivante pourrait être intitulée « : Une victi-
me de la Lanterne »” (over het arresteren van die jonge
bruidegom [zie vorig nr.] door de politie omdat hij na de
maaltijd enkele boutades gelanceerd had uit nr. 18 van
het clandestiene kritische dagblad  La lanterne; volgens
een bijschrift ging het om “van Rymenans marié à Melle

Nioul de Waelhem”34)

x

46 [18] titelblad “Toren-brand van den 25 Juni 1883” x

47 [18A] “Toren-brand van den 25 Juni 1883” (knipsels uit  Het
Handelsblad van Antwerpen van 26/06/1883 = nr. 149)
over 't luiden van de stormklok op maandag 25/06 te 13
u., waarvan de Mechelaars dachten dat het de brandklok
was en dat de toren brandde, maar 't waren de nieuwe
klokkenluiders die zonder waarschuwing een voorproef
van hun talent wilden geven door 't  luiden van Salva-
tor35; 2 pp.

x

48 [18B] knipsel  uit  het  Mechelsch  nieuws-  en  Aankondigings-
blad, 1883, nr. 26 (zondag 01/07/1883), met beschrijving
van het voorgaande; 2 pp.

x

49 [18C] afschrift  uit  het  Mechelsch  nieuws-  en aankondigings-
blad, 1883, nr. 27 (zondag 08/07/1883) over 't zelfde; 2
pp.

x

34 Er staan geen accenttekens in het handschrift! Volgens de archieven van de Burgerlijke Stand van Meche-
len kan het alleen maar gaan om Alexandre Van Rymenant (geboren in Dendermonde 16/02/1847, maar
woonachtig in Mechelen) en Zélie Thérèse Constance Ghisèle Le Prévost dit de Basserode (geboren in
Duffel 26/09/1847 en woonachtig te Mechelen bij haar moeder, maar haar vader was in 1857 in Walem
overleden), getrouwd te Mechelen op 17/09/1868; een koppeltje van amper 21 jaar oud dus.

35 We bespraken het in VERSTREPEN (Hugo), De manebranden van Sint-Romboutstoren van 1687 en 1842 en
de torenval-klucht van 1737  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-schrift voor geschiedschrijving
over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 8 (Sprokkelingen I), Mechelen, juni 2018, (pp. 47-63) p. 51,
[online], <http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/8.pdf>.
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.MHT, nr. 11 (september 2019), p. 13



SPROKKELINGEN I

B. De losse stukken

nr. beschrijving

1. Overlijdensberichten

1 doodsprentje  van  Maria  Theresia  Charlotta  Jacoba  Hendrika  Debist  (°  Mechelen
08/05/1913, echtgenote [getrouwd in 1939] van Jozef van Balberghe36 [° Mechelen
15/12/1913 – † 22/05/2000])  en haar  zoontje  Marcel  Van Balberghe (°  Mechelen
10/09/1943), beiden schielijk gedood op 29/11/194437

2 doodsbrief (aan dhr. Van Autenboer) van (heemkundige) Jan Frans Muyldermans (°
Mechelen 27/11/1873 – † Mechelen 20/01/1951)38

3 krantenknipsel met kort overlijdensbericht (vanwege de families Uytterhoeven, Burs-
sens, De Troyer en Brouwers) van Jozef Uytterhoeven39,  weduwnaar van Simonne
Burssens, ° Mechelen 31/07/1895 – † Tienen 14/04/1972

4 krantenknipsel uit  De Standaard van 21-22/06/1975, met het overlijdensbericht van
Prof. em. Dr. Robert Foncke op 19/06/197540

2. Gedrukte liedteksten

5 gedrukte Franse liedtekst van de “Société de Plaisance”(die als voorzitter Van Mel-
ckebeeck41 had) voor hun “Banquet du 10 octobre 1853”, op de wijze van “Du Dieu
des bonnes gens” en met tekst van Constant De Brouwer42, 1 p.

