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MEDEDELING OVER DE HEREN VAN BEERSEL,
HET HUIS WITTHEM EN OVER TWEE PENNINGEN
MET HUN WAPENS VERSIERD
H e t adellijke geslacht Witthein, sinds meer dan drie eeuwen uit-

gestorven met als laatste illustere vertcgentvoordigster, de voorname
en machtige dame Ernestina van Witthem C), in leven barones de
Baauvois, markiezin van Bergues, gravin van Walhain, burggravin
van Sebourg, barones en dame van Peruwelz, Cusanct, Waver, Eigenbrakol, Beersel, enz... stamde reclitstreeks af van een zekere
Jean de Cosselaer (3 oneclrt kind van Jan 11, hertog van Brabant.
(1) Gestorven op 24 januari 1649 en begraven onder de vloerstenen van
Sint-Goedele t e Brussel. In een der hoelren van de kapel van het heilig SaIirament der mirakelen Iian men nog steeds de grafsteen bewonderen die door
de eeuwen heen en door de voetschredeli van de getrouwen half afgesleten is.
(2) Bijgenaamd Cosselaer, inerkt Butliens naïef op (i'rophées du Brabant,
vol. I, blz. 369) <i om t e zijn verwekt i) vhór het huwelijk van zijn prinselijke
vader, bij een genaamde Catharina dc Cosselaer.

Dit natuurlijk kind, door zijn pleegmoeder, de gravin weduwe
Margareta van Engeland in 1329 haar {( teerbemainde edelknaap
genoemd en die hem de bosbouwgronden van Geldenaken schonk,
was dientengevolge voorbestemd een der voornaamste ridders bij
de dienst der staatszaken te worden en gedurende lange tijd het
ambt van senéchal o of drossaard van Brabant waar t e nemen.
In 1345, met patentbrieven van 4 december, betuigde hertog
J a n I11 hem zijn volle welwillendheid door hem het volle gezag t e
verlenen over het leengoed Witthem (l), gelegen in de streek van
Limburg, niet ver van Maastricht.
Bij de heerlijkheid Witthem voegden zich weldra, dank zij de
vrijgevigheid van Johanna en Wenceslas, deze van Wailwilre en van
Machelen
zodanig dat ons buitenechtelijk kind bij zijn afsterven,
aan zijn zoon, hem door zijn vrouw Catharina van Holsiet geschonken en die zoals hijzelf Jan heette, een reeks mooie domeinen naliet.
Jan, eerste erfgenaam met de naam Witthem, was een uitmuntend
ridder. Butkens (3) en alle schrijvers die wij raadpleegden, zijn
eensgezind om t e verklaren dat hij aan het hof van hertogin Johanna
en hertog Wenceslas, veel invloed had. Gedurende lange tijd maakte
hij deel uit van hun raadzittingen en in de hoedanigheid van drossaard voerde hij menigmaal het bevel over het Brabantse leger dat
in opstand was tegen de hertog van Gelderland. In 1371 stond hij
te Bastweiler aan het hoofd van de achtendertigste (( route a. Later,
geholpen door het Brusselse volksleger, maakte hij zich meester
over het kasteel van Gaesbeeck waarin zich de moordenaars van
Everaart T'Serclaes, schepen der stad Brussel, verscholen hielden.
Een eerste maal huwde hij Catharina Hoen van Hoensbroeck die
hem twee zonen en een dochter schonk. Bij zijn tweede huwelijk
met Maria de Stalle in 1375 kreeg hij als bruidschat de heerlijkheden
van Beersel, Woluwe, Hellebeke, eiiz ... en werd eveneens met drie
kinderen gezegend.
Bij zijn afsterven in 1404, vormden de domeinen van Witthem,
Wailwilre en Machelen het erfdeel van Jan 11, de oudste zoon uit
zijn eerste huwelijk terwijl de goederen die in zijn bezit gelangd waren door het uithuwelijken van Maria de Stalle, aan dezes kinderen
toegewezen werden.
<(

( 1 ) Witthein of Wittein is een geineente in Hollands L,iniburg, van het lianton en op een halve mijl van S. S. E. de Galoppe, van het arrondisseinent en
op drie mijlen van Maastricht.
(2) Lees : Waltwilder en Mechelen, oude ondcrgesc~liilitlieden van de gemeente Wittem.
( 3 ) In volume I van zijn Trophées geeft Butkeils de volledige stamboom
van de familie van Witthem t o t in het jaar 1635. De stainboomtabellen van
GROTE(Miinzstudiën, vol. IX. Stamtafeln. blz. 215) handelen eveneens liierover, maar ze zijn op zijn minst verzonnen.

