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0, daar zag ik in 't midden van de hei 
een reuzegracht en water erbij. 

In 't midden twee meters hoog verheven 
en daar wat water neven. 

0, welk een schans, welk een eiland 
in den moerassenkant. 
Over een tijd van jaren 

kwamen ons volken hier bezwaren 
en er was een wet: alléén 

op de schans was iedereen vrij te been. 
Ja, als de Kozakken kwamen 

behoefde men zich niet te beramen, 
dan moest men vluchten rap en gauw 

indien men 't leven houden wou. 
Want dat waren woeste barbaren 

welke geen volken evenaren. 
Zij vermoordden en verbrandden 

alles wat hen kon aanranden. 
Die zoo ons land in verwoesting hadden gebracht, 

dat men deze schans had ingegracht, 
waar de bewoners dan henen trokken 

totdat hunne plunderingen waren voltrokken 
 

De Sledderlooheide van Houben A. uit Heidebloemke, jg. 31, 1972 
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Verklaring van figuren 
Figuur 1: Voorstelling van een schans getekend door Loe Giesen uit Jos Wassink en Wiel Nouwen, 

Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden (Weert: Stichting Weerter Historie, 2008), 

p. 72. 

Figuur 2: Bodemkaart van België verkregen op, www.geopunt.be 

Figuur 3: Kaart van het Prinsbisdom Luik uit 1667 verkregen van, www.cartesius.be 

Figuur 4: Ferrariskaart verkregen op, www.geopunt.be 

Figuur 5: Inventarisatie boerenschansen, eigen kaart gemaakt met behulp van GoogleMyMaps 

Figuur 6: Kaart van Tessenderlo uit het Kaartboek van de Abdij van Averbode, foto verkregen van  
“Schansen in Limburg”. Schansen in Limburg, Brabant, Antwerpen, Nederland en Duitsland 
(blog). Geraadpleegd 20 oktober 2018. https://sites.google.com/site/glschansen/home. 

Figuur 7-9: Weergave van een schans in het Kaartboek van de Abdij van Averbode (eigen foto), 
“Kaartboek van alle goederen van de abdij, opgesteld door landmeter Cornelis Lowis, in 
opdracht van de abt Servaas Vaes”, 1650-1680 (Rijksarchief Leuven, Leuven (RAL), Archief 
van de abdij van Averbode, 5009). 

Figuur 10: Schans van Zelk (eigen foto), “Een kaart van de kerk van Zelem en Zelk, het 
Karthuizerklooster te Zelem en de schansen van beide dorpen”, 1646 (Algemeen Rijksarchief, 
Vorst, Raad van Brabant. Processen van gemeenten, 151).  

Figuur 11-12: Schansen in het Kaartboek van de Abdij van Averbode (eigen foto),  “Kaartboek van alle 
goederen van de abdij, opgesteld door landmeter Cornelis Lowis, in opdracht van de abt 
Servaas Vaes”, 1650-1680 (Rijksarchief Leuven, Leuven (RAL), Archief van de abdij van 
Averbode, 5009). 
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Overzicht van gebruikte oppervlaktematen en munteenheden 
Oppervlaktematen: 

Vierkante roede (roeden van Luik): van 19,672 m2 tot 34,058 m2 

Bunder: 400 roeden = 78,688 are tot 136,232 are 

Voet: 0,2918 m 

Munteenheden: 

Stuiver: 4 oorden 

Schelling: 6 stuivers 

Gulden: 20 stuivers 

Rijksdaalder: 50 stuivers 

Goudgulden: 65 stuivers 
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Inleiding 
Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Deze bekende woorden van de tv doe-het-zelver Roger, 

zouden makkelijk ook van toepassing kunnen zijn voor de vroegmoderne boerenschansen. Wanneer 

je vandaag de inhoudstafel van een lokaal Limburgs tijdschrift overloopt dan is de kans groot dat er 

een artikel staat over schansen. In Vlaanderen blijven deze schansen toch eerder onbekend, ook 

binnen de academische kringen. Wat zijn deze schansen precies? Een vaak voorkomende misvatting 

is dat deze schansen vergelijkbaar zijn met de schansen die gekend zijn uit de fortengordel rond 

Antwerpen. De schansen uit de fortengordels zijn echter niet zoals de boerenschansen die we in deze 

thesis zullen bespreken. De Antwerpse schansen maken deel uit van een groter defensief netwerk en 

werden gebruikt door het leger zelf terwijl de boerenschansen op zichzelf staan en het gebruik 

bedoelt is voor de bescherming van de lokale gemeenschap. Om deze verwarring voortaan uit de 

weg te gaan, stellen we voor om de term boerenschansen te hanteren om deze vroegmoderne 

schansen te bespreken. 

Boerenschansen werden opgericht tijdens de 

late 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de 

eeuw vaak in het kader van de 80-jarige 

oorlog. Het initiatief van deze oprichting gaat 

daarbij altijd uit van de lokale gemeenschap. 

Dit is op zich al een uniek gegeven. De 

gemeenschap vraagt ofwel toestemming om 

een stuk land van de heer in pacht te nemen 

om er een schans op te bouwen of maakt 

gebruik van een van de gemene gronden om 

daar een schans op te plaatsen. Vervolgens 

helpen alle schansbroeders, dit zijn de 

dorpelingen die mee de pacht betalen, de schans op te bouwen. Ze graven eerst een gracht en 

daarachter hogen ze een aardenwal op. De grachten vullen ze met water aan de hand van een 

aftakking van de lokale waterloop. De aarden wal wordt meestal ook beplant zodat de wortels de 

aarde kunnen vasthouden. Binnen de wallen mag elke schansbroeder een ‘timmeringhe´ plaatsen, 

wat een klein houten huisje is. In tijden van gevaar, zoals kamperende legertroepen of roversbendes, 

moeten alle schansbroeders met hun gezin en dieren naar de boerenschans vluchten. Daar blijven ze 

dan wonen tot de kust terug veilig is. Tijdens deze periode organiseert het schansgenootschap ook 

zijn eigen bewaking en bewapening.1 Dit gegeven zorgde ervoor dat in de oudere literatuur er vaak 

gesproken werd over verdedigingswerken.2 In de recentere literatuur spreekt men eerder over 

vluchtplaatsen met het argument dat boerenschansen nooit opgewassen waren tegen de volle kracht 

van een leger.3 We hopen na de analyse van onze bronnen hierover duidelijkheid te brengen.  

De boerenschansen zijn niet enkel uniek door het eigen initiatief van de boerenbevolking, maar ook 

door de beperkte regio waar boerenschansen voorkomen. Je vindt ze vooral terug in Noord-Brabant, 

de Kempen en ter hoogte van de Maas (Duitsland). Per huidige deelgemeente is er tenminste één 

schans. Dankzij het werk van de auteurs van de googlesite ‘Schansen’ kregen wij al snel een beeld 

                                                             
1 Jos Wassink en Wiel Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden (Weert: Stichting 
Weerter Historie, 2008), 64-90. 
2 J Engelen, De schansen: schets van een schans te Tessenderlo volgens een grondplan van 1650, 1930. 
3 Wassink en Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden, 68-74. 

Figuur 1 Voorstelling van een schans getekend door Loe Giesen 
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van de spreiding van de boerenschansen.4 De site lijst namelijk alle mogelijke boerenschansen op per 

provincie zowel in België als in Nederland en Duitsland. De kans blijft natuurlijk dat deze lijst nog niet 

volledig is.5  

De vraag die we in dit onderzoek proberen op te lossen, is waarom zijn de boerenschansen in de late 

16de eeuw en de 17de eeuw zo talrijk opgericht en in zo’n specifieke regio en periode? Om hierop een 

antwoord te vinden maken we enerzijds gebruik van reeds bestaande literatuur over de schansen, al 

is dit in een eerder beperkte mate, en algemene historische literatuur. Deze werken zullen ons een 

beter beeld geven over de algemene historische situatie van ons onderzoeksgebied, maar ook de 

omgang van plattelandsbewoners met oorlog. Het opwerken van boerenschansen als verdediging of 

vluchtplaatsen is namelijk niet de enige vorm van verdediging in tijden van oorlog. Om beter te kunnen 

begrijpen waarom de Limburgse en Kempische plattelandsbewoners voluit inzetten op schansen is het 

nodig ook de andere en meer mondaine vormen van plattelandsverdediging te kennen en waarom 

deze in ons onderzoeksgebied minder werken.  

Anderzijds gebruiken we ook primaire archiefbronnen. Deze bronnen zijn opvallend in redelijke getale 

overgeleverd, al zijn ze vandaag vaak in slechte en soms onleesbare staat. Een groot aandeel van het 

gekende deel van deze bronnen zijn uitgegeven. We zeggen gekend deel aangezien we vermoeden dat 

de onbekendheid van het fenomeen maakt dat er nog veel informatie over schansen verstopt zit in de 

archieven. Alfred Hansay (1871-1951) is verantwoordelijk voor het grootste aandeel in het uitgegeven 

archiefmateriaal met betrekking tot schansen. Daarnaast zijn er ook artikels uit plaatselijk tijdschriften 

waarin relevante archiefbronnen getranscribeerd zijn. Verder maken we echter ook gebruik van niet 

uitgegeven archiefbronnen. We kunnen binnen deze uitgegeven en niet uitgegeven 

schansdocumenten vier soorten onderscheiden: aanvraag tot oprichten, toelating tot oprichten, de 

schansreglementen en cartografisch materiaal. Elk van dit type documenten biedt informatie over de 

data van oprichting, organisatie, situering, grootte, etc. Dit proberen we  op zijn beurt te koppelen aan 

de bredere historische gebeurtenissen in het onderzoeksgebied. 

Hoewel er dus al een redelijk aantal artikels en een paar boeken zijn geschreven over de schansen, is 

dit een eerder onbekend fenomeen binnen de Vlaamse academische wereld. Dit valt deels te wijten 

aan de oppervlakkigheid van deze artikels en boeken. Ze vertrekken vanuit een micro-historisch 

perspectief en beperken zich tot één bepaalde schanssite onderbouwd met één of soms enkele 

bronnen. Deze werken worden geschreven vanuit een eerder anekdotisch standpunt om het 

plaatselijke dorpsfenomeen te verklaren. Hierbij kijken ze vaak niet naar het grotere historische kader 

en de uniekheid in zowel tijd als ruimte. Ook op archeologisch vlak blijft een grootschalig onderzoek 

van schanssites uit. Met dit onderzoek zullen we proberen een algemener overzicht te geven van de 

schansen, waarbij we aandacht schenken aan de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende 

schansen en het grotere historische verhaal van deze schansbroederschappen. Hierbij beschouwen we 

niet één schanssite als uniek, maar het gehele schansfenomeen als uniek voor een bepaalde periode 

en plaats. 

