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242 BIBLIOGRAFISCHE NOTA'S 

cardinal Thomas Philippe d' Alsace (hs. dissert., Universiteit Leuven, 1961) heeft deze 
toestanden bestudeerd. 

Bonaparte benoemde op 9 april 1802 de Roquelaure, de vroegere bisschop van 
Senlis, tot aartsbisschop van het nieuwe aartsbisdom Mechelen. Hij had gedurende 
zijn episkopaat met talrijke moeilijkheden af te rekenen. Hij was op de eerste plaats 
een vreemdeling, onbekend met de vroeger bestaande toestanden. De klerus was erg 
verdeeld, omdat vele priesters en kloosterlingen de eed van haat tegen het koningdom 
hadden afgelegd. De aartsbisschop wenste de eenheid tussen de geestelijkheid te 
bekomen. De introduktie van de keizerlijke katechismus bracht veel opschudding 
teweeg. Omtrent dit alles is het nuttig de bijdrage te lezen van C. DE CLERCQ, L'oppo
sition à Mgr de Roquelaure dans Ie Département de la Dyle (SACRIS ERUDIRI, XIII, 1962, 
blz. 194-265, pI.) - R. T. 

J. GILL, Mechelner Gesprache (Lexikon für Theologie und Kirche, VII, 1962, 
kol. 222-223). - Omtrent de besprekingen tussen katholieken en 'anglikanen tijdens 
het episkopaat van kardinaal Mercier. 

GESCHIEDENIS VAN DE WIJSBEGEERTE 

In het 65" boekdeel van deze Handelingen (blz. 192) hebben we reeds vermeld 
de uitgave door E. VAN DE VIJVER van het Speculum divinorum et quorumdam natu
ralium, I, geschreven door Henricus Bate, een filosoof uit de XIII" eeuw. In een 
breedvoerige nota wijst F. MASAI, L'édition du (, Speculum divinorum et quorundam 
naturalium ,) d'Henri .Bate de Malines (SCRIPTORIUM, XV, 1961, blz. 293-296), op de 
verdiensten van deze publicatie. Hij beschrijft vooral de methode naar het onder
zoek van het handschrift dat als basis voor deze hernieuwde uitgave heeft gediend. 
-R. ,~. 

EKONOMISCHE EN SOCIALE GESCHIEDENIS 

J. STRIEDER, Aus Antwerpener Notariatsarchiven; Quellen zur deutschen wirt
schaftsgeschichte des 16. Jahrhunderts (Wies baden, 1962, in-8°; XL-480 blz.). In de 
tafel vindt men onder het trefwoord Mechelen 'meerdere verwijzingen, vooral slaand 
op inwoners/handelaars onzer stad. - M. K. 

In het BOLLETTINO STORICO - BIBLIOGRAFICO SUBALPINO, LIX, 1961, UI-IV, 
publiceerde O. LE MAl RE een belangwekkend artikel over Financiers Lombards en 
Belgique au Moyen Age. Les Turchi de Castello établis en Hainaut (128 blz.). In de 
14" en 15" eeuw zijn er te Mechelen de Mirabello van Halen, uit Asti afkomstig 
Bekend is Frank van Halen die de Mechelaars in 1356 tegen de Brabanders aan
voerde en voor wie in de Kathedraal een praalgraf werd opgericht door Jan van 
Mansdale (1390-1416). - R. D. R. 

Wat betreft de metaalverwerkende ambachten, dient erkend dat wijlen Dr. 
G. Van Doorslaer hier zeer uitgebreide en degelijke studies aan gewijd heeft. Is 
Mechelen alzo wat de kennis van het werk der koper- en bronsgieters, evenals van 
dat der zilversmeden bevoorrecht, zo is hier nu een ambacht aan toegevoegd met het 
werk van Dr. E. VAN AUTENBOER, gewijd aan Het Mechelse Tingietersambacht (BIJ
DRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS, 45ste j., 1962, 197 blz.). 

Het archief zelf van het ambacht is praktisch helemaal verloren gegaan. Van
daar dat diende gezocht in andere archieffondsen. De minuten van de notariële akten 
blijken heel wat opgeleverd te hebben. Maar het raadplegen ervan is een echt bene
diktijnerwerk. 