L)e oudste zijner kinderen Hendrik van Witthem, bekwam, in
uitvoering van de verdeelakte van 9 september 1404, de heerlijkheden van Beersel (met de vesting), Woluwe en Hellebeke, alsmede
talrijke goederen gelegen t e Alsemberg, Rhode, Tourneppe, Linckebeke, Loth, Sint-Pietersleeuw, Hal en andere dorpen in Henegouwen
en het land van Gaesbeeclt, de molen Geroelst bij Ukkel, goederen
t e Brussel en omstreken, t e Laeken, Crainhem, Sterrebeke, het bos
van Mesdale, enz... (l).
De belangrijkste van al zijn bezittingen was ongetwijfeld de heerlijkheid Beersel, waarvan het grondgebied zich uitstrekte tussen de
huidige gemeenten Sint-Pietersleeuw en Sint-Genesius Rhode, twee
mijl van Brussel verwijderd en waarvan de naam Beer-sel, dat ((Beren-hol i) betekent een reeds sinds de X I I ~eeuw
gekend was, met
opzet schijnt gekozen te zijn om door de tijden en de geschiedenis
lieen, een getuigenis te brengen van het wilde uitzicht der streek
waar zich nog de dag van vandaag de verwilderde torens van dit
indrukwekkend riddergoed bevinden.
Buiten zijn feodale burcht bezat Hendrik van Witthem nog een
prachtig herenhuis in Brussel. Aldaar werd hij opgenomen in de
zeven patriciërsfamilies, geslachten o genoemd, van waaruit uitsluitend de gemeentelijke magistraten gerekruteerd werden. Hij
trad toe tot het (( geslacht Sweerts, werd in 1402 schepen (3) benoemd en in hetzelfde jaar opgenomen in de Sint-Pietersgilde t e
Leuven.
Kort nadien huwde hij Catharina van Berchem, dochter en enige
erfgename van Costin, Sire van Berchem en van Ranst. Door dit
huwelijk werd hij Heer van deze beide plaatsen. Zijn vrouw overleed
echter zonder dat zij het leven had geschonken aan enig erfgenaam,
waardoor beide heerlijkheden terug gingen naar hare familie. Zijne
Hoogheid van Beersel trouwde alsdan met Margaretha van Edingen
(en niet Maria, zoals vele schrijvers haar verkeerdelijk noemden).
Zij was de weduwe van Godfried van Sombreffe en dame van Eigenbrakel en van Pancenoit.
Deze twee heerlijkheden kwamen de bezittingen van haar tweede
echtgenoot nog vergroten. Dit huwelijk werd met drie kinderen gezegend en een der zonen, Hendrik I1 van Witthem, nam in 1438
Jacqueline de Gliines tot echtgenote.
Op 11 december 1444 tenslotte overleed Hendrik I van Witthem.
We hadden het geluk deze juiste datum, voorltomende op het graf)>

( 1 ) Raadpleeg de bijdrage van A. Wauters handelend over Beersel in Messager des Sciences historiques, 1841, blz. 448.
(2) H e t oudste dokument, handelend over Beersel dateert van 1190. H e t
is tijdens het bewind van Hendrili I11 van Brabant, dat de heren Pieter en
Hendrik van Beersel voor het eerst vermeld worden.
( 3 ) Zie PUTEANUS,
Bruxella Septenaria, blz. 58.

schrift, terug te vinden in het manuscript (l) van een Bourgondische
biblioteek. Hij volgde trouwens tamelijk snel zijn echtgenote Margaretha op in liet graf, want hetzelfde inschrift leert ons dat zij op
29 januari 1443 overleed, nadat beiden de hoogste waardigheden
aan het hof van de hertogen van Brabant, Jan IV, Filip van Sint-Pol
en Filip de Goede, bekleed hadden (q).
Zoals de meeste grote feodale families der middeleeuwen, liet
ook het geslacht Witthem een aantal penningen na, om getuigenis
t e brengen van zijn luisterlijk verleden.
Men kende een dergelijk stuk vermeld door Van Mieris ei1 waarover we het verder zullen hebben, maar t o t op heden heeft men nog
geen sporen gevonden van dit eigenaardig gedenkteken waarvan
hierna de afbeelding en beschrijving en dat herinnert aan beide
voorname edelen waarover sprake.