Het nut van dit onderzoek kunnen we situeren op verschillende vlakken. Als eerste vormt deze studie 

de referentie naar de tot nu toe gekende archiefdocumenten over schansen, zowel uitgegeven als 

onuitgegeven. Daarnaast wordt in het onderzoek ook een indicatie gegeven waar zich potentieel ander 

materiaal kan bevinden. Ten tweede proberen we met dit onderzoek het fenomeen van de 

boerenschansen een duidelijke plaats te geven binnen het historische debat over verdedigingsvormen 

                                                             
4 “Schansen in Limburg”, Schansen in Limburg, Brabant, Antwerpen, Nederland en Duitsland (blog), 
geraadpleegd 20 oktober 2018, https://sites.google.com/site/glschansen/home. 
5 “Schansen in Limburg”. 
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op het platteland. Volgens Guttmann verdwijnt dit debat vaak naar de achtergrond doordat historici 

zich vaker focussen op de algemene tendensen van oorlog. De boerenbevolking wordt hierbij vaak 

vergeten. Aangezien een duidelijke grootschalige analyse van de schansen nog steeds ontbreekt, is het 

eerder onbekend in deze en andere literatuur. Dit probleem wordt af en toe ook aangekaart door 

andere auteurs.6 Met ons onderzoek proberen we dit hiaat te vullen. Als laatste hopen we de 

boerenschansen meer op de radar te zetten. Met dit onderzoek kunnen we een argument bieden voor 

de vraag die Erfgoed Vlaanderen zich stelt. Moeten schanssites beschermd worden?7  

Dit onderzoek bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel bekijken we de algemene situatie van ons 

onderzoeksgebied. Hierbij kijken we eerst naar de geografie van Noord-Brabant en de Kempen. We 

hebben in dit hoofdstuk aandacht voor de bodemsoorten als ook het reliëf. Verder zijn ook de steden, 

grote rivieren en historische toegangswegen binnen dit gebied belangrijk. Vervolgens bestuderen we 

de vroegmoderne economische situatie binnen het gebied. Hoe afhankelijk was de boerenbevolking 

van de oogst? Is er al sprake van een economie gericht op overproductie? Dit speelt mee om te weten 

hoe kwetsbaar de bevolking was in tijden van gevaar. Daarna bekijken we de historische politieke 

situatie tijdens de 16de en 17de eeuw. Wat waren de grote machten? Hoe zag de organisatie van de 

dorpjes eruit? Als laatste nemen we de militaire gebeurtenissen onder de loep. We kijken naar het 

verloop van de grote oorlogen, zoals de tachtigjarige oorlog, maar ook de kleinere oorlogen zijn van 

belang. Naast deze belangrijke veldslagen is het ook belangrijk om te kijken naar de organisatie van 

het leger en de manier van oorlogsvoering in de 17de eeuw.  

In het tweede deel kijken we naar de interactie tussen de boerenbevolking en oorlog en onrust. In de 

eerste plaats leren we naar de gevolgen die een oorlog kan hebben voor de gewone man. Dit kan gaan 

van kleine zaken zoals het stelen van vee tot grote misdaden zoals het verkrachten en vermoorden van 

de gehele dorpsgemeenschap. In de tweede plaats gaan we na welke maatregelingen deze 

plattelandsgemeenschappen troffen om zichzelf te beschermen tegen roof- en moordtochten. 

In het laatste deel bestuderen we het fenomeen van de boerenschansen van dichtbij. Hierbij 

bespreken we eerst de oprichtingen van de schansen aan de hand van de vragen tot oprichten en 

toelatingen tot oprichten. We nemen de aktedata van de documenten in acht en hoe deze zich 

verhouden ten opzicht van belangrijke militaire gebeurtenissen. Welke redenen brengen de 

plattelandsbewoners zelf aan voor een schans? Stemmen deze overeen met de militaire literatuur? 

Belangrijke informatie in deze bronnen is verder ook wie de eigenaar van de grond is en waar is deze 

grond gesitueerd. Zijn dit gemene gronden, gronden van een plaatselijk heer…? We kunnen hierbij 

bepalen of de gekozen grond gelinkt is aan politieke structuren of kozen de boeren voor het gemak en 

maakten ze gebruik van de gemene gronden. Het cartografische materiaal helpt mee om te begrijpen 

hoe de schansen eruit zagen, hoe groot ze waren en waar in het dorp ze gesitueerd zijn. Als tweede 

kijken we naar de schansreglementen. Zij geven een duidelijk beeld hoe de boerenschansen 

georganiseerd waren en wie ertoe behoorde. Door de strafmaat te bekijken, leren we ook wat geacht 

werd als belangrijk, maar ook in hoeverre de schanssamenleving zich loskoppelde van het wereldlijke 

recht. Om dit beter te kunnen bekijken, raadplegen we ook enkele dorpskeuren en zoeken we 

gelijkenissen en verschillen tussen beide. Daarna bekijken we de schansdocumenten in hun 

volledigheid en nemen we dus de aanvragen en toelatingen samen met de schansreglementen om 

                                                             
6 P.J.H Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Hilversum: Verloren, 2000), 174. 
7 In het ministerieel besluit omtrent de bescherming van de schans van Korspel vinden we de argumenten dat 
men enkel kan teruggrijpen op archeologisch onderzoek om de bescherming te argumenteren. Verder stellen 
ze ook dat er weinig bekend is over de geschiedenis en interne organisatie van de schansen. Zie: Geert 
Bourgeois, “Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als archeologische site van de schans van Korspel in 
Beringen (Berverlo)” (Ministerie van buitenlands beleid en onroerend erfgoed, 17 augustus 2018). 
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enkele specifieke vragen op te lossen. We vragen ons af of iedereen welkom was om toe te treden tot 

de schansgemeenschap of was er toch sprake van enkele criteria waaraan de schansgezellen moesten 

voldoen. Ook proberen we te achterhalen wat er met de schansen gebeurde na het terugkeren van de 

vrede.  

Als laatste sluiten we het onderzoek af met een kort overzicht van onze bevindingen. Hierin maken we 

een synthese van de gevonden antwoorden in de voorgaande hoofdstukken. We geven een antwoord 

waarom de schansen gelimiteerd zijn tot die regio en hoe de militaire gebeurtenissen en de algemene 

structuur van het Noord-Brabantse en Kempische platteland een grote rol daarin spelen. We verklaren 

ook waarom de schansen historisch gezien maar een erg korte periode bestaan hebben. Uiteindelijk 

besluiten we met het opmerken dat schansen een erg uniek gegeven is en meer aandacht verdiend. 
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De algemene historische situatie 

Noord-Brabant en de Kempen: hun geografie 
In dit hoofdstuk bespreken we de geografische indeling van ons onderzoeksgebied. Aangezien de 

geografie gevolgen heeft voor zowel de economische als de militaire situatie van een bepaald gebied, 

is dit stuk erg belangrijk om een beeld te geven van de eventuele economische en militaire 

kwetsbaarheid. Ook de geografie van de nabij gelegen gebieden kan interessant zijn om het contrast 

tussen beiden vast te leggen. Dit kan in onze analyse van de schansen in deel drie een argument 

vormen waarom schansen eerder voorkomen in de Kempen en Noord-Brabant en niet in deze 

randgebieden. Eerst kijken we naar de bodemsoort en het reliëf. Daarna bespreken we ook even kort 

het klimaat. Vervolgens zoeken we de grote invalswegen en transportassen in de Kempen en Noord-

Brabant. Dit kunnen zowel rivieren als toegangswegen zijn. Ook het nagaan van de aanwezige 

versterkte steden in de 16de  en 17de eeuw is belangrijk voor onze latere analyse. 

 

Figuur 2 Bodemkaart van België, ingezoomd op Antwerpen en Limburg 

Zowel de Kempen als Noord-Brabant worden gekenmerkt door weidse zandgronden (de blauwe 

kleuren op bovenstaande kaart).8 Dit zorgt ervoor dat dit gebied minder vruchtbaar is dan bijvoorbeeld 

de beter leembodem van Haspengouw (groenbruine kleur), dat zich ten zuiden van de Limburgse 

Kempen bevindt.9 Door de verregaande bosontginningen tijdens de volle middeleeuwen (900-1350) 

blijft in de Kempen vooral heide aanwezig. Deze heidegronden worden in de bronnen vaak 

aangewezen als de woeste gronden. Daarnaast vinden we ook vennen en moerasachtig gebied. Zo 

vinden we ter hoogte van Peel een uitgestrekt hoog veengebied. Hoewel het gebied dus bestaat uit 

grote heidevlaktes is het gebied niet altijd zo makkelijk begaanbaar als Gutmann in zijn werk laat 

uitschijnen.10 Ubach haalt terecht aan dat de veen- en moerasgebieden niet zo makkelijk begaanbaar 

                                                             
8 J Renes, “Landschappen van Maas en Peel: geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap 
van Noord- en Midden-Limburg. Historisch-geografische beschrijving.” (Wageningen DLO-staring Centrum, 
1997), 332. 
9 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 173. 
10 Myron Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries (Princeton: Princeton University 
Press, 1980), 17. 
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zijn.11 Ook voor militaire campagnes moeten ze dit in acht nemen. Beide, de Kempen en Noord-

Brabant, beschikken dus over een zandbodem die typerend minder vruchtbaar is, maar er is wel een 

verschil tussen beide op vlak van bevolkingsaantallen. De Kempen zijn eerder dun bevolkt en 

uitgespreid terwijl Brabant dichter bevolkt is.12 Wat de oorzaak van dit verschil is, zullen wij ons verder 

niet aan wijden.  

Het klimaat van de Kempen zullen wij niet in detail bespreken, maar toch moeten we er enkele zaken 

over kwijt in het kader van de landbouw. Een verandering in het klimaat kan namelijk ernstige gevolgen 

hebben op de oogstopbrengst. Zoals Gutmann in zijn boek terecht aanhaalt, hangt de oogst niet enkel 

af van militaire onrust, maar ook het veranderend klimaat kan de voedselopbrengst maken of kraken. 

Het klimaat van de Kempen wordt gekenmerkt door een gemiddeld warmere zomer dan het normale 

klimaat van de Lage Landen en een koudere winter dan aan de Noordzeekust.13 In het werk van 

Gutmann vinden we ook een lijst ‘klimatologische rampen’ die nefast waren voor de oogstopbrengst. 

Zo zien we dat in de 17de eeuw erg harde winters zich opvolgden met warme droge zomers, die in 

samenwerking met de oorlog rampzalig waren voor de boerenbevolking14.  

De grootste waterader die belangrijk is voor ons onderzoeksgebied is de Maas. Deze vinden we aan de 

oostelijke grens van de Kempen en vormt vandaag grotendeels de grens tussen de provincie Limburg 

(BE) en Nederland. In de 16de en 17de eeuw wordt de ondiepe Maas niet gezien als een echte scheiding 

tussen twee grote machten, het Prinsbisdom Luik en de Nederlandse Republiek. Er blijft een zekere 

verbinding tussen beide gebieden. Zo wordt er handel gevoerd en is er over de Maas een relatief vrij 

verkeer van personen.15 Het oversteken van de Maas langs de verschillende bruggen, bijvoorbeeld ter 

hoogte van Maastricht, vormde zo de belangrijkste route van oost naar west of omgekeerd. De 

belangrijke verbindingen tussen steden zoals Antwerpen, Brussel in het Westen en Maastricht, 

Roermond in het oosten liepen door ons onderzoeksgebied. Zo liep bijvoorbeeld de belangrijkste 

landweg naar Antwerpen via Weert en Roermond. De oost-west verbinding was niet de enige route 

die de Maas passeerde. Nog belangrijker misschien is de verbinding die de Maas vormde tussen 

Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden en de Nederlandse Republiek.16 Naast de Maas vind je ook een 

aantal kleinere waterlopen. De twee belangrijkste zijn de Geer en de Demer. De Geer stroomt door 

Zuid-Limburg en mondt uiteindelijk uit in de Maas ter hoogte van Maastricht. De Demer is dan weer 

een zijrivier van de Schelde die door de Brabant en de Kempen stroomt. Beide rivieren hadden ook 

een transportfunctie voor zowel handel als vervoer van personen.17  

                                                             
11 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 24–26. 
12 Ubach, 173. 
13 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 80–81. 
14 Gutmann, 211–30. 
15 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 24. 
16 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 16–20. 
17 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 24–25. 
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Figuur 3 Kaart van het Prinsbisdom Luik, het hertogdom Limburg, uit 1667 

Aan de hand van een kaart uit 1667 van het Prinsbisdom Luik kunnen we een aantal omwalde steden 

waarnemen. In het noorden zijn dit Hamont, Weert, Peer en Bree. In het Westen vinden we Beringen. 