6 liedtekst “Jan Klaas te Mechelen, 1868”, op de wijze van “Van Os op Ezel” (t.v.v. de
kas van de Bond van “arme weeuw en wees”); gedrukt te Mechelen bij E. J. Van Mol,
s.d., 1 p.

7 gedrukte tekst (drukkerij wed. Olbrechts, uitgegeven door de maatschappij De Peoe-
ne, waarvan Jan Ruytjens43 stichter en werkend lid was) en verkocht aan 10 centie-

36 Autodidact-geschiedschrijver  en  folklorist  over  Mechelen.  Zie
http://www.mechelenblogt.be/2014/02/jozef-van-balberghe-boekhouder-mechelse-geschiedenis-en-
folklore-100-j-geleden-geboren. Ook hij publiceerde in de Mechelse Bijdragen (zie voetnoot 31).

37 Moeder en het jongste van hun drie kinderen stierven in de Goswin de Stassartstraat door een V1-bombar-
dement. Vader hertrouwde in 1948 en het nieuwe koppel kreeg nog drie kinderen.

38 Deze beeldhouwer was erg geïnteresseerd in de Mechelse cultuur en folklore en legde daar een waardevol-
le verzameling (vnl.  drukwerk) over aan,  die in mei 2012 aan het  stadsarchief geschonken werd; cfr.
VIAENE (Dieter),  Inventaris  van  de  verzameling  Jan  Frans  Muyldermans,  Mechelen,  2013,  [online],
<https://archiefbank.mechelen.be/index.php/muyldermans>, (geraadpleegd op 23/09/2019).

39 Activist tijdens WO I en autodidact-historicus van Mechelen, met vele artikels in de Mechelse Bijdragen
(zie  https://stadsarchief.mechelen.be/mechelse-bijdragen), het tijdschrift van de mee door hem gestichte
Mechelschen Kring voor oudheidkunde, geschiedenis en folklore.

40 Zie o.a. JOOSEN (Henri),  In memoriam “Prof. em. dr. Robert Foncke” (Mechelen 1889-Gent 1975)  in
Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, gesticht on-
der de benaming Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, bdl 79 (1975), pp. XXI-XXXII
en [bio-bibliografie] Robert Foncke 1922  in  LUYCKX (Theo) (red),  Rijksuniversiteit te Gent. Liber me-
morialis 1913-1960.: 1. Faculteit der letteren en wijsbegeerte,  Gent,  1960,  pp. 219-229, [ook online],
<https://lib.ugent.be/fulltxt/MEM01/000/000/636/MEM01-000000636_1960.pdf>,  (opgehaald  op
26/07/2015).

41 Allicht apotheker Willem Jan Joost van Melckebeke (1811-1886), die naast boeken over artsenijmengkun-
de ook werken over Mechelse geschiedenis schreef, wat dan wel de reden zal geweest zijn om dit stuk aan
de verzameling toe te voegen. Zie Melckebeke (Guillielmus Judocus Joannes van)  in  FREDERIKS (J. G.)
en BRANDEN (F. J., VAN DEN), Op.cit., 1888-1891 (digitale uitgave 2003), p. 508.
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men t.v.v. de grafzuil van de betreurde volksdichter) van de cantate “Koning Leopold
II te Mechelen. Zingdicht” gezongen ter gelegenheid van het bezoek van koning Leo-
pold II te Mechelen op 28/06/1875, met woorden van wijlen Jan Ruytjens, leraar bij
de Rijksmiddelbare school en getoonzet door Gustaaf Van Hoey, bestuurder van de
Mechelse muziekacademie; 3 pp.

8 “Vastenavondlied” (1877 volgens bijschrift), gedrukt (bij Olbrechts), 1 p.