peld inet dominus temporalis, is de keerzijde op een schrandere wijze
met een madelief (margriet) getooid, om keurig en bescheiden t e
zinspelen op de naam van de slotvoogdes Margaretha van Edingen.
Deze plant, die zo schuchter zijn bebloemde stengels ten hemel
opricht, heeft in de volksmond en in de numismatiek dikwijls deze
zinnebeeldige en toespelende betekenis gehad. Men verliaalt d a t
Madame Marguerite de France, dochter van François I, terwijl ze
op weg naar Savoie, haar toekomstige gemaal de prins Emmanuel
Philibert tegemoet reed, ergens ondenvegs een bloemkorf ten geschenke kreeg die uitsluitend uit margrieten samengesteld was en
inet volgend vierregelig vers :
Alle bloemen zijn lilooi en teer,
maar zo inen mij er welke biedt,
één enkele, honderd of nog meer,
Dan kies ik steeds de margriet.
Keeds in 1468 werd de margriet afgebeeld op een penning, geslagen ter gelegenheid van het huwelijk van Margaretha van York,
zuster van Eduard IV van Engeland, inet Karel de Stoute.
Over de keerzijde van deze penning geeft Van Mieris (l) volgende
uitleg : De tegenzijde vertoont eenige bloemen, die het zinnebeeld
der Vorstinne en t e gelijk haaren naam t e kennen geven, zijnde de
groote madelieven, die bij de kruidkundigen in 't Latijn Herba
inargarita geheten worden
Men vindt deze bloem eveneens op verscheidene Brabantse penningen waar ze o.a. zinspeelt op de piepjonge dochter van Maxiini((

j).

~HENRIC$DE$WITHEM~DN,SETEMP~RLAQDEPBERSSLE
Schild in vier velden verdeeld : in het eerste en het vierde, liet

wapen van Brabant, op geel veld een gouden leeuw met zilveren tong.
Op het tweede veld, het wapen van Edingen in tien spieén verdeeld,
afwisselend geel en zilveren veld. De vijf gele spie@ zijn ieder met
drie gouden kruisjes belegd. Het derde veld stelt liet wapen van
Witthem voor, bestaande uit een hemelsblauw kruis met getande
randen.
Keerzijde t IN OMNIBUS RESPICE FINEM ANO DN'E (SIC) 1492. Madeliefplant met drie gestyleerde bloeinen en ornamenten. Zilver. Verzameling van de Staat.
Terwijl op de beeldenaar van deze gekunstelde penning met trots
de wapenen des Heren van Beersel zijn ten toon gespreid, bestem-

(1) Memoires betreffende de zeer vermaarde familie van Witthein, van de
Kon. bibliotheek van België, n a 20870, opgenomen in de D o k u m e n l e n over de
s t a m b o m e n v a n de ridders uan het gulden vlies, deel X I I , blz. 81.
(2) Deze twee adellijke echtgenote11 werden, samen met hun zoon Hendrik I 1
en schoondochter, ter aarde besteld in de kapel van hun kasteel te Beersel,
alwaar h u n grafsteen nog t e aanschouwen was tot het midden van de voorlaatste eeuw.

Deze grafsteen, vandaag onvindbaar geworden lengevolge van slopingswerken en wederopbouw die de ltapel van het kasteel te Beersel ondergaan heeft,
droeg in gothische letters met lcoperblad belegd, het inschrift waarvan de
tckst, die tot heden nog niet uitgegeven werd, als volgt luidt :
Hier lieg begrave Edele en Welgeboren H .
Henrich v a Wittha Ridder H. v a Beerssel.
va Braechen, Nymes, Placenoit
Hooghvoeghe va Covy die sterf A MCCCCSLIIII X 1 decbris
en Vr. Mageriete v a Edinge syn geselline
docht. s'greve va Roisy e Chapaigne
die sterf 29 january int voirg ja
e Edele e welgebore Jongh Herick soe H.
Hericx va Wittha H va Beerssel va Braech
Nymes Placenoit Hooghvoeghe v a Covy, etc.
die sterf A IViCCCCLIIII X I I I I julij
en jouffr. Jaqmyne outste docht. s' Heen
Berge op te Zoo syn geselline die sterf MCCCCLII
Bit vor d Siele.
(1) H i s f o r i der Nederlandse Vorsten, deel I , blz. 101.