In Haspengouw vinden we op een kleinere oppervlakte toch aanzienlijk meer versterkte steden. Dit 

zijn Herck, Hasselt, Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren. Op de kaart zien we verder ook de 

grote garnizoenssteden van Maastricht en Roermond. In de literatuur lezen we dat deze twee steden 

samen met Venlo ten Noorden van de Kempen de strategische plaatsen zijn tijdens disputen.18 We 

moeten deze dus zeker in acht nemen bij onze analyse van de situering van de boerenschansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Paul Janssens, Arnout Balis, en Elisabeth Derveaux, België in de 17de eeuw: De Spaanse Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik, vol. 1 (Gent: Snoeck, 2006), 34–36. 
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De plattelandseconomie van de 16de en 17de eeuw 
De Kempen worden vooral gekarakteriseerd door kleinere pachtboerderijen die nog steeds gebruik 

maken van gemeenschappelijke gronden. In het zuidelijker gelegen Haspengouw vind je dan eerder de 

typische vierkantshoeves. Deze hebben naast hun economische rol ook een beschermend karakter. In 

de Kempen vind je deze iet wat versterkte vierkantshoeves amper terug.19 Een ander verschil tussen 

deze twee regio’s vinden we ook op vlak van het gebruik van gemene gronden. Ubach haalt in zijn werk 

aan dat vanaf de 14de eeuw een tendens wordt ingezet waar de gemeenschappelijke gronden van een 

dorp langzamerhand verdeeld werden. Deze individualisering van de landbouw gaat verder tot het 

einde van de 17de eeuw. Enkel in de gebieden met hoofdzakelijk zandgrond, zoals de Kempen, lijkt deze 

evolutie trager te gaan en merken we dat de gemeenschappelijke gronden nog tot ver in de 17de eeuw 

intact blijven.20 Dit maakt dat de bewoningspatronen langer geconcentreerd blijven rond deze gemene 

gronden, terwijl we in Haspengouw en Brabant zien dat de bewoningsgebieden meer uitgewaaierd 

zijn.21  

 

Figuur 4 Ferrariskaart, dorpen in het blauw omcirkeld 

Op de Ferrariskaart (1771-1778) zien we zelfs in de 18de eeuw nog steeds zo’n soort eilandjes van 

bewoning tussen de Kempische moerassen en heide. Deze concentratie kon echter voor sociale 

voordelen zorgen. De gehele gemeenschap had zo gemakkelijker toegang tot bepaalde zeldzame 

grondstoffen. In de Kempen kon dit bijvoorbeeld de toegang tot bewerkbare, vruchtbare grond zijn.22 

In vergelijking met de meer vruchtbare streken in Brabant en Haspengouw, maar ook de streek van de 

Maas, bleef de economie van de Kempen nog langer gericht op de eigen behoefte dan de productie 

van surplus. De 17de -eeuwse dorpseconomie wordt dus in ons onderzoeksgebied nog vooral 

                                                             
19 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 109. 
20 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 26. 
21 Renes, “Landschappen van Maas en Peel: geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap 
van Noord- en Midden-Limburg. Historisch-geografische beschrijving.”, 332–33. 
22 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 149. 
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gekenmerkt door landbouw gesteund op pachteigendom en sterk afhankelijk van heide en 

gemeenschappelijke gronden23.  

In de economische visie van Thunen stelt hij de dorpseconomie voor met verschillende in elkaar 

passende cirkels. In de centrale cirkel en dus het dichtst bij de dorpskern zou zich de kapitaalintensieve 

landbouw bevinden en de veeteelt. Deze laatste gebeurde vaak met behulp van gemeenschappelijke 

weiden. In een grote perimeter van het centrum vinden we dan de houtteelt. Aangezien we in het 

vorige hoofdstuk gezien hebben dat er geen sprake is van grote bosgebieden in ons werkingsgebied, 

kunnen we veronderstellen dat de echte houtteelt te beperken is tot het hoofdnoodzakelijke voor de 

dorpsbewoners. In de laatste schil vinden we volgens Thunen de graanproductie op grotere 

landbouwgronden dan de intensieve landbouw van het centrum. Dit model van Thunen is gebaseerd 

op de transportkosten van deze goederen. Hierbij houdt hij rekening met rendabiliteit van het 

transport voor een bepaald product over een zekere afstand. Dit model houdt echter geen rekening 

met de belastingen en tienden die geïnd werden door zowel de centrale overheid, de lokale leenheer 

en de kerkelijke macht. Renes trekt daarbij het model van Thunen ook in twijfel en nuanceert dat in 

werkelijkheid geen sprake is van concentrische cirkels per teelt. We kunnen ons het Kempische dorp 

beter voorstellen als een geconcentreerde samenleving die op elkaar vertrouwt en helpt, maar ook 

sterk van elkaar afhankelijk zijn.24 

De graanproductie als ook de veeteelt waren in de Kempen dus waarschijnlijk de grootste bron van 

inkomsten, aangezien de aanwezigheid van de vele heidevlaktes en een gunstige zandgrond voor 

graanteelt. Volgens Renes zorgde echter de intensivering van de zandgronden voor overproductie van 

de graanteelt.25 Dit maakte de weg vrij naar andere opties om geld te verdienen, zoals de 

handnijverheid. Deze handindustrie, dat kon gaan van het maken van linnen tot het maken van kaas, 

vinden we vooral terug in het zuiden van de Kempen, maar ook ten noorden van de Kempen in wat 

vandaag Nederlands Limburg is. Naast handnijverheid was er in de oostelijke Kempen ook sprake van 

mijnbouw voor onder andere steenkool, maar ook mergel.26  

De politieke situatie van de Lage Landen 
Om in het volgende hoofdstuk de militaire bewegingen beter te begrijpen, is het belangrijk even stil te 

staan bij de politieke organisatie van de 16de en 17de eeuw. Hierbij kijken we niet naar de stedenpolitiek 

aangezien deze een minder belangrijke rol speelt in ons onderzoek naar de plattelandsbewoners. De 

belangrijkste actoren in de Lage Landen tijdens deze periode zijn de Spaanse Nederlanden, de 

Nederlandse Republiek (ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden), Frankrijk en het Heilig 

Roomse Rijk. Deze grote rijken hebben tijdens de 16de en 17de eeuw echter nog niet de verregaande 

centralisatie zoals we die vandaag kennen. Ze stonden vooral in voor de centrale belastingen en het 

hogere recht. Al sinds de middeleeuwen is het Europees landschap een mozaïek van kleine 

heerlijkheden met hun eigen adellijke ‘heerser’. Deze heerlijkheden blijven ook grotendeels intact 

tijdens het opkomen van de grote centrale machten. Ze blijven dus een grote rol spelen in het 

dagelijkse leven van de plattelandsbevolking van de 17de eeuw ondanks de centraliserende politiek van 

                                                             
23 Jozef Mertens, “Kempense buurtschappen op de vlucht in hun heide. Ontstaan en betekenis van schansen 
tijden de oorlogen van de Nieuwe Tijd”, in Liber Amicorum Theon Coun, door J Maenen, M Driessens, en B 
Indekeu (Hasselt: Federatie van geschied- en oudheidkundige kringen van Limburg, 2005), 169–71. 
24 Renes, “Landschappen van Maas en Peel: geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap 
van Noord- en Midden-Limburg. Historisch-geografische beschrijving.”, 332. 
25 Renes, 332–33. 
26 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 26–27. 
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de wereldmachten.27 We zullen hier straks op terugkomen. Eerst kijken we naar de opdeling en 

organisatie van de belangrijkste staat voor dit onderzoek, namelijk het prinsbisdom Luik.  

We beschouwen het prinsbisdom Luik dat in het westen grenst aan het hertogdom Brabant, deel van 

de Spaanse Nederlanden, en in het noordoosten grenst aan het twistgebied tussen de  Nederlandse 

Republiek en de Spaanse Nederlanden. Het prinsbisdom zal in een later deel van dit onderzoek een 

grote rol spelen aangezien het overgrote merendeel van ons onderzoeksgebied tijdens de 16de en 17de 

eeuw deel uitmaakte van het prinsbisdom Luik. Sinds de 8ste eeuw zou het prinsbisdom Luik al in 

wording zijn en later officieel deel uitmaken van het Heilig Roomse Rijk. Het groeide gestaag aan door 

de schenking van verschillende graafschappen. In 1366 annexeerde het prinsbisdom uiteindelijk het 

graafschap Loon, dat vandaag ongeveer overlapt met het huidig Belgisch Limburg. Ondanks deze 

annexatie konden de graven van Loon toch een groot deel van hun macht behouden. Zo bleven hun 

privileges intact en kon de prinsbisschop niet zomaar belastingen innen binnen het graafschap.28 Zoals 

het graafschap Loon behoorde tot het prinsbisdom Luik, zo behoorde het prinsbisdom Luik ook deels 

toe tot Bourgondië en Westfalen, aangezien de prinsbisschoppen vaak voortkwamen uit de adellijke 

familie van Bourgondië of Westfalen. Dit zorgde vaak voor spanningen binnen de Luikse politiek. De 

twee hertogdommen trachtten elk op hun beurt een eigen kandidaat prinsbisschop op de 

bisschopzetel te krijgen. Dit leidde niet meer dan zelden tot oorlogen. Na deze verschillende Luiks-

Bourgondische oorlogen en de Bourgondische bezetting (1477) riep het prinsbisdom in 1492 hun 

neutraliteit uit. 29 Deze neutraliteit hield in dat hun grenzen in tijden van oorlog onaantastbaar waren, 

maar wel dat iedereen vrije toegang had tot hun grondgebied voor handel en verkeer. Aangezien het 

prinsbisdom niet over een eigen leger beschikte, kon deze vrije toegang vaak nefaste gevolgen hebben 

voor de onderdanen van het prinsbisdom.30  

De boeren namen echter vooral notie van het lokale bestuur. Wat op het grotere niveau gebeurde, 

ging hen vaak over het hoofd. Dit lokale bestuur bestond onder andere uit de heerlijkheden, de 

schepenbanken en de ‘gemeinte’.31 De eerste, de heerlijkheden met hun oorsprong in de 

middeleeuwen, stonden onder leiding van een leenheer. Deze behoorde tot de adel en was ook de 

meest vooraanstaande figuur binnen die heerlijkheid. Zijn voornaamste taken hadden betrekking tot 

het organiseren van zijn pachtgebieden en het spreken van hoger recht. De pachtgebieden waren voor 

de heer de belangrijkste vorm van inkomsten. In tegenstelling tot de middeleeuwen waar de leenheren 

nog een grote militaire functie hadden, was deze functie stilaan verdwenen in de 16de en 17de eeuw. 

Dit maakte dat de financiële inkomsten des te belangrijker werden voor het bekomen van hun prestige. 

Om de pacht in goede banen te kunnen leiden en ook te zorgen dat de heer kreeg wat hem toekwam, 

was er sprake van het leenrecht. Dit recht behandelde niet enkel de inkomsten die per jaar moesten 

geleverd worden aan de heer, maar ook wat er bijvoorbeeld gebeurde met de pachtgrond indien een 

pachter overleed. Naast de inkomsten van de pachtgebieden kon de heer ook rekenen op verschillende 

andere types inkomsten. Een voorbeeld hiervan zijn de cijnsbelastingen. Dit was een belasting die 

geïnd werd op het bezit van grond of het vruchtgebruik van de grond. Daarnaast had je nog 

verschillende specifieke soorten belastingen zoals tolgelden en transactiekosten. Een ander recht dat 

de leenheer bezat was de rechtspraak. In theorie betekende dit dat hij gemachtigd was voor kleine 

zaken zoals, de verdeling van erfenissen nazien, maar ook voor het ter dood veroordelen van een 

misdadiger. In de praktijk behoorde iets tussenin tot de heerlijke rechtspraak, zoals de veroordeling 

                                                             
27 Gutmann, 11–16. 
28 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 85. 
29 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 18–19. 
30 “Studieopdracht naar een archeologische evaluatie en waardering van 7 schansen, provincies Limburg en 
Vlaams-Brabant”, RAAP-rapport (RAAP archeologisch adviesbureau, 2009), 25–26. 
31 M Driessen, “De schansen in de lage landen”, Ons Heem 4 (1982): 99. 
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van gewone criminelen. De hogere rechtspraak was dan weggelegd voor de grafelijke of hertogelijke 

officieren en de lagere rechtspraak werd toevertrouwd aan de baljuw, de burgemeester of de 

drossaard (de vertegenwoordiger van de heer). Wie deze prestigieuze posten mocht bekleden, werd 

echter wel bepaald door de heer zelf.32 Het was belangrijk dat de heer erop kon vertrouwen dat de 

opgelegde straffen wel degelijk goed uitgevoerd zouden worden. In het geval van de Kempen zijn deze 

netwerken van heerlijkheden nooit zo sterk ontwikkeld als in naburige regio’s. De reden hiervoor wijt 