9 liedtekst van “Het verlaten Kind in St-Michel, Oude Brusselstraat” (een kind werd
door een koppel, waarschijnlijk van Hollandse oorsprong, achtergelaten in die her-
berg bij dhr. Joan Aarts); gedrukt (bij Petrus Lemaitre op de Heembeemd), s.d., 1 p.

10 “Kermislied der Spiegel en De Langhestraat”, met tekst door François Heynderickx
en op de wijze van “Op 't Sint Anneke daar woont Marianneke”; gedrukt, 1 p.

11 ander “Kermislied der Langhe en Spiegelstraat”, weer op tekst door François Heynde-
rickx en op de wijze van “Samba”; gedrukt, 1 p.

12 liedtekst “De maan scheen te Mechelen” (over de torenbrand van “Sint Rombaldus”);
gedrukt, s.d., 1 p.

13 liedtekst “Op-sinjoorken”, met een verwijzing naar “'t Pavilloen”, het lokaal van de
Jonge Katholieke Strijders; gedrukt (bij J. Rijckmans-Van Deuren), 1 p.

3. Herdenking 150 jaar Boerenkrijg

14 kaartje (met aankondiging en programma van de herdenking van de 150ste verjaring
van de Boerenkrijg op zondag 19/09/1948) als herkenningsteken voor een voorbehou-
den zitplaats aan 20 fr. op de Grote Markt voor de schouwing van de stoet om 15 u.
en de massahulde om 17 u. (Centraal Boerenkrijgcomité van het Davidsfonds, p.a.
Gerard de Hornois44)

15 ander kaartje met het programma van die “Landelijke Herdenking te Mechelen” en op
de keerzijde een 1ste rangsplaats (20 fr. voor Davidsfondsleden) voor het openlucht-
spel (“Het spel der brigands” door het Antwerps volkstoneel o.l.v. Karel De Vocht)
op 19/09/1948 te 20 u. op de IJzeren Leen

4. Religieuze herdenkingen

42 Een advocaat en progressieve liberaal, anticlericaal en Belgisch patriot uit een Mechelse familie van nieu -
we rijken, cfr. LANNOY (Herwig, DE), "De schandaligste en hatelykste partygeest". Opiniegroepen en par-
tijvorming in de stad Mechelen (1826-1860)  in  Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 45
(2015) afl. 1, (pp. 76-119) passim.

43 Jan Cornelis Ruytjens (° Mechelen 02/10/1983 – † Mechelen 07/09/1784) was leraar aan de Rijksmiddel-
bare school en schreef artikels over de Vlaamse Beweging, plus verspreide volksgedichten, waaronder De
zieke Maagd en deze  cantate; zie Ruytjens (Jan Cornelis)  in  FREDERIKS (J. G.) en BRANDEN (F. J., VAN

DEN), Op.cit., 1888-1891 (digitale uitgave 2003), p. 678.
44 Voorzitter van het Davidsfonds, Mechelen medestichter van het Gewestelijk IJzerbedevaartcomité Meche-

len, mede-oprichter van Comité Voor Toren en Beiaard, bedenker (samen met zijn broer) van het systeem
van het klokkenwerpen op de Grote Markt (cfr. SAM, bestand 'Varia', V 1047: documenten i.v.m. het klok-
kenwerpen, op 10/09/1995 geschonken door zijn weduwe Irma Claes).
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16 voorgedrukte postkaart (met foto en tekst  Hulde aan den grooten volksvriend Kank

DE DECKER September 1906) met uitnodiging aan E. Van Autenboer voor het plech-
tig  jaargetijde  voor  kan.  De  Decker  (†  30/12/1893)  zondag  e.k.  (poststempel
10/05/1947) en plechtige Kruisweg erna

17 bidprentje van “O. L. Vrouw van Mirakelen vereerd sinds 1530 in de Metropolitane
Kerk van Mechelen”, met op de achterkant een lofzang en een gebed, goed voor 100
dagen aflaat, verleend door kardinaal-aartsbisschop Van Roey