liaan en Maria van Bourgondië, die later met zoveel wijsheid over
deze streken zou regeren. Ook treft men ze aan, ontloken en haar
mooie ronde straalvormige bloemen tonend, op de penning van het
huwelijk van Margaretha van Oostenrijk met Don Juan van Castillië
(1497). Tenslotte, op een tijdstip waarop de ongelukken de jonge
prinses overlaadden en haar karakter deze melancholische tint gaven die men terug vindt in haar poëzie, schijnt het dat deze penningen een uiting waren van de droefheid die haar ziel vervulde. Zo
zijn b. v. ook deze met de margriet en de zinspreuk Fortune i n f o r f u n e
fortune (l) en deze die inen ten onrechte aan de Pandora, waarop zij
omringd is met margriet, toeschreef. Deze naakte vrouw, met een
sluier in het haar, in de ene hand een sproeier of tuingieter en in de
andere een bloem, meestal een margriet (2), wordt door Van Mieris,
in tegenspraak met zichzelf nu eens de Hoop en dan weer Pandora
genoemd. H e t is stellig de hoop, het antieke SPES op de romeinse
munten, steeds rechtopstaand voorgesteld in de hand de bloein
houdend die de vrucht moet voortbrengen, die inen hierin zien moet.
Een in 1506 t e Brussel geslagen penning waarop ze eveneens voorkomt draagt volgend inschrift dat alle twijfel doet verdwijnen :
O vermaledide hoop tuuelclc al uganc1celijk is (3). Tijdens de renaissance heeft men haar een bijkomend attribuut gegeven, de tuingieter, (wat volgens M. Picqué ( 4 ) het zinnebeeld van rouw was),
telkenmale dat men wou dat deze een toespeling maakte op de ongelukken van de tijd.
Zoals men reeds opgemerkt heeft draagt het stuk, waarover we
het hier hebben geen teken van een muntatelier.
In de tijd dat-het geslagen werd, ondergingen de penningen dezelfde behandeling als de munten en vertoonden ze dikwijls kleine
verschillen ( 5 ) . Ofschoon deze geslagen werd in opdracht van een
Heer wiens bezittingen in de nabijheid van Brussel gelegen waren,
is het toch waarschijnlijk dat deze penning niet in deze stad geslagen
werd. Wij zijn eerder geneigd te geloven dat ze in Antwerpen of
Mechelen aangemunt werd en wel om volgende redenen: vooreerst
omdat tijdens de laatste jaren der ininderjarigheid van Filips de
Schone en in het bijzonder in het jaar 1492, er nauwelijks andere
muntwerksteden bedrijvig waren ('j), vervolgens omdat op het einde
(1) De beteltenis van deze zinspreuk, na al de besprel<ingen die men hierover
gevoerd heeft, moet als volgt gelezen worden : Fortuna inforli~naffortiter clnam.
(2) Soms ook een leliebloem.
(3) VANMIERIS,voornoemd werk, deel I blz. 385, Icest dc legende als volg1 :
O vermaledide hoop ! 't welck al vergancltelyli is.
(4) Catalogus van het penningkabinet, samengesteld door wijlen M. I l c
Coster, blz. 2.
(5) Zie DE WITTE,I3istoire monéfaire du Brabanl, deel 11, blz. 67.
(6) Idem., blz. 75 en volgende.

van de xve en het begin van de x v eeuw,
~ ~ Antwerpen, Mechelen,
Gent en Brugge zich het monopolie tot het aanmunten onzer penuitsluitend onder hun vier schenen t e hebben verdeeld.
ningen
Tenslotte omdat één zijde van deze penning een zonderlinge gelijkenis vertoont met de keerzijde van een soortgelijk stuk van het
jaar 1490, voorzien van een margrietplant evenzo uitgevoerd met
dezelfde klaverbladvormige kruisjes, geplaatst bij aanvang van het
opschrift naast een afgesneden handje, het Antwerpse muntteken.
Men heeft ook moeten opmerken dat de penning met de namen en
wapenen van Hendrik I van Wittl-ien~en met jaartal 1492, niet
door deze Heer kan worden aangemunt zijn vermits hij stierf in
1444. Inderdaad, het is zijn kleinzoon Hendrik 111 die, ter gelegenheid van een weldadigheidsstichting ter ere van zijn grootouders,
die de stempel moet besteld hebben bij een handig stempelsnijder.
De penning in kwestie moet dientengevolge beschouwd worden als
een herstelde penning, zo ongeveer als dit het geval was bij sommige
romeinse munten en met bepaalde medailles uit de renaissance. We
hebben gemeend vooral dit feit te moeten onderlijnen omdat het t o t
heden nog niet vermeld was voor wat de penningen betreft en we
geloven dat het waard is de aandacht van de numismaten er op t e
vestigen. Inderdaad, uitgaande van dit voorbeeld dat ongetwijfeld
niet alleenstaande is, zal het in de toekomst nodig zijn een onderscheid te maken tussen deze stukken. Dit zal in het bizonder nodig
zijn voor een zeker aantal penningen enerzijds - de zogenoemde
huwelijken, waarvan het slaan zou gebeurd zijn ten tijde waarin de
personen leefden en de gebeurtenis, waarop hun wapenschilden of
hun opschriften betrekking hadden plaats vond en anderzijds deze
penningen die in werkelijkheid slechts restituties zijn.
Zoals we reeds schreven bij de aanvang van deze bijdrage, had
Hendrik I van Witthem drie kinderen waarvan een zoon, Hendrik 11,
hem te Beersel en zijn andere heerlijkheden opvolgde. Terwijl zijn
vader nog leefde, huwde hij Jacqueline de Glimes, dame van Bergop-Zoom en van Grimberge, dochter van Jean de Glimes en van
Jeanne de Bautershem.
Hendrik I1 van Witthem wiens loopbaan zeer korstondig was vermits hij reeds in 1454 overleed, t.t.z. nauwelijks tien jaar na zijn
vader heeft ons, waarschijnlijk wegens deze omstandigheid, geen
enkel numismatisch aandenken nagelaten. Maar zijn zoon Hendrik 111 liet voor eigen rekening de i~looiepenning slaan waarvan