De a. hehandelt eerst de verschillende facetten van het ambacht. Tin- en lood
gieters waren te Mechelen van de 13" eeuw af werkzaam en rond het midden van de 
15· eeuw vormden ze misschien reeds een onafhankelijk ambacht. 
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Na een leertijd van gemiddeld twee jaar, al of niet te Mechelen doorgebracht, 
kon m en zich aan het proefstuk wagen om meestergieter te worden. Zoals in de 
andere ambachten waren hier ook stielkennis en een zekere financiële welstand 
hoofdvereisten. Onder keuren verstaat men de kwaliteit en de graad van zuiverheid 
van het verwerkte tin en al naargelang de keure dienden ook andere merken aange
bracht te wO,rden. Dit alles was streng gereglementeerd. De tingieter diende ook over 
een reeks gietyormen te beschikken, maar gezien de hoge kosten, konden ze ook bij 
het ambacht bekomen worden. 

De handel was eveneens aan toezicht onderworpen. Het ging hier zowel om de 
bescherming .tegen vreemde produktie als tegen de mededinging van andere hande
laars, vreemd aan het ambacht. Voor sommige tingieters was het officie van ijker 
een bijverdienste, terwijl andere hun beroep in stadsdienst uitoefenden. 

Tenslotte behandelt de a. enkele aspekten van het verenigingsleven en van de 
financiële en sociale organisatie van het ambacht. 

Belangwekkend is de alfabetische lijst der Mechelse tingieters met allerlei bio
grafische gegevens en vermelding van geïdentificeerde voorwerpen. Dit laatste is niet 
gemakkelijk daar de merken meestal uitgesleten zijn. 

In bijlagen worden 8 rollen gepubliceerd (1520-1752), evenals een overzicht 
van de inkomsten van het ambacht in 1787, de inventaris van de tingieterij Slavon 
in 1745 en de lijst van wat bij J. Reymenants rond 1775 verkrijgbaar was . - R. D . R. 

Als bijdrage tot de ekonomische geschiedenis begroeten we de studie van 
C. VERLINDEN en J. CRAEYBECKX, Prijz en- en lonenpolitiek in de Nederlanden in 1561 
en 1588-1589. Onuitgegeven adviezen, ontwerpen en ordonnanties (Kon. Comm. v. 
Gesch., Brussel, 1962, 181 blz., in-8°). Ze bevat o.m . het advies van het Mechelse 
stadsbestuur (1561) aangaande een ontwerp van plakkaat van de Staten van Brabant, 
om een algemene loonsvermindering te bekomen. - R. T. ' 

J. D[EMoL], De Willebroekse Vaart. Vier eeuwen geleden voor de scheepvaart 
open gesteld (BRABANT, Toeristische Federatie van de Provincie Brabant, 1961 , n t 11, 
blz. 42-43, pl.). De ondertitel (, Een geschil tussen Mechelen en Brussel ,) verduide
lijkt de inhoud van dit artikel. Mechelen riep bij deze gelegenheid haar stapelrecht in, 
bij het begin van de XIV' eeuw toegekend. De bezwaren van de stad werden definitief 
afgewezen op 30 mei 1550. -=- R. T. 

De sociale geschiedenis staat aan de dagorde. Het werk van S . VERVAECK, Enkele 
bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis (Interuniversitair 
Centrum voor hedendaagse geschiedenis, BIJDRAGEN, n t 22, Leuven-Parijs, 1962, 
108 blz., in-8°). Het ligt in de bedoeling van de A. op de betekenis en het belang te 
wijzen van dokumenten betreffende gewone en buitengewone belastingen. Lijsten 
van hoogst aangeslagenen, vooraanstaande personen en ambtenaren, inwonerslijsten 
en volkstellingen, registers aangelegd voor de inrichting van de (, garde nationale ') 
zijn geenszins te versmaden historisch materiaal. De A. geeft ons ook de lijst van de 
verschillende bronnen te Mechelen bewaard. - R. T . 

KUNSTGESCHIEDENIS 

Aan de bouw van de kollegiale kerk van Hoogstraten is de naam verbonden 
van de Mechelse bouwersdynastie Keldermans. Daarom vermelden ' we hier J; LAU
WERIJS, De Kerk van Hoogstraten I (tot 1555) (JAARS. KON. HOOGSTRATENS OUD
HEIDKUNDIGE KRING, XXVIII, 1960, 228 blz. pl.) . - R. T. 

In Beeldhouwkunst van de Middeleeuwen tot heden - beschrijvende catalogus 
van het aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, worden ook 4 Mechelse Beeldjes 
vermeld (Amsterdam/Brussel, 1962, in_8°, 237 blz., geïll., in-4°, 256 blz;, geïll.) . M . K. 

Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de (, Beroepsvereniging van 
Apothekers van' Mechelen ,), werd de voorjaarsvergadering van de (, Kring voor de 
Geschiedenis der Pharmacie in Benelux » te Mechelen gehouden, nl. op 29 april 1962. 

, Hierop werd o.m. het woord gevoerd door Dr. Wittop KONING uit Amsterdam, die 
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