Mertens aan de onaantrekkelijke zandgronden. De heren vestigden zich liever in dichtbevolkte en 

meer vruchtbare gebieden.33 

Een ander type van hogere macht was de kerk. Zij hadden ongeveer dezelfde mate van controle over 

het platteland en stonden op ongeveer gelijke voet met de leenheer. Zo heb je de parochies die één 

of meerdere dorpskernen kon bevatten en ook zijn eigen kerkelijk recht hanteerde. Daarnaast is ook 

het grondbezit van de verschillende kloosterorden belangrijk. Net als de heer gebruikten zij het pacht 

systeem met het jaarlijks innen van pachtgelden en tienden en genoten zij ook verschillende 

privileges.34  

Als tweede hebben we de schepenbanken. Hun bevoegdheid was in de eerste plaats ook de 

rechtspraak. De schepenbank sprak recht over één of meerdere dorpen. Dit kon gaan van laag recht 

tot hoog recht, maar bij deze laatste was er meestal een vertegenwoordiger van de heer of een hogere 

officier aanwezig. Naast de rechtspraak organiseerde schepenbank ook gedeeltelijk het dagelijks 

bestuur van de dorpsgemeenschap. Zo stonden ze bijvoorbeeld in voor het innen van belastingen voor 

de plaatselijke heer, het bespreken van het dorpsbeleid tijdens gouwdagen en het verzekeren van de 

veiligheid.35  

Het innerlijke hart van de dorpssamenleving was echter de ‘gemeinte’ of de buurtschappen. Dit is de 

gemeenschap van alle ‘eigenaren’ die ook helpen de dorpslasten te betalen. Dit zijn uiteraard niet 

allemaal echte grondbezitters. Bij de ‘gemeinte’ worden ook de pachtboeren gerekend die het 

vruchtgebruik hebben van een lap grond.36 Zij behartigden de belangen van alle inwoners van hun 

gemeente binnen het dagelijkse bestuur en zorgden voor een zeker community gevoel. Er is dus 

waarschijnlijk een overlap tussen de ‘gemeinte’ en de schepenbank. Net als de schepenbank neemt de 

‘gemeinte’ ook maatregelingen voor hun veiligheid.37 Dit vertaalde zich onder andere naar de 

organisatie van rotten. Daarbij werd het dorp verdeeld in verschillende rotten van ongeveer 15 

weerbare mannen. Zij stonden onder leiding van een rotmeester en trachtten de vrede en veiligheid 

binnen het dorp te vrijwaren als een soort politiemacht. Ubach schrijft een erg sterk 

samenhorigheidsgevoel toe aan deze buurtschappen dat volgens hem nog versterkt wordt in onzekere 

tijden. Volgens hem was dit ook de oorzaak voor het opstellen van zogenaamde dorpsreglementen of 

dorpskeuren. Zeker de Kempische buurtschappen zijn herkenbaar door hun sterk 

samenhorigheidsgevoel en autonomie.38 Dit is deels te wijten aan hun afgelegen geografische situering 

die we hierboven besproken hebben. De dorpskeuren mogen niet verward worden met de ‘costuimen’ 

die een overeenkomst waren tussen de heer en de dorpsbewoners. De dorpskeur is een overeenkomst 

                                                             
32 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 27–30. 
33 Mertens, “Kempense buurtschappen op de vlucht in hun heide. Ontstaan en betekenis van schansen tijden 
de oorlogen van de Nieuwe Tijd”, 170–71. 
34 Isabelle Devos, Anne-Laure Van Bruane, en René Vermeir, “Sociale Categorieën”, in Een inleiding tot de 
geschiedenis van de vroegmoderne tijd (Van In, 2008), 234–44. 
35 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 28. 
36 Ubach, 27. 
37 Mertens, “Kempense buurtschappen op de vlucht in hun heide. Ontstaan en betekenis van schansen tijden 
de oorlogen van de Nieuwe Tijd”, 161–71. 
38 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 174. 
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tussen de dorpsbewoners onderling met de bedoeling de vrede en rust binnen het dorp te garanderen. 

Bij het breken van de regels werden ook boetes geïnd die terugvloeiden naar de heer. Ze werden elke 

jaar op een vaste datum opnieuw verkondigd om iedereen zich aan de regels te herinneren.39 Zeker in 

tijden van onzekerheid, zoals oorlog, moesten deze regels het gemeenschapsgevoel in stand houden.  

De 80-jarige oorlog en zijn uitlopers 
De periode van de 16de tot de 18de eeuw staat in de Lage Landen gekend als een periode van constante 

oorlog. Ze waren het strijdtoneel van de verschillende grote machten zoals de Spaanse Nederlanden, 

de Nederlandse Republiek en Frankrijk. We kunnen tijdens deze periode drie grote oorlogen 

onderscheiden, namelijk de tachtigjarige oorlog, de dertigjarige oorlog en de devolutieoorlog. 

Daarnaast kent de periode ook nog enkele kleinere brandjes die echter ook een invloed zullen hebben 

op de leefsituatie van de plattelandsgemeenschappen.40  

Een aspect dat ook een grote invloed had op de situatie van het platteland, is de organisatie van het 

leger. Zeker in de 16de eeuw kende het leger nog geen goede centralisering en organisatie. Het gebrek 

aan een duidelijk beleid en de nodige administratie zorgde ervoor dat legertroepen eerder een zootje 

ongeregeld waren dan de goed gedisciplineerde soldaten van vandaag. Er waren natuurlijk wel 

verschillen tussen de legers onderling. Het leger van de Nederlandse Republiek was bijvoorbeeld 

gekend voor hun betere discipline ten opzichte van het Spaanse leger.41 De algemene structuur van de 

Europese legers waren echter allemaal op dezelfde leest geschoeid. Elke soldaat kreeg een bepaald 

soldij uitbetaald. Daarmee moest hij voorzien in zijn voedsel, kledij en wapens. We kunnen ons 

voorstellen dat na deze kosten niet veel geld overbleef. Daarbij was het ook nog gebruikelijk dat de 

soldaten hun soldij niet rechtstreeks in handen kregen. De soldij werd uitbetaald aan de kapitein die 

met het geld al het nodige voorzag en de overschot uiteindelijk doorgaf aan de soldaten. Uiteraard 

gebeurde het regelmatig dat de kapitein geld in zijn eigen zakken liet verdwijnen. Dit wanbeleid kon 

op sommige momenten leiden tot muiterijen. Hierbij werden de hoogte militaire rangen afgezet en 

kozen de soldaten hun eigen leider.42 Deze bendes waren losgeslagen en besteden weinig aandacht 

aan de bevelen van hogerhand. De oorzaken van ondervoeding, onderbetaald zijn en een gebrek aan 

discipline hadden als gevolg dat ook soldaten vaak agressief op zoek gingen naar voedsel, kledij, etc. 

bij de plattelandsbevolking.43 Onder het mom van de Bloedraad (1567-1576) voelden de soldaten zich 

nog extra gerechtigd om geweld te gebruiken tegen de bevolking. Ze wendden religieuze motieven aan 

om hun geweld tegen de bevolking te rechtvaardigen.44 De soldaten waren niet de enigen die voedsel 

en onderdak gingen zoeken bij de plaatselijke bevolking. Samen met de soldaten reisden namelijk ook 

hun vrouwen, kinderen en dieren mee. Ook zij moesten in voedsel voorzien worden.45 Naast deze 

reguliere legertroepen, maakten de grote machten ook gretig gebruik van huurlingenlegers om aan de 

vraag voor meer infanterie te kunnen voldoen. Dit ging samen met de militaire evolutie van de 17de 

eeuw. Er werd steeds meer oorlog gevoerd met grote aantallen infanterie en kanonnen. Verder was 

er amper nog sprake van grote veldslagen. Het ging vooral over tactische handelingen, zoals het beleg 

                                                             
39 K.C Peeters, “De Wuustwezelsche dorpskeuren (XV-XVII eeuw)”, Verslagen en mededelingen van de 
Koninklijke Vlaamse academie voor Taal- en Letterkunde, 1932, 595–96. 
40 “Studieopdracht naar een archeologische evaluatie en waardering van 7 schansen, provincies Limburg en 
Vlaams-Brabant”, 24–25. 
41 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 32–33. 
42 Janssens, Balis, en Derveaux, België in de 17de eeuw: De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1:58–
59. 
43 Wassink en Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden, 41. 
44 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 55–56. 
45 Wassink en Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden, 180. 
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van een belangrijke stad.46 Deze huurlingengroepen bestonden vaak uit buitenlanders, sociale 

mislukkingen of mannen beticht van misdaad die hoopten zo hun straf makkelijk te kunnen afbetalen. 

Deze huurlingen waren dus ook alles behalve gereguleerd en afkerig ten opzichte van diefstal en 

geweld.47 De militaire situatie werd in de loop van de 17de eeuw stilletjes aan beter. Tegen de 18de 

eeuw kende de legermacht een betere centralisatie en administratie. Zo kon er een betere controle 

uitgevoerd worden over de verschillende troepen en de situatie van de soldaten. Ook was er een 

betere bevoorrading en onderdak voor de legertroepen. Clark haalt echter aan dat de 

professionalisering van het leger niet meteen een verbetering was voor de situatie op het platteland. 

Deze extra administratie brengt namelijk extra werk en kosten met zich mee. Hij verklaart dat de 

kosten van deze nieuwe organisatie in een andere vorm terug op de nek komt vallen van de 

plattelandsbewoners in de vorm van extra belastingen. Volgens hem is het geweld en diefstal ingeruild 

voor een geldprijs die vaak even nefast kon zijn.48 

De eerste en ook de belangrijkste oorlog die we dichterbij bekijken, is de tachtigjarige oorlog (1568-

1648). Het begin van deze oorlog kunnen we terugleiden naar een samenloop van omstandigheden. 

Tot 1555 werden de Nederlanden bestuurd door Karel V. Hij was geboren en getogen in Gent en 

onderhield op zijn beurt ook goede relaties met de Nederlanden ondanks zijn groot imperium. Dit 

maakt dat hij er een graag geziene vorst was. Na zijn aftreden kreeg zijn zoon Philips II de controle over 

onder andere de Nederlanden. Philips II was echter opgegroeid in Spanje en had nog nooit een voet 

gezet in de Nederlanden. Verder was hij de taal ook niet machtig. Door zijn constante afwezigheid en 

zijn moderne centraliserende ideeën kreeg hij steeds meer tegenkanting van de adel. Zij zagen hun 

verworven rechten en privileges in gevaar komen. Daarbij komt ook de 16de-eeuwse problematiek van 

de reformatie kijken. Philips II was zelf overtuigd katholiek en dus sterk gekant tegen de opkomst van 

het protestantisme en calvinisme. Dit uitte zich in het optreden met harde hand tegen elke 

protestantse groepering. Uiteindelijk verenigde Willem van Oranje (1533-1584) de rebellerende 

gewesten en rekruteerde snel een bescheiden leger. De rebellerende gewesten waren de noordelijke 

gewesten van de Nederlanden die ook grotendeels protestant waren. De zuidelijke Nederlanden 

bleven eerder katholiek en koningsgezind. Met de val van Antwerpen (1585) is de breuk tussen de 

Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden definitief. Drie jaar erna riepen de noordelijke 

gewesten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit en kunnen we ook echt spreken van een 

georganiseerde oorlog.49 De tachtigjarige oorlog was geen echte confrontatieoorlog. In plaats van 

grote veldslagen bestond de oorlog vooral uit het belegeren en bezetten van strategische steden, 

forten en kastelen. Daarnaast viseerden ze ook economisch belangrijke punten. Zo vernietigden ze 

graanvelden, de oogst of molens.50 

De 80-jarige oorlog werd even op pauze gezet tijdens het twaalfjarig bestand (1609-1621). Deze 

wapenstilstand riep een halt toe tot de disputen tussen Spanje en de Nederlandse Republiek. De 

tijdelijke vrede kwam tot stand doordat beide partijen zwaar te lijden hadden onder de hoge 

oorlogskosten. In de Nederlandse Republiek haperde de economie ook nog eens. Door middel van de 