5. Opsinjoorke45

18 sigarenbandje “OP SINJOOR MECHELEN”

19 knipsel met de prent “Hay – oppa Signoorken”, een gravure van Jos. Hunin (op de
achterkant staat de aankondiging van de viering van het 6de eeuwfeest van de kon.
“gilde Oude Edele Kruisboog” op zondag 24/08/[1913]46)

20 knipsel uit een Antwerpse krant van begin juli 1916, met het het verhaal van het ont-
staan van het Op-Sinjoorken spelen te Mechelen: HALEWYN, Op-Sinjoorken!; 1 p.

21 brochure voor de opening van huis Op-sinjoor in 1946 (waar men bonbons, chocola,
biscuits, honing, peperkoek, enz. ging verkopen); gedrukt, 4 pp. (alleen pp. 1 en 3 be-
drukt)

6. Taal- en letterkunde

22 “Klankverschillen tusschen het Algemeen Beschaafd Nederlandsch en het Mechelsch
dialekt. De werkwoorden”; doorslag van getypt blad, 1 p.

23 “Klankverschillen tusschen het Algemeen Beschaafd Nederlandsch en het Mechelsch
dialekt. Alg. besch. klank – mechelsche klank”; doorslag van getypt blad, 1 p.

24 gedrukt  programma van de  viering  van het  10-jarig  bestaan  van  de  “Mechelsche
Kring  voor  Oudheidkunde,  Geschiedenis  en  Folklore”  op  20/06/1943,  met  de  “1e

nationale kultuurdagen voor Vlaanderen!” (met ontvangst op het stadhuis en spreek-
beurt, plaatsen van een gedenksteen ter nagedachtenis van Willem Verhoeven en een
studievergadering in de stadsschouwburg); 4 pp.

25 gedrukte uitnodiging voor de “Hulde aan Prosper Verheyden47” voor zijn 70ste ver-
jaardag (met plechtige vergadering en overhandiging van een Gedenkboek) op zater-
dag 11/12/[1943]; 1 p.

26 gedrukte uitnodiging vanwege het Comité voor Hulde aan Prosper Verheyden tot inte-
kening op het Gedenkboek; 1 p.

45 Zie ook nr. 13.
46 De gilde bestond 600 jaar in 1912, want ze was opgericht in 1312, maar 24 augustus viel dat jaar op een

zaterdag; in 1913 was 't op een zondag en toen werd het gevierd, samen met de cavalcade en Ommegang
voor 925 jaar Mariaverering in Hanswijk.

47 ° Mechelen 1873 – † Wilrijk 1948, stadsambtenaar, boekhistoricus (hij publiceerde ook over andere onder-
werpen) en medestichter en eerste secretaris (1922-1945) van de Mechelse Beiaardschool.
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27 folder van de Stedelijke kultuurdienst en de Mechelse Kamer van Letterkundigen met
uitnodiging voor de huldiging van de letterkundigen Korneel Goossens48 en Albe49,
n.a.v. hun bekroning met de driejaarlijkse prijs van de provincie Antwerpen (1940-
1942) in de Voordrachtzaal van de stadsbibliotheek op 06/02/1944; gedrukt, 3 pp.

7. Kunst en architectuur

28 kaartje “Kunstkring “De Distel” Mechelen. 2e Tentoonstelling – 1904”, met een foto
van een “Studiehoofd door Wynants Ernest50, Schoolstraat, Mechelen”

29 W[illy] G[ODENNE],  Hoe het stadsbeeld te Mechelen bedorven wordt (uit een voor-
dracht voor de Oudheidkundige Kring in juli 1942) = oproep om naar “deze Tentoon-
stelling” te komen of mee te werken; gedrukt, 2 pp.

30 uitnodiging van de Maatschappij tot Aanmoediging der Schone Kunsten te Mechelen
(° 1812), die haar werk wil moderniseren en uitbreiden en daarvoor de bijdrage van
nieuwe leden vraagt; gedrukt, s.d. [1950], 1 p.