e),

(1) De penningen van de Brusselaars Jacob Crabbe en Jean van Cathem,
Henri Cluetincli, Jean van den Heetvelde en Diercli Ruttens (1495) dragen
het muntteken van Brugge (leliebloem) deze der ontvangers van Brussel v a n
1496 werden t e Gent aangemunt (munttelien leeuw) een penning van 1512
van Brussel (Revue belge 1860, XI, 4) het Antwerpse handje als muntteken,
enz...

hierna de afbeelding volgens Van Mieris (deel I, blz. 340) iiiaar die
naar wij menen verdient van nog eens t e worden beschreven (1).

IECTOIRS*POVR*LE-SEIGNEYR*DE*BP;RSS*'

Schild in vier velden verdeeld : in liet eerste en liet vierde, liet
wapen van Brabant op geel veld een gouden leeuw met zilveren tong.
Op het tweede en derde veld het wapen van Wittlieiu - een lieinelsblauw kruis met getande rand. Boven op het schild een gekroonde
helm getooid met helindeliklederen en de lielnil<aiii voorzien van een
ezelskop.
I'eerz : ~QVI*BIE'*IECTERA*SON*COMPTE*BIENTROVVER.4.
De initialen H en I zijn gescheiden door het juweel van liet gulden
vlies, opgehangen aan een bourgondische sabcl, daaronder het jaartal 1501. H e t geheel met vierlobbige ornamenten omgeven.
Hendrik I11 van Witthein die ondermeer ook ridder van het Gulden Vlies was, huwde met Isabella van der Spout - door verscheidene schrijvers Isabelle d'Espout of de Spout genoemd - daine
v a n de leengoederen Ter-Spout t e Yssclie, van l'etit-Rceulx, van
Bousval en Arquennes
(1) DUGNIOLLE,
n 0 741 cn NEUMANN,
Ueschreiliuiiq tler l i u p r e r ~ ~ i u r ~ z edec1
ri,
VI, 35018, beschrijft een variëteit van deze penning.
(2) Isabella van der Spoul: sclionk hem versclieirlene liinderen : l'liilippe
(6-1470-71) Elisabeth (2-2-1472-73) Jcanne (25-1-1474-5) Marie (8-9-1476)
Pierre (15-5-1480) en Adrien (4-3-1482-53) die allen geborcn werden in liet
kasteel van Eigenbraekel. Adrien stierf op 27-10-1508. Van Pierre wcrd liet
peterschap waargenomen door Henri de Berghes, l~isscl~op
van Kainerijl;,
de graaf van Saint-Pol, Philippe van Luxemburg en de Iierlogiii Maria van
Bourgondië in hoogst eigen persoon. Philippc van W i t t h e ~ nhuwde in 1401
tilet Anna van Halewyn en kreeg van zijn vader Iict vruchtgebruik over dc
grond van Eigenbraliel. Van zijn vader erfde liij de invloed aan liel Iioi e11
in 1494 werd hij er broodrileester. Op 21 januari werd hij op eigen verzoek
door koning Philip ontslagen uit de iunktie van aiilmari t e Brussel. Hij stier1
in 1523 en liet Beersel, Eigenbrakel en Rautersein na aan zijn oudslc zoon.
Zijn tweede zooil, Philippe, lireeg Yssche en zijn dcrdc zooi1 Georges lirccg
Ruysbroeclr Philippe en Anne van Halewyn werden bcgraven te Eigenbraeliel