Akte van Afstand kwamen de Zuidelijke Nederlanden onder de soevereiniteit van de aartshertogen  

Albrecht en Isabella. Hoewel het een tijd van vrede was en de economie terug op gang kwam, 

betekende dit geen absolute rust voor onder andere het prinsbisdom Luik. Verschillende 

muiterijtroepen en huurlingenlegers blijven tijdens het bestand aanwezig in het ‘neutrale Luik’. Zij gaan 
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ervan uit dat de wapenstilstand van korte duur zal zijn. Daarnaast zat het gebied ook nog verveeld met 

de aanwezigheid van soldaten door de Guliks-Kleefse Successieoorlog (1609-1614). Zowel de 

Nederlandse Republiek, Spanje en Frankrijk hadden een rol in deze opvolgingskwestie mede door het 

religieuze belang van de potentiële opvolgers. Ondanks deze kleinere oorlog kende de rest van de 

Nederlandse gebieden een relatieve rust tijdens het bestand. Dit kwam tot een einde in 1621 toen 

aartshertog Albrecht kinderloos stierf. De zuidelijke Nederlanden keerde hierbij terug naar de Spaanse 

kroon die opnieuw aanstuurde tot oorlog.51  

Gelijklopend met de hervatting van de 80-jarige oorlog, was er in het Heilig Roomse Rijk de 30-jarige 

oorlog (1618-1648) aan de gang. Dit dispuut kende oorlogsvoering over geheel West-Europa tussen 

verschillende grootmachten, zoals Spanje, de Nederlandse Republiek, Frankrijk, Engeland, Zweden, 

Denemarken en het Heilig Roomse Rijk. Voor de Lage Landen betekende deze oorlog vooral een 

continuatie van de 80-jarige oorlog met een nieuwe partij, Frankrijk. Deze tweede periode wordt 

vooral gekenmerkt door de tweede grote Maasveldtocht met de belegeringen van Venlo, Roermond 

en Maastricht en het opkomende Franse leger in Artesië.52 In bijlage 1 vind je een beknopte lijst met 

enkele belangrijke militaire gebeurtenissen tijdens de tachtigjarige oorlog. Zowel de dertigjarige als de 

tachtigjarige oorlog kwamen ten einde met de Vrede van Munster (1648). In dit verdrag werd er 

eindelijk vrede gesloten tussen de Republiek en de Spaanse Nederlanden.53 

De uiteindelijke vrede tussen Nederlandse Republiek en Spaanse Nederlanden zorgde echter niet voor 

de nodige rust in de Spaanse Nederlanden. Ze waren er namelijk niet in geslaagd om in Munster vrede 

te sluiten met Frankrijk.54 Zo bleef de oorlog tussen Spanje en Frankrijk duren onder de vorm van de 

Frans-Spaanse oorlog (1648-1659). Frankrijk bleef azen op het bekomen van natuurlijke grenzen en 

het inpalmen van gebieden in de Spaanse Nederlanden. Dit vertaalde zich in de latere Devolutieoorlog 

(1667-1668), de Hollandse oorlog (1672-1678) en de Negenjarige oorlog (1688-1697). Deze laatste 

oorlog had vooral een zware impact op het Loonse en Kempische platteland. Het zou uiteindelijk pas 

na de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) zijn dat er in die regio’s sprake is van relatieve rust.55 
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Boeren tijdens oorlogstijd 

De gevolgen van oorlog 
Volgens Meuvret’s model is er sprake van drie soorten crisissen op het platteland. Deze types hebben 

elk extreem negatieve gevolgen voor de vroegmoderne plattelandsbevolking. Hij onderscheid hierbij 

hongersnood, ziektes en epidemieën en oorlog. Meuvret verklaart dat tot de jaren ’70 oorlog vaak 

gemarginaliseerd werd als crisis. Toen werd het eerder beschouwd als een deel van het alledaagse 

leven zonder de gevolgen van oorlog op een samenleving in beschouwing te nemen. In zijn crisis model 

ziet Meuvret oorlog dus wel als crisis. Hij argumenteert zelfs dat oorlog als crisis een combinatie is van 

de twee andere types. Oorlog veroorzaakt dus zowel hongersnoden als epidemieën. Ook Gutmann 

tracht in zijn werk War and Rural life over het idee te stappen dat de invloed van oorlog op 

plattelandsgemeenschappen ondergeschikt zijn aan de grote lijnen en veldslagen binnen de militaire 

geschiedenis. Hij onderscheidt hierbij drie categorieën van invloeden die voorkomen tijdens 

oorlogstijd.56  

Als eerste zorgt oorlog voor een zekere interactie tussen soldaten en bevolking. Hierbij geldt dat hoe 

groter de aanraking is met het leger, hoe groter de impact van de oorlog kan zijn op een bepaalde 

samenleving. Zo zullen er steeds gebieden zijn die het leger vaker links laat liggen. Voor deze gebieden 

lijkt de oorlog, maar een minimale impact te hebben op de normale gang van zaken.57 Voor regio’s die 

gesitueerd zijn langs belangrijke invalswegen kan de impact echter zo groot zijn dat hij nefaste 

gevolgen heeft voor de boerengemeenschap. Het eerste probleem waar de plattelandsbevolking mee 

te maken krijgt is het feit dat een leger niet zomaar kan tegengehouden worden. De boeren zijn niet 

opgewassen tegen de grote aantallen en de wapens die de soldaten dragen. Zo is het leger eigenlijk 

vrij om te staan en gaan waar zij willen. Dit is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom soldaten 

zich boven de wet stellen. Het was bijvoorbeeld in de 16de en 17de eeuw geacht dat wanneer een leger 

schade berokkende aan de neutrale bevolking van het Prinsbisdom Luik dat het leger instond om deze 

schade te vergoeden. Dit gebeurde in de praktijk echter nooit.58 Zo werd er ook in de eerste helft van 

de 17de eeuw verschillende serieuze misdaden toegeschreven aan soldaten. Verder werd de interactie 

tussen soldaten en bevolking vaak getekend door geweld, diefstal en vernietiging. Vooral de 

huursoldaten en de muiterijbendes stonden gekend voor hun plundertochten en moorden.59 Deze 

interacties eindigden veel vaker in bloedvergieten door de speciale relatie tussen de huurlingen en de 

boerenbevolking. Anders dan tegenover de reguliere soldaten hadden de boeren een echte haat voor 

de huurlingen. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, maakten sociale mislukkelingen en criminelen 

vaak deel uit van deze huurlingenlegers. Vaak waren dit dan ook personen die gekend waren in 

bepaalde dorpen. Enerzijds maakten de huurlingen misbruik van hun verkregen macht om op een of 

andere manier vergelding te zoeken bij de mensen die hen afgestoten hadden en anderzijds 

verdroegen de dorpelingen het niet dat sommige criminelen zomaar met hun misdaad weg kwamen.60 

Gutmann haalt in zijn werk echter aan dat we dit overdreven geweld van verkrachtingen en moorden 

moeten nuanceren. Uiteraard was er effectief geweld, maar de bronnen waar men vaak naar verwijst 

zijn literaire bronnen met de bedoeling medelijden op te wekken. We moeten dus rekening houden 

dat sommige verhalen op de nodige plaatsen aangedikt kunnen zijn.61 Nog invloedrijker misschien dan 

de geweldplegingen van het leger, was de ‘verplichte’ huisvesting van soldaten. Het kwam voort uit 
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een middeleeuwse gedachte dat de plattelandsbevolking instond voor de bevoorrading en de 

verzorging van de soldaten. Dit maakte dat soldaten zich letterlijk in het dagelijks leven gingen mengen 

van de boerenbevolking. Zo sliepen ze in hun bedden en maakten gebruik van hun kostbaar materiaal 

zoals bestek, kaarsen, lakens en zelfs kledij. Vandaag lijkt het gebruik van kaarsen en bestek niet zo’n 

grote impact, maar in de 16de en 17de eeuw waren dit nog echte luxeproducten. Het moeten 

aanschaffen van nieuwe materialen door het verbruik of beschadiging kon een plattelandsgezin 

makkelijk ruïneren. Naast het voorzien van een slaapplaats en de nodige verzorging, moesten de 

boeren de soldaten ook voorzien van het nodige voedsel.62 Dit brengt ons naar de tweede categorie 

van Gutmann. 

Als tweede categorie onderscheidt Gutmann de economische gevolgen, meer specifiek gaat het hier 

over de gevolgen voor de voedselvoorraad als voor de oogst. De voedselvoorraad van de 

plattelandsgemeenschap was nooit groot genoeg om een leger te kunnen bevoorraden en nog 

voldoende overschotten te behouden om de winter door te komen. Dit had als gevolg dat de boeren 

vaak grotere kans hadden op hongersnoden in de winter met de nodige doden tot gevolg. Deze 

dodenaantallen hadden op hun beurt opnieuw een negatieve invloed op de voedselvoorraad. Door de 

vermindering in bevolking en het opeisen van dieren, kreeg men een tekort aan werkkrachten 

waardoor de velden niet naar behoren bewerkt werden. Wat dan weer resulteerde in een mindere 

oogstopbrengst. Niet enkel logerende soldaten hadden een negatieve invloed op de akkers. Ook een 

simpele doortocht van soldaten konden de gewassen onherroepelijk vernietigen. Verder werden 

gewassen ook vernietigd voor tactische redenen of voor het aanleggen van fortificaties. Het leger had 

echter niet altijd fysiek voelbare gevolgen voor de economie van het platteland.63 In sommige gevallen 

werd er geen voedsel gevraagd, maar wel geld of beide. In het eerste geval liet men de bevolking 

instaan voor de kost van het aankopen van de voedselvoorraad. Het tweede geval kan verschillende 

vormen aannemen. Een sauvegarde kon op vrijwillige basis aangekocht worden om in ruil vrijgesteld 

te zijn van legerkampementen. Vaak draaide dit op woordbreuk uit. Het geld voor de sauvegarde 

verdween in de zakken van de hogere officiers en lieten hun soldaten toch gewoon logeren in het dorp. 

De andere vorm is deze van contributies. Dit was een soort onofficiële belasting die geïnd werd door 

het leger in ruil voor ‘veiligheid’. Het niet betalen van deze belasting resulteerde vaak in het 

platbranden van het dorp in kwestie. Als laatste gebeurde het af en toe ook dat personen en zelfs 

dieren ontvoerd werden door soldaten. Wanneer de familie het gevraagde bedrag betaalde, werd de 

persoon of het dier vrijgelaten.64  

De laatste categorie handelt over de demografische gevolgen van oorlog. Uiteraard zorgen de 

hongersnoden voor slachtoffers, maar ook de logementen zorgen voor dodelijke slachtoffers. Door de 

grote aantallen die samenleven op een kleine oppervlakte verspreiden ziektes veel sneller met 

epidemieën tot gevolg. Hierbij gaat eerst de gevoeligste ten onder. Dit zijn vooral de ouderen, de 

armen en de kinderen. Verder neemt de bevolking nog verder af door het ontvoeren van boeren en 

het onder dwang rekruteren van boeren voor het leger. De reden hiervoor is dat de soldaten zich te 

goed voelden om zware handenarbeid te doen. Hun oplossing hiervoor was om boeren mee te nemen 

om onder andere graafwerken uit te voeren. Vaak keerden deze boeren nooit terug naar huis.65 Ook 

vluchten was een van de factoren waardoor de bevolking achteruit ging. Mensen zochten veiligere 

oorden op waar wel nog voldoende voedsel voorradig was, maar vluchtten vaak ook door hun 

geloofsovertuiging. Zo ontstond het idee van de ‘homeless peasant’. Dit waren boeren die door oorlog 
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alles waren verloren en rondzwierven op zoek naar voedsel. Uiteindelijk zouden ze zich groeperen en 

dievenbendes vormen. Gutmann vindt dit beeld echter overdreven. Hij vindt het belangrijk om te 

focussen op positieve gevolgen van oorlog.66 Zo beschouwt hij de migratie als iets positief. Vele 

vluchtelingen krijgen de kans om hun leven her op te bouwen in de plaats van de gesneuvelde boeren. 