31 folder met aankondiging van een publicatie van tekeningen van Steven Wilsens51, Het
misverstand. Pittoreske hoekjes in vlaanderen52 (met als vb. een tekening van de Me-
chelse Hoogbrug); gedrukt, s.d. (1974), 6 pp.

32 krantenknipsel “Maneblussers onderschat” uit  De Standaard van 16/09/1976, p. 9,
over de verkoop van het schilderij “De Maneblussers” van eind 17de eeuw of waar-
schijnlijk iets later, voor slechts 200.000 fr. in de Mechelse Galerij op de Overheide
en dan nog aan een Antwerps bedrijf

8. Niet-Mechelse heemkunde (uit het resort van de heerlijkheid)

33 kennisgeving door de Gebr. F. en R. Laumans van Heist-op-den-Berg aan de belang-
stellenden in de Kempische heemkunde en geschiedenis dat zij zopas het oud verhaal
over De binders van de Pijpelheide hebben uitgegeven, een van de meest verouderde
vormen gezuiverde en van een passende historische inleiding voorziene uitgave van
de tekst van 189853; gedrukt, s.d., 1 p.

48 Dichter, romanschrijver en kunsthistoricus, naast uitgever, boekhandelaar, kunstgalerist en boekhouder (°
Mechelen 30/11/1900 – † Borgerhout 27/11/1971), na WO II beschuldigd van collaboratie. Zie SIMONS

(Ludo), Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis, Tielt, 2013, pp. 372-378.
49 Pseudoniem (een anagram van zijn kloosternaam Abel) van Renaat Joostens (° Mechelen 08/06/1902 – †

Brussel 10/10/1973), uitgesproken Vlaamsgezind en medewerkend met de Nieuwe Orde. Zie o.a. DIDDENS

(Hendrik), De poëzie van Albe  in  Vlaanderen (Roeselare, Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, jg. 32,
nr. 193 (een klaverblad van vier, maart-april 1983), pp. 88-94.

50 De Mechelse beeldhouwer en schilder Ernest Wijnants (° Mechelen 24/09/1878 – † Mechelen08/12/1964).
51 Steven = pseudoniem van Stefan Laurens Wilsens (° Peer 14/12/1937), onderscheiden Vlaams kunstenaar,

die opgeleid werd aan het Sint-Lucas Instituut te Schaarbeek en nadien nog een jaar aan de Werkschüle
van Keulen; vooral (pen)tekenaar van monumenten en dorpsgezichten, soms op een humoristische wijze
en daarnaast ook cartoonist, graficus (illustrator en ontwerper), striptekenaar.

52 Het misverstand. Pittoreske hoekjes in Vlaanderen opgetekend en getekend door Steven,  Hasselt (uitg.
Concentra), 1974, 142 pp.

53 Die tekst, waarvan nog maar één exemplaar bekend was, werd opgesteld door Philimond Caluwaert, Frans
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“Zand” Coeckelbergs en Lodewijk Liekens. Het gaat over de bende van Cartouche. In de laatste jaren van
de 18de eeuw, toen Vlaanderen onder Frans republikeins gezag stond, voerde een bende rovers een waar
schrikbewind in het gehucht Pijpelheide bij Heist-op-den-Berg. Het Franse bestuur drukte zwaar op boeren
en burgers en door armoe gedreven waren velen dieven geworden en hadden ze zich verenigd tot een wel-
ingerichte bende o.l.v. Mathijs Verbinnen, die snel de bijnaam Cartouche kreeg, naar de sluwe en stout-
moedige Parijse dief.
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tekening van schoolmeester Frans en zijn maîtresses (zie vast nr. 8)
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schilderij “De Maneblussers”, verkocht in 1976 (zie los nr. 32)

vast nr. 31: spotprent op Jefke Bruin Zeep