Dit is de verklaring voor de initialen H en I die zich saiiieil inet
de kentekens van de vermaarde guldenvliesorde, door Filip de Goede
gesticht, op de keerzijde van de penning bevinden. Maar het is
eigenaardig dat op dit stuk het wapenschild van de slorvoogdes niet
afgcbeeld is in liet tweede vak van het schild van haar echtgenoot,
zoals dit wel te zien is voor Margareta van Edingen in het tweede
vak van het schild van Hendrik I van Witthein, op de penning van
dit personnage (zie hoger).
H e t wapenschild van Isabella van der Spout was in vier gele velden verdeeld, drie met lelies en op liet vierde, lilet zilver oiiirand,
een gouden leeuw.
Hendrik I11 van Witthein, die zijii schild met eigen wapens liet
beschilderen, verbreidde tijdens zijn leven, een ongekende luister
over zijii huis. Gedurende ineer dan vijftig jaar was hij Heer v a n
Beenel, Eigenbrakel, Plaucenoit, enz. .. en nain gedurende dertig
jaar, niet volle verknochtheid aan zijn vorst, deel aan alle oorlogen
en binnenlandse gevechten die liet rijk dreigden t e ondermijnen.
Maxiiniliaan van Oostenrijli was alsdan de gevangene v a n de
Vlaamse gemeenten die tegen zijn gezag waren opgestaan. Hij zag
hoe Brussel zijn poorten opende aan vijfhonderd opstandige ruiters
die door Filip van Kleef werden aangevoerd en zich weldra verspreidden over geheel Brabant waarvan Nijvel, Leuven en Genappe
zich met \Jlaailderen hadden verenigd.
Enkel de vesting Vilvoorde weerstond aan de algenielie oproer.
Toen hij het verraad der Brusselaars vernam ei1 hij gevaar zag voor
zijn kastelen van Beersel en Eigenbrakel - die in gevaar verkeeraldus Moliiiet (l) in zijn Chronirlues, bevoorden om t e vergaan
raadde Hendrik van Wittheili op eigen kosten de artillerie en voorzag de strijdende kerels van al het benodigde, niet enliel om zijn
eigen liastelen t e behouden, maar ook om het graafschap Henegouwen, d a t eveneens in gevaar verkeerde, t e beschermen. Hij verhief
zijn banier waarop de brabaiitse leeuw en liet hemelsblauwe kruis
schitterden
Hij zelf leidde de veldtocht voor de hertog Maximiliaan,
aan het hoofd van een kleine groep soldaten die de doineinen van de
vijandelijke Heren plunderden en hun opniars voortzetten t o t onder
de wallen van Brussel waar ze dermate huis hielden dat onze iiiedeburgers van toen, om liet in hun taal t e zeggen « op gevaar van hun

waar Iiun grafschrift iiog lian gelezen worden op de I~crl<iiiuurlangs de iiiiddenbeuli. H e l geslacht gaat verder inet Hendrili IV van Witthein (1523-1554)
cn zijn zoon Maxiiniliaan (1554-57-58).
( 1 ) Chroriiques, uitgegeven door Buchon, deel 111, lioofdst. 198 in de Colleclion cles clirori. nation. fraric. deel 45, blz. 415.
(2) BARANTE,Gescliiederiis der I-lertogen va11 N o ~ ~ r g o r ~ d uitgegeven
ië,
Reiffenberg, deel X, blz. 270.

leven de stadspoorten niet durfden openen, tenzij voor grote troepen (l).
Geprikkeld, doordat de brusselaars niet buiten de stadspoorten
konden komen zonder verontrust t e worden tegelijk door het garnizoen v a n Vilvoorde en door de mensen van de sire van Beersel,
besloten ze zich t e wreken op Hendrik van Witthein door zijn Herenhuis in de Volderstraat t e verwoesten en het in brand t e steken.
Nadien, vervolgt Molinet, beraadslaagden ze met de Heer Philippe
en besloten liet kasteel van Verselle
t e belegeren, t e bezetten
en t e vernietigen, het aan t e vallen met allerhande oorlogstuig, o.a.
stokken, ladders en artillerie. Verder een grote legern-iacl-it van
voetvolk samen t e brengen alsiiiede van ruiters. Vervolgens zich te
verspreiden onder trompetgeschal en ontplooide vaandel om voornoemd kasteel t e overmeesteren. Maar Philippe van Verselle
zoon van voornoemde Heer, brengt andere jonkers samen, onderricht hen exi overtuigt hen zich t e verdedigen t o t de zege bevochten
is. W a n t nadat verscheidene zware slagen werden toegebracht,
toonden ze zich zowel heldhaftig als edelmoedig en de Brusselaars
waren gedwongen het beleg op t e geven en ze werden op de vlucht
gedreven, nadat ze meerdere knuppels acl-iterlieteii. Onder het inedenemen hunner doden keerden ze, diep bedroefd, verward en beschaamd voor de opgelopen nederlaag, terug in liuii vesting (3).
Drie maanden na deze dwaze onderneming vertoonden de brusselaars zich terug voor Beersel, ditmaal talrijker en ongetwijleld
ook beter geoefend (4). Voornoemd kasteel, vervolgt onze kroniekschrijver, werd vervolgens vreselijk bestori-ild inet zware tuigen en
belegerd zoveel als het mogelijk was. De belegerden zagen geen
enkele hulp opdagen en konden het zich niet veroorloveil zullcdanige
last t e dragen zonder er bij ten onder t e gaan. Na een geweldige
stormloop t e hebben doorstaan waarbij er op de hoge wallen ook
doden waren gevallen, kapituleerden ze (5). Een gedeelte van het
garnizoen uit l-iet kasteel werd in de gevangenis geworpen. De rest,
waarbij Willem van Rainilly, bourgondiscli kapitein, moedig en
dapper edelman, werd openbaar verhangen op de markt t e Brussel.
N a de inname van Beersel, wierpen de overwinnaars zich op de
andere domeinen van de Wittherri's, staken de vesting van Zittert
in brand en aldus Moliiiet, alle huizen en woningen waarvan ze
ineenden dat ze eveneens de W. toebehoorden. fIct dorp Bigen-