Dit toont volgens Gutmann een positieve ingesteldheid van de plattelandsbevolking die nog steeds 

hoop in de toekomst hebben.67 

De bescherming van de boeren en hun bezittingen 
De plattelandsbevolking kon zich op verschillende manieren trachten te beschermen tegen 

dievenbendes of de gevolgen van oorlog. De ene manier was al wat efficiënter dan de andere. In de 

eerste plaats kon men teruggrijpen naar wettelijke beschermingsmaatregelingen. Hier denken we 

vooral aan de sauvegardes of schutsbrieven. Dit waren wettelijke documenten die een bepaalde 

instelling of groep mensen kon beschermen tegen plunderingen, contributies of inkwartiering. De 

macht van zo’n document ging uit van de hoogste autoriteit zoals een koning of in het geval van het 

Prinsbisdom Luik, de prinsbisschop. Ook een ‘gemeinte’ kon in theorie deze aanzienlijke som 

neerleggen in ruil voor veiligheid. Dit was echter een erg hoge prijs voor een schild vol gaten. Zoals in 

het vorige hoofdstuk kort vermeld, werden deze sauvegardes vaak niet nageleefd door de soldaten. 

Ook de muiterijtroepen en de huurlingenleger erkenden vaak het gezag niet van de verlener van de 

schutsbrief.68 In het Prinsbisdom Luik hadden de prinsbisschoppen ook niets om hun autoriteit mee af 

te dwingen. Luik hield er namelijk geen leger op na.69  

Wanneer de wettelijke macht faalde, was het platteland op zichzelf aangewezen. Ze zochten zelf naar 

manieren om hun gebieden en bezittingen te vrijwaren. De boeren lieten de soldaten dus niet zomaar 

begaan zoals vroeger de populaire opvatting was in militaire geschiedenis.70 Samen staken ze de 

handen uit de mouwen en organiseerden hun eigen verdediging. Dit kon onder de vorm van primitieve 

landverdediging of het organiseren van eigen milities. De meest voorkomende landsverdediging zijn 

de landweren. Deze waren aarden wallen met af en toe een gracht ervoor of erachter gelegen. Op de 

wal werd er struikgewas gepland om de doorgang nog moeilijker te maken. Vaak maakten ze deel uit 

van grotere verdedigingsnetwerken van een dorp of stad. Landweren werden vooral aangelegd in 

overeenstemming met de aanwezige landschapselementen, zoals moerassen en zandruggen, tijdens 

14de en 15de eeuw. Hun voornaamste functie was om bescherming te bieden tegen gewelddadige 

soldaten. Na de militaire revolutie van de 16de eeuw kunnen we echter stellen dat deze landweren niet 

meer opgewassen waren tegen de volledige kracht van een leger. Met het nieuwe gebruik van grote 

infanterietroepen en krachtige vuurwapen, konden soldaten in geen tijd voorbij deze landweren 

geraken.71 We kunnen dus zeggen dat de echte verdedigingsfunctie van deze landweren verdween, 

maar wel nog bruikbaar was voor het ontmoedigen van plunderende legers en het tegenhouden van 

dievenbendes. Een andere optie in het voorzien van hun eigen verdediging is het organiseren van een 

eigen militie. Ze bouwden hierbij verder op de al bestaande rotten die instonden voor de veiligheid 

binnen een dorp. Deze rotten werden dan onder leiding van hun rotmeester bewapend en uitgestuurd 

om wacht te lopen in een bepaalde sectie van het dorp.72 Als het tot een confrontatie kwam dan waren 

de slecht opgeleide buren echter niet opgewassen tegen de grotere aantallen van het leger. Die 

confrontatie leed vaak tot bloedvergieten aan de kant van de boeren. Dit had als gevolg dat de soldaten 

                                                             
66 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 34–35. 
67 Gutmann, 149. 
68 Wassink en Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden, 76. 
69 Driessen, “De schansen in de lage landen”, 99. 
70 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 4. 
71 Wassink en Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden, 66–67. 
72 Wassink en Nouwen, 67. 



 23 

toch gewoon hun gang konden gaan en de milities voor niets gestorven waren.73 Net zoals bij de 

landweren zijn de milities dus niet opgewassen tegen de kracht van het leger, maar wel efficiënt tegen 

kleine muiterijen en dievenbendes. Dit laat de vraag rijzen of de plattelandsbevolking met deze vormen 

van verdediging wel de bedoeling hadden om zich te vrijwaren van de verpletterende gevolgen dat 

een leger op hun gemeenschap had. Het lijkt ons eerder een manier om vooral plunderingen te 

voorkomen en eventueel legers die op zoek waren naar een gemakkelijke prooi te ontmoedigen.  

De laatste manier en misschien wel populairste manier om zichzelf in veiligheid te brengen, is vluchten. 

De bevolking vlucht hierbij ofwel weg naar veilige regio’s waar weinig tot geen oorlog wordt gevoerd 

of naar ‘veilige’ plaatsen. Deze veilige plaatsen konden erg uiteenlopend zijn. Het hing ook sterk af van 

regio tot regio welke soorten vluchtplaatsen voorhanden was. Een veilige haven die je echter overal 

kan vinden is de dorpskerk. Centraal gelegen en met dikke stenen muren gelijkend op een burcht was 

dit een populaire keuze. Vooral Romaanse kerken waren de beste optie met hun kleine ramen en ene 

ingang. Daarbij zorgde de stenen kerkhofmuur vaak nog voor een extra verdedigingslinie en ook voor 

een plaats waar het vee kon verzameld en in veiligheid gebracht worden. De volgende optie was om 

te vluchten naar het veilige onderkomen van de lokale heer of een abdij. Deze tweede mogelijkheid 

werd niet zo vaak gekozen aangezien de abdijen vaak in oorlogstijd zelf leegliepen. De monniken 

trokken zelf vaak weg naar veiligere oorden. Het kasteel van de heer daarentegen was een goed 

beschermde plaats met gracht en hoge dikke muren. Er waren echter ook nadelen aan verbonden. Zo 

bezat de lokale heer vaak uitgestrekte gebieden waar verschillende kleinere dorpen deel van 

uitmaakten. Indien elke onderdaan zijn toevlucht zou zoeken in het kasteel van de heer, leed dat tot 

onmenselijke leefomstandigheden. Krappe leefruimtes, slapen in de open lucht en een beperkte 

voedselvoorraad zijn nog maar enkele van de problemen waar de boeren mee te kampen zouden 

hebben. Daarnaast waren ze ook verplicht om wacht te lopen op het kasteel in ruil voor hun verblijf. 

In het kasteel verblijven betekende vaak ook dat ze het vee en hun kostbare spullen moesten 

achterlaten. Als derde optie kunnen de plattelandsbewoners vluchten naar versterkte steden.74 Hier 

hadden ze geen last van wachtplicht of krappe leefruimte, maar de stad kende wel zijn eigen nadelen. 

Door de veranderingen in oorlogsvoering met de focus op belegeringen, was de kans groot dat je 

sukkelde van het ene oorlogsgebied in het andere. De belegeringen waren ook geen pretje. Ze 

brachten vaak hongersnood en ziektes met zich mee. In het Prinsbisdom Luik komt daar nog een 

negatieve vluchtelingenpolitiek bij kijken. In enkele grote steden van het prinsbisdom werd er op vaste 

tijdstippen actief gezocht naar vluchtelingen en werden deze gedeporteerd.75 Wanneer het vluchten 

naar de stad niet mogelijk was, net zoals alle andere bovenstaande, dan ging men op zoek naar andere 

beschermende plaatsen. Dit konden bijvoorbeeld omwalde hoeves zijn of de typerende 

vierkantshoeves uit Haspengouw. Deze hoeves hadden vaak geen ramen in de buitenmuur en hadden 

ook maar één toegang tot het binnenplein. In gebieden zoals de Kempen, waar geen vierkantshoeves, 

amper kastelen en bijna geen versterkte steden zijn, was de plattelandsbevolking toegewezen op 

primitieve landweren of natuurlijke vluchtplaatsen. Onder natuurlijke vluchtplaatsen verstaan we de 

landschapselementen die uit zichzelf moeilijk bereikbaar zijn en een beschermend karakter hebben. 

Hier vluchtte men naartoe met het vee en hun meest waardevolle goederen. Deze plaatsen kunnen 

gaan van bossen en moerassen tot grotten. De eerste twee plaatsen werkten enkel op een erg korte 

termijn terwijl de grotten een semipermanent karakter hadden. Mergelgrotten (dit zijn eigenlijk 

mergelmijnen) waren een makkelijke optie voor de bevolking van zuidoost Limburg.76  

                                                             
73 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 34. 
74 Mertens, “Kempense buurtschappen op de vlucht in hun heide. Ontstaan en betekenis van schansen tijden 
de oorlogen van de Nieuwe Tijd”, 163–65. 
75 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 35. 
76 Ubach, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 174. 
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Een erg bijzondere vorm van zelfverdediging op het platteland vinden we in de boerenschansen. We 

kunnen het ons als het ware voorstellen als een samenraapsel van alle voorgaande vormen. Zo stonden 

schansen vaak onder soevereine bescherming van diegene die toelating verleende tot het opwerpen 

van een schans. Voor de bouw van de schans lijken de schansgezellen inspiratie gehaald te hebben bij 

de landweren, met een begroeide wal en een gracht. De schans, eens opgebouwd, was voorzien van 

een eigen militie ook opgedeeld in rotten. Dit alles werd gedaan om met hun hele hebben en houden 

te kunnen vluchten naar een permanente veilige plaats.77 In het volgende hoofdstuk bekijken we dit 

uniek fenomeen van dichterbij.  

  

                                                             
77 Driessen, “De schansen in de lage landen”, 98. 
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De boerenschansen 
In dit hoofdstuk bekijken we het fenomeen van de boerenschansen in detail. Hiervoor maken we 

voornamelijk gebruik van primaire archiefbronnen. We bekijken een bronnencorpus dat zich spreidt 

over zo’n 40 gekende schanssites. Zij zijn vooral te situeren in de Limburgse Kempen, aan de Limburgse 

grens met de huidige provincie Antwerpen en Noord-Brabant. Uiteraard zijn dit niet de enige 

boerenschansen, maar wel de schanssites waar vandaag gekend archiefmateriaal voor handen is. Aan 

de hand van vorige inventarisaties en de googlesite van schansen in België, Nederland en Duitsland, 

zijn er in totaal zo’n 160 hedendaagse gemeentes die verschillende potentiële schanssites binnen hun 

grondgebied hebben.78 Als we in rekening nemen dat hedendaagse gemeentes tot wel 3 à 4 schansen 

kunnen bevatten, mogen we er zeker van zijn dat er boven de 200 schansen verborgen zijn in het 

Kempische en Noord-Brabantse landschap.  

 

Figuur 5 Inventarisatie boerenschansen, eigen kaart (in het oranje de schansen zonder gekend archiefmateriaal, in het 
blauw de schansen die we hier bestuderen) 

In ons bronnencorpus vinden we de aanvragen tot toelating, de toelatingen zelf en de 

schansreglementen. We maken hierbij vooral gebruik van uitgegeven bronnen door Hansay en enkele 

andere auteurs, als ook in beperkte mate van enkele niet-uitgegeven bronnen. Deze proberen we in 

hun heelheid te analyseren, gelijkenissen en verschillen na te gaan en te linken aan de grote historische 

tendensen. 

De eerste twee brontypes nemen we samen in het eerste deel, aangezien ze sterke gelijkenissen 

vertonen en in de toelatingen ook vaak werd samengevat wat er in de aanvragen vermeld stond. We 

vinden deze bronnencategorie in de archieven meestal terug in de schepenrollen van het 

desbetreffende dorp of, in het geval van toelatingen bij de Prinsbisschop van Luik, in de zogenaamde 

‘Conclusions Capitulaires’. Deze laatste zijn enkel overgeleverd in het Latijn. We proberen aan de hand 

van deze aanvragen en toelatingen een beeld te schetsen hoe de boerenschansen tot stand kwamen. 

‘Wie vroeg er de bouw van een schans aan? Wie gaf toestemming? Wie werd er toegelaten tot de 

                                                             
78 “Schansen in Limburg”. 
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schans?’ zijn enkele vragen die we ons kunnen stellen. Als ondersteuning maken we hier ook gebruik 

van kaartmateriaal dat dateert uit de periode van de oprichting van de schans. In tegenstelling tot de 

populaire praktijk maken we hier dus geen gebruik van kaarten die dateren van ver na de oprichting 

van de schansen, zoals de Ferrariskaart (1771-1778).  

In het tweede deel bekijken we de schansreglementen. Deze bron bevat verschillende artikels met 

gedrags- en organisatorische regels omtrent de organisatie van de schansgemeenschap. We vinden ze 

net als de andere bronnen ook terug in de schepenrollen, maar soms ook in de archieven van de lokale 

heer. Aangezien reglementen vaak tegen het begin van de 18de eeuw zich in erg slechte staat 

bevonden, vinden we vaak ook afschriften van de reglementen in 18de -eeuwse notarisakten. Hierin 

proberen ze zo goed als mogelijk het originele reglement te kopiëren. Deze notarissen getuigen ook 

vaak van de erbarmelijke toestand van de documenten.79 Ons lijkt er dus geen echte reden tot 

vermoeden dat er belangrijke zaken zijn aangepast die de originele betekenis van deze 

schansreglementen kan veranderen. Aan de hand van de gekopieerde en originele schansreglementen 

proberen we te achterhalen hoe de organisatie van de schansgemeenschap in zijn werk ging. Hierbij 

besteden we ook in het bijzonder aandacht aan hoe deze schansgemeenschap zich verhield ten 

opzichte van het officiële recht en zijn machtshouders. Om een eventuele connectie te kunnen 

achterhalen bekijken we ook enkele dorpskeuren uit dezelfde gemeentes als de schansreglementen.   

Oprichten van een boerenschans 
In dit eerste grote luik van onze bronnenanalyse kijken we naar de aanvragen en de toelatingen tot 

het bouwen van een schans. In mindere mate analyseren we ook de bijzondere aanvragen zoals de 

aanvraag tot vergroting van de boerenschans. We verdelen dit luik verder onder in verschillende 

thema’s die ons elk op hun beurt meer kunnen leren over het oprichten van een boerenschans en 

linken deze gevonden informatie ook aan de bevindingen uit het eerste deel van dit onderzoek. We 

hopen zo verklaringen te kunnen vinden voor de reden van oprichting in de Kempische regio en de 

specifieke tijdsperiode van de oprichtingen, als ook een overkoepelend beeld te schetsen van het 

oprichtingsproces van de vroegmoderne boerenschans.  

Eerst zullen we kort de beide brontypes toelichten. Hierbij kijken we hoe ze zijn opgebouwd, wat de 

gelijkenissen zijn tussen de verschillende aanvragen of toelatingen, maar ook hun eventuele lokale 

verschillen. Daarna bestuderen we wie de aanvraag indiende voor het bouwen van een boerenschans 

en welke redenen ze daarvoor gaven. Vervolgens bekijken we aan wie deze aanvragen gericht zijn en 

wie uiteindelijk ook de toelating verleent tot oprichting. We schenken aandacht aan de eventuele 

voorwaarden die de autoriteit daarbij oplegt. Door deze informatie te linken aan de toenmalige 

politieke en economische structuren proberen we mogelijke verborgen motieven te achterhalen die 

de autoriteiten hadden voor het goedkeuren van de oprichtingen. We besluiten dan met te kijken waar 

en wanneer de boerenschansen gebouwd werden. Aan de hand van belangrijke militaire 

gebeurtenissen trachten we te verklaren waarom bepaalde periodes en plaatsen hot-points waren 

voor het oprichten van boerenschansen. Daarnaast kijken we ook aan de hand van kaartmateriaal en 

beschrijvingen in archiefbronnen waar de boerenschansen gesitueerd waren binnen het dorp. Dit 

linken we op zijn beurt aan de gewoonlijke vormen van bescherming op het platteland. 

  

                                                             
79 Een voorbeeld hiervan vinden we in het schansreglement van Linde uit: Hendrix, “De schans van het gehucht 
Linde onder Peer”, ’t Daghet in den oosten 20 (1904): 177–81. 
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De bronstructuur  
De aanvragen tot oprichting van een boerenschans en de toelatingen tot het oprichten zijn over de 

hele lijn erg homogeen. Er zijn, naast enkele kleine details, in structurele zin amper verschillen tussen 

de bronnen. We kunnen dus niet spreken van duidelijk lokaal verschil in de opbouw van deze 

brontypes, maar wel een tendens doorheen de tijd naar een sterkere homogene structuur.  

Aanvragen tot oprichten 

Als eerste kijken we naar de opbouw van de aanvragen tot het bouwen van een boerenschans. Dit 

brontype is in eerder beperkte mate overgeleverd. Daardoor zijn zo ook minder bekend in de 

literatuur. Wij zijn ervan overtuigd dat bij het systematisch doorgaan van de archieven meer aanvragen 

zouden gevonden worden. Nu  bekijken we twee types om de structuur te kunnen illustreren: een 

aanvraag uit de archieven van de Prinsbisschop van Luik in het Latijn en een aanvraag door de boeren 

van Helchteren aan de abdij van Sint-Truiden.  

In het begin van de aanvraag of vaak ook op het einde bij de ondertekening vinden we de datum van 

de aanvraag. Verder vinden we aan het begin ook steeds wie de aanvraag doet. Dit kan uitgebreid zijn 

door de personen die de aanvraag doen bij naam te noemen. 

‘Requeste overgegeven van wegen ettelijcke ondersaten van Hellechteren om te moghen 

opgraven een schansse, […] Verthoenen in alle oijtmoedicheijt aen sijne eerwerdichtste 

heerlicheijt ende convent Jan Elssen, Leonart Kuijpers, Marten Mauwen, Matthijs Berreben, 

Lemmen op die cruijstraet, Haubrecht Jannes, Hendrick Timmermans ende meer andere 

ondersaten zijner heerlicheijt Hellechteren, omtrent twee oft drei ende dartich persoenen …’80 

In de aanvragen, die te vinden zijn in de samenvatting van besluiten of in verzamelingen van besluiten, 

vinden we geen uitgebreide lijst van namen. Daar blijft het beperkt tot het vermelden van de inwoners 

van een zeker dorp. 

 ‘Ad libellum supplicem incolarum de Molenbersel sub dominio de Nederitter …’81 

Na de bekendmaking van de aanvragers vinden we in de bron terug aan wie de toelating gevraagd 

wordt. In sommige gevallen is de aanvraag gericht aan een privépersoon, de eigenaar van het land 

waarop ze een schans willen bouwen, maar meestal is het gericht aan de lokale autoriteit. 

 ‘Aan onssen eerwerdichsten heere prelaet ende zijne convent van St Truijden.’82 

In de aanvragen gericht aan de Prinsbisschop van Luik vinden we deze exacte aanspreking niet terug. 

Het lijkt eerder een formele vorm waar de nodige parameters aangepast kunnen worden. Aangezien 

dit sjabloon kenmerkend is voor de aanvragen aan het adres van de Prinsbisschop is deze aanspreking 

overbodig.  

Vervolgens vinden we de redenen die aangebracht worden als argumentatie voor de nood aan een 

boerenschans. Zoals bij de aanvragers kan ook het aangeven van de redenen, waarom een schans 

nodig was, uitgebreid of eerder erg summier zijn. Bij de laatste beperken de aanvragers zich vooral tot 

de reden van oorlogsoverlast. Zo is er in de aanvraag voor de Prinsbisschop enkel sprake van ‘contra 

excursiones militum’ terwijl er in de aanvraag van Helchteren een erg uitgebreid gamma aan redenen 

naar voren gebracht wordt.  

                                                             
80 Alfred Hansay, “Documents inédits concernant la mise en défense des campagnes lossaines à l’époque 
moderne”, Bulletin de la Commission royale d’histoire 95 (1931): 181. 
81 Hansay, 179. 
82 Hansay, 181. 
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‘… desen beijsteren, periculeusen ende vervaerlijcken tijt, mede om die daeghelicxse convoijen, 

roverijen deurganck ende wederganck der soldaten van d’eene ende d’andere zijde deur vrie 

heerlicheijt voirschreven, die verthoenders egeene bequaeme schulinge oft vluchte en kunnen 

hebben tegen dusdanighe periculen, convoien, roverijen ende plunderinghe …’83 

In sommige aanvragen vinden we ook de voorziene locatie terug waar de schans eventueel zou kunnen 

komen. Deze bronnen zijn echter in de minderheid.  

Toelating tot oprichten 

Als tweede kijken we naar het brontype van de toelatingen tot oprichting. Ter illustratie bekijken we 

ook hier enkele voorbeelden van verwoordingen in de toelatingen. Parallel met de aanvragen is er in 

de toelatingen eerst een vermelding van wie de toelating verleent, waarom een boerenschans nodig 

was en wie de aanvraag ingediend had. Dit is eigenlijk een soort herneming van wat aangehaald werd 

in de aanvragen tot oprichting. Aangezien dit dus erg gelijkend is aan de aanvragen geven we hier geen 

voorbeelden van mee.  

In vergelijking met de aanvragen vinden we bij de toelatingen vaker terug waar de boerenschans zal 

opgetrokken worden. Dit kan voor ons een eerder vage omschrijving zijn, terwijl dit voor de toenmalige 

bewoners van het dorp in kwestie toch duidelijk was. Ze wisten aan de hand van deze omschrijving  

waar de bouwplaats van de boerenschans zich ging bevinden. We denken hier bijvoorbeeld aan de 

vermelding van: 

‘Zij gevonden hebben seeckere plaetsen ser bequame om aldaer te maecken schansen ofte 

sterckten…’ 84 

In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van een toponiembenaming, zoals ‘die Huevensche heijde 

beneffen dije Vranckenweijers’. Hier wordt het voor ons duidelijker waar de schanssite gevonden kan 

worden. Als laatste heb je de erg precieze beschrijving waar ook aandacht wordt gegeven aan alle 

aangrenzende gronden met zijn eigenaars.  

‘op eenen seckeren bossch, genaempt den Marcelis bosch, regenoten die voirscreven heeren 

oost, die bekee westen, jonckheer Stephanus de Geloes suijden, ende die gemeijn straet norden, 

teghen ennige andere erffven die voirscreven heeren dienlijck…’85 

Hierna vinden we vaak enkele voorwaarden die de heer of de eigenaar van de voorziene grond voor 

de schans oplegt aan de schansgemeenschap. Er wordt in de voorwaarden vaak de nadruk gelegd op 

het feit dat de grond na de onrustige tijden moet terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat. Daarnaast 

vind je ook meer lokaal gebonden voorwaarden zoals over het gebruik van bomen op het grondgebied 

of wie recht heeft op vissen in de schansgracht. Opvallend is echter ook dat de heren in hun 

voorwaarden vaak de klemtoon leggen op het behoud van hun eigen macht.  

‘wel verstaende dat bij oprichtinghe van dusdanighe schansse, die supplianten en willen in 

egeender manier sich te bevreijden van eenighe lasten, wachte, servituten, subjectie ende 

onderdanicheijt …’86 

Als laatste worden deze documenten ook steevast afgesloten met de datering en de ondertekening 

van de autoriteit en eventuele geloofwaardige getuigen.  

                                                             
83 Hansay, 181. 
84 Hansay, 173. 
85 Hansay, 175–76. 
86 Hansay, 182. 
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Deze toelatingen worden niet enkel in hun pure vorm teruggevonden in de archieven. Naast de echte 

oorkonden heb je ook de rapportage van de verlening in de schepenrollen, maar is het vaak gebruikelijk 

dat de toelating hernomen of samengevat is bij het opmaken van de schansreglementen. In dit 

rechthoudend document wordt deze toelating dan extra geconfirmeerd.  