(i) Chron. v a n Adolilzef, hoofdstuli 198.
( 2 ) Verselle voor Becrsel. I-Iel is spijtig d a t in dc uilgave dcr Cl~roriiqires
v a n Molinet, de namen van personen en plaatsen soms wel onltenbaar zijn.
(3) Chron. v a n M o l i n e t , hoofdstulr 198.
(4) Ze ontboden nieuw oorlogstaig uit Frankrijk.
(5) Chroli. v a n M o l i n e t , loc. cil.

brakel werd vernield en zijn kasteel werd ingenonien, wegens gebrek aan kanonpoeder. Maar het garnizoen bestond uit goede mannen en het kasteel van Folie was ruim voorzien van artillerie en
levensmiddelen, zodat iedere bedreiging die men er zou tegen ondernemen reeds bij voorbaat t o t mislukking gedoemd was (').
Om de Sire van Beersel scl-iadeloos t e stellen voor al het onheil
dat hem overkomen wass, verleende koning Masiiniliaan hein aclitereenvolgens liet opperrecht van Eigenbraekel, Plancenoit, Ohain en
Haute Noncelle, van de leenplicht, kleine cijnsen en tol t e Eigenbraelcel, voor een jaarlijks bedrag van 20 gulden. H e t hoge gerecht
t e Beersel, Linkebeek, Rode, Alseinberg en Tourneppe, niet al de
middelmatige en kleine rechtsbevoegdheden, renten en verschuldigde
bedragen van liet hertogdoin Therheyden, Boesdale, Broecke onder
Rode, Zettert onder Tourneppe, enz., l-iet riddergoed van Hoylaer
met zijn landerijen, vijvers, cijnsen, renten inbegrepen en er gedurende 24 jaar het vruchtgebruik van t e genieten.
Wanneer de stad Brussel, wegens de uitputting en de verwoestingen door de pest veroorzaakt, gedwongen werd de rampzalige
oorlog, die het land ruïneerde, t e verzaken werd er t e Mechelen in
de maand augustus 1489 een verdrag gesloten waarbij de Heer van
Beersel schadeloos gesteld werd voor de plundering van zijn Hereiihuis en waarin eveneens vermeld werd dat er drie missen zouden
gelezen worden voor de zielerust van Ran-iilly. H e t herenhuis werd
herbouwd, nadien nog vergroot en verbeterd sinds de Heren van
Beersel, in het begin van de X V I I ~eeuw het niet meer als woning
gebruikten en liet verkochten 0111dienst t e doen als berg van barinhartigheid. H e t was naar deze woning dat, aan de straat waarin
het stond, de naain gegeven werd van « rue du Lombard D
Hendrik I11 van I4Jitthein werd t o t ridder in de orde van het
Gulden Vlies geslagen tijdens liet vijftiende kapittel van deze orde,
gehouden t e Mechelen op 26 inei 1491 (3). Hij komt voor op de
lijst der luitenanten van het oude feodale souvereine Hof van Brabant, in de hoedanigheid van Heer van Beersele, Bausele, enz ...,
ridder van het Gulden Vlies, raadgever, kainerheer, luitenant van
het leengoed van Brabant R ( 4 ) . Wanneer Filip de Schone zich voor
liet eerst naar Castillië begaf, maakte hij deel uit van de raad der
vijf groten, waaraan het regentschap van de staat toevertrouwd was.
Of het nu door erfenis, verbond of aankoop was, hij bezat een dermate
<(

(1) Cliron. van Molincl.
in A!lessugel, des Scie~ices historiques, 1841, blz. 449.
(2) Door A. WAUTERS,
De verlenging van de rue d u Midi was oorzaak van het verdwijnei1 van de
eerste berg van barmhartigheid.
Geschiedenis over de Orde vali liet Guldeli vlies, 204.
(3) REIEFENBERG,
(4) BUTKENS,
Bijvoegsel aan Trophies d u Brabaizt, boek V I I , blz. 219.