Bijzondere vragen 

Als derde en ook laatste bronnencategorie hebben we de ‘bijzondere vragen’. Dit is een beperkte 

categorie die ook uit de latere periode (zie volgend hoofdstuk) van de boerenschansen dateert. We 

vinden er de vragen tot vergroting en ook de unieke bron over een plaatstoewijzing van een adellijke 

dame op de boerenschans. Deze laatste is uniek aangezien er van deze soort maar één bekend is. De 

bron getuigt over een schansplaats die werd toegewezen aan de toenmalige lokale heer, de ‘vrouwe 

van Zeelhem’. In het kader van de oprichting van een boerenschans op het grondgebied van Zeelhem 

werd de schansgenoten opgelegd een jaarlijkse cijns te betalen, maar ook werd er een speciale plaats 

voorzien voor de edele dame. Aangezien deze bron uniek is, kunnen we niet met zekerheid zeggen of 

het een fenomeen was dat in andere regio’s ook werd toegepast. Ons lijkt het eerder een lokaal 

specifieke voorwaarde.  

‘ende te geven aen mijne edele vrouwe van Zeelhem […] incluijs een plaetsche soo groot als 

eenen iederen sal toe gedeijlt worden voor haer ende haere geerffven om haeren vrijen wil daer 

mee te doen...’87  

Hoewel in ons bestudeerd bronnencorpus de vragen tot vergroting eerder beperkt zijn, wil dit niet 

zeggen dat dit een ongebruikelijke gewoonte was. In dit onderzoek focussen we ons eerder op de 

oprichting van de schansen en minder op de latere periode van de schansen. We zijn dus ook niet actief 

op zoek gegaan naar de bronnen met betrekking op vergroting van de boerenschansen. Desalniettemin 

willen we ook niet doen alsof dit brontype niet bestaat. In deze bronnen vinden we de gebruikelijke 

informatie zoals de aanvragers, de eigenaar van de grond, de reden waarom een vergroting 

noodzakelijk is en de voorwaarden die de eigenaar eventueel oplegt. Verder vinden we er soms de 

locatie van de boerenschans en in welke richting hij uitgebreid wordt, alsook de mogelijke oppervlakte 

van de uitbreiding.  

‘suppliceren om die buijten plaetse van die selve schantse, aen den kant van der heijden, 

weijnich te mueghen vermeerderen…’88 

Ook deze bron sluit af met de ondertekening en datum of met de organisatie van de uitmeting van het 

uitbreidingsgebied.  

‘Men moest vluchten rap en gauw, indien men ’t leven houden wou’ 
De angst voor hun leven en bezittingen inspireerde in zekere zin de boerenbevolking om zelf te 

voorzien in hun eigen bescherming. De gewoonlijke beschermingsvormen op het platteland hebben 

we in het vorige hoofdstuk besproken. Op het einde van de 16de eeuw zien we echter bescherming 

onder de vorm van de boerenschansen opduiken. Wanneer we kijken naar de aanvragen en 

toelatingen zien we dat de vraag naar een schans altijd komt uit dezelfde hoek, namelijk de 

‘ondersaeten’ en de ‘scholtet’. Waren dit dan in realiteit de boeren die persoonlijk gingen vragen om 

een schans? 

                                                             
87 Hansay, 187–88. 
88 Hansay, 219. 
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In de bronnen gericht aan of afkomstig van de Prinsbisschop van Luik zien we in de Latijnse versies 

vooral het woord: incolarum.89 Dit is het Latijnse woord voor inwoners. Aangezien het gaat om 

plattelandsgemeenschappen kunnen we ervan uitgaan dat het hier ook gaat om de boeren. Als we dan 

echter gaan kijken naar de Nederlandstalige versies van de Prins bisschoppelijke bronnen zien we dat 

de term bewoners meer gespecifieerd wordt. Hier is er meer sprake van de dorpsmeesters en de 

‘gemeinte’. Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien, is deze ‘gemeinte’ de verzameling van 

alle bijdragende boeren binnen een plattelandsgemeenschap. Dit komt dus weer terug naar de 

boerengemeenschap die samen het initiatief nemen om de toelating te vragen om een boerenschans 

op te richten. De verwijzing in de bronnen naar een dorpsmeester of een drossaard is daarbij dan wel 

interessanter. Hierdoor kunnen we ons beter voorstellen hoe de aanvraag werd in gediend. Zo kunnen 

we stellen dat de vraag naar een schans verrees in de bijeenkomsten van de ‘gemeinte’, maar dat de 

eigenlijke vraag werd doorgegeven aan een autoritaire figuur binnen de plattelandsgemeenschap die 

dichter bij de lokale heer of grootgrondbezitter stond. Waarschijnlijk kon dit het aanvraagproces 

makkelijker maken en/of versnellen.  

Dit wordt ook bevestigd door de andere bronnen die niet gericht zijn aan de Prinsbisschop van Luik. 

Hier is er ook sprake van de onderdanen die onder leiding van de burgemeester of drossaard de heer 

suppliëren om een schans te mogen opwerpen. Daarnaast zien we ook dat sommige boeren bij naam 

worden genoemd en andere niet. Wij wijten dit aan het feit dat er een verschil heerste tussen de 

zogenaamde hofboeren en de keuterboeren. De eerste was de rijkere klasse van de boeren met een 

groter landbouwareaal, terwijl de keuterboeren, ook wel behorend tot de ‘gemeinte’, iets lager op de 

sociale ladder stonden en misschien minder de aangewezen personen waren om te vermelden op een 

officieel document. Dit zien we ook bij de gewoonte van de betrouwbare getuigen die aanwezig 

moesten zijn bij het ondertekenen van een belangrijke overeenkomst. Deze betrouwbare getuigen zijn 

ook vaak de vooraanstaande personen uit een gemeenschap, zoals de politieke leiders, hogere 

beroepen en de clerus. Dit vertaalt zich in de bronnen als een korte opsomming van namen, gevolgd 

door bijvoorbeeld ‘ende meerdere ondersaeten’. 

Hetgeen we hierboven hebben verteld gaat echter niet altijd op. In de bronnen waar de eigenaar van 

de grond, waarop de schans zou gebouwd worden, niet een hogere autoriteit is, maar wel de 

buurtschappen of een privé-persoon, is dit een ander verhaal. In dit geval is het wel degelijk mogelijk 

dat de vraag rechtstreeks van de boeren kwam zonder enige tussenpersoon. Voor de gronden die in 

het bezit zijn van de ‘gemeinte’ zelf, zoals de gemene gronden, lijkt het ons vanzelfsprekend dat er 

tijdens de gemeintevergaderingen door de boeren samen werd beslist over het optrekken van een 

schans. Indien de grond in handen was van een privépersoon dat geen adellijke titel droeg kon dit zelfs 

uitgaan van de grondbezitter zelf. In het bronnencorpus hebben we zo een toelating gevonden waar 

een privépersoon de toelating krijgt om op zijn eigen grond een schans op te richten voor de hele 

‘gemeinte’.90 De vraag is in deze gevallen effectief afkomstig van een boer of enkele boeren die 

uiteindelijk gaan voorzien in de veiligheid van de plattelandsgemeenschap. Hierbij moeten we echter 

ook de kanttekening maken dat de beslissingen over de gemene gronden en privégronden niet altijd 

enkel in de handen lag van de buurtschappen of de boeren zelf. Soms waren de inwoners toch verplicht 

om alsnog de toestemming te vragen aan de lokale heer. Dit is te wijten aan het toen nog heersende 

pachtsysteem. 

Het is ook belangrijk om te gaan kijken waarom de boerengemeenschap het noodzakelijk vond om een 

schans op te richten. Uit het vorige hoofdstuk kunnen we al besluiten dat de 16de en 17de eeuw een 

lastige periode was voor boeren om te overleven. Plundertochten van soldaten, huurlingenlegers en 

                                                             
89 Genitief meervoud van incola, dit betekent bewoner of inwoner. 
90 Louis Grietens, “De schansen van Meerhout”, De Zuiderkempen 2 (1939). 
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roverbendes zorgde voor een vernietiging van hun landbouweconomie. Daarbij kwam dan ook nog het 

nodige geweld en vernielzucht bij kijken om de ellende compleet te maken. Er werd ons echter ook 

gewaarschuwd in het werk van Gutmann dat auteurs uit de oudere literatuur soms durfden overdrijven 

bij het beschrijven van de oorlogsellende.91 Wat schoven de boeren die midden deze oorlogsellende 

leefden naar voren als reden om zichzelf te mogen beschermen? 

In de bronnen komen erg vaak dezelfde redenen naar boven. Vaak halen ze de eindeloze 

oorlogsellende aan dat zich uitte in dagelijkse plunderingen, konvooien en invallen van soldaten. 

Hierbij wordt dan ook vaak uitdrukkelijk gezegd dat het niet enkel de vijandelijke legers waren die zich 

slecht gedroegen, maar ook de legertroepen die theoretisch gezien aan hun kant stonden. Dit kunnen 

we plaatsen in het feit dat het Prinsbisdom Luik openlijk toegankelijk was voor de soldaten van alle 

mogelijke militaire actoren. Deze soldaten zagen het Prinsbisdom dan weer op hun beurt als de ideale 

plaats om gemakkelijk hun voorraden te spijzen zonder directe en serieuze gevolgen, denk maar aan 

het ontbreken van een Luikse legermacht. Verder wordt er ook vaak verwezen naar het gebrek aan 

een goede schuilplaats in de buurt, zoals een versterkte stad of kasteel. Ook dit kunnen we gemakkelijk 

plaatsen in onze eerdere bevindingen. We hebben gezien dat er in de Limburgse Kempen inderdaad 

amper versterkte steden waren in vergelijking met het zuidelijk gelegen Haspengouw en de regio van 

Lier en Mechelen in het westen. In de literatuur vonden we ook dat de concentratie van kastelen in de 

Kempische regio lager lag. Het zanderige en minder vruchtbare gebied had geen aantrekkingskracht 

bij de adel. De heren verkozen om hun woonplaats liever te situeren in een groenere en dichter 

bevolkte streek. We zien dus, net zoals de bronnen getuigen dat de doorsnee manieren voor 

bescherming weinig konden toegepast worden in het gebied waar boerenschansen werden opgericht.  

In meer gedetailleerde getuigenissen van de oorlogsellende halen de bewoners nog meer redenen aan 

waarom de doorsnee bescherming niet werkt. Zo hebben we een bron waar er wel een mogelijkheid 

is om te vluchten naar het kasteel van de lokale heer, maar dat er gewoon te weinig plaats is om de 

onderdanen van de verschillende gehuchten in onder te brengen. Het gebrek aan kastelen leidt dus 

niet enkel naar de onmogelijkheid om ernaar te vluchten, maar ook de moeilijkheid dat teveel 

personen vluchten naar hetzelfde kasteel. De bron gaat verder met het omschrijven van de slechte 

leefomstandigheden, waar de boeren in de open lucht moesten slapen (ook in de winter) tussen het 

vee.92  

Andere bronnen halen dan eerder erg specifieke militaire gebeurtenissen aan waardoor hun 

gemeenschap wordt overrompeld door doortrekkende soldaten. Zo verhaalt een bron uit Tessenderlo 

over het beleg op Bergen-op-Zoom en hoe het beleg ervoor zorgt dat er een constante passage is van 

soldaten door het dorp.93 Dit voorbeeld brengt ons weer terug naar wat we hierboven al vermeld 

hebben, namelijk dat het Prinsbisdom de doorsteek was van alle legertroepen. Daarbij komt dan ook 

nog kijken dat de kruising van de noord-zuid route en de oost-west route zich bevond in het Luikse 

grondgebied. Deze routes verbonden de belangrijkste steden met elkaar zoals Antwerpen-Maastricht. 

Het verplaatsen van de Spaanse Nederlanden naar de twistzone met de Nederlandse Republiek en 

omgekeerd gebeurde vaak via de Limburgse Kempen. Tessenderlo lag dus ook niet verbazend op de as 

naar Antwerpen die uiteindelijk doorgaf naar Bergen-op-Zoom. 

Een laatste en bijzondere reden die werd aangehaald om een toelating te verkrijgen, was het verval 

van oude boerenschansen. Zoals we iets verder in dit hoofdstuk zullen zien, werd er vaak de 
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voorwaarde opgelegd om na de ellendige tijden de schans af te breken. Het probleem hiermee