10 AURAR

aanzienlijk fortuin dat hij tot een der grootste en voornaan~steeigenaars van het land werd aanzien.
Hij stierf op 17 september 1515 en werd begraven naast zijn echtgenote, Isabella van der Spout (l) in de kerk van Beersel
Vertaald.
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zonder muntmerk.

(1) Gestorven op 10 juni 1503.
(2) Op het graf van deze edelen dat rnct een lang grafschrift in verzen was
getooid, reeds menigmaal uitgegeven o. a. door Le Roy in zijn Théâfre sacré
d ~ Brabant,
i
deel I blz. 385, prijliten hun beide standbeelden op ware grootte.
Deze beelden bestaan nog steeds ofschoon het graf verdwenen is, zij bevinden
zich nabij de kerkpoort tegen de omheining.

104.182
201.104
1.000.000

10 AURAR

1960
1961
1962
1963
1966
(*) zonder muntmerk

209.495
600.000

5, 10, 20 Tambala en l Iqwacha 1971, kupro-nikkel.
stelsel. (1 KWACHA is 60 fr., gem. koers).

1 KRONA

Decimaal

Siam

1 Bath 1970, kupro-nikkel.

6e aziatische spelen.

U.S.A.

50 Cents
1 Dollar
1 Dollar
Idem in

2 KRONUR

1963
1966

750.000
?

en 1 Dollar 1971, vernikkeld koper.
1971, idem maar verzilverd 400/1000e.
1971, kupro-nikkel (Eisenhower).
zilver (proof).

Uruguay

1000 Pesos 1969, zilver.
500 KRONUR

Geslagen voor de F.A.O.

Brazilie

l , 2, 5 Centavos 1969, kupro-nikkel. Zelfde type als de huidige
gangbare stukken maar dunnere muntplaat.
Griekenland

10 KRONUR

100, 50 Drachmai 1970, zilver.
100, 20 Drachmai 1970, goud. Verjaardag der revolutie van 1967.
Jamaica
1 Cent 1971, brons.

BOEKBESPREKING
Les Monnaies de Namur. Door J. De Mey.
Deze katalogus, met prijsaanduiding, is het elfde boekje in de
reeks Numismatic Pocket )).
De schrijver vangt aan met een voorwoord en een bibliografie die
een waarborg is dat we hier weer te doen hebben met een degelijke
uitgave.
Het boek geeft een overzicht van de munten uitgegeven door de
lokale prinsen van 946 tot 1714.
De rangschikking is zo praktisch ; e11 de getekende munten zijn
zo veelvuldig weergegeven dat het ons aanspoort en in verleiding
brengt deze munten t e verzamelen.
Op de laatste bladzijden kan men op twee platen de foto's van
diverse munten uit deze periode bestuderen op hun werkelijke grootte.
Aan iedereen sterk aanbevolen.

Geslagen voor de F.A.O.

HOEKJE VAN DE VERZAMELAAR
Wens te kopen

Munten uit Tibet: 1 Shokang jaar 1 Yeoman 7, 5 Shokang jaar 1
Yeoman 8, 1 Srang jaar 1 Yeoman 9, 2 112 Skarung 1909 Yeoman 10,
2 112 Skarung 1914-16 Yeoman 16, 5 Skarung 1913-18 Yeoman 17,
2 112 Skarung 1918-19 Yeoman A 19.
Voor verdere studies zoek ik tevens alle munten uit NEPAL en
alle INDISCHE STATEN. Ook de bankbiljetten van deze landen.
Wat kunt U mij aanbieden?
WYCICAERT V. Gen. De Ceuninckstraat 4
2800 MECHELEN

E. M.

ECHO'S U I T DE WERELD VAN DE NUMISMATIEK
Polen

10 Zlotych 1970, cupro-nickel (Type Y. 50 verkleind modulus)
Haiti

20 Centimes 19 2607, (verzilverd nikkel).
Malawi

1, 2 Tambale 1971, brons.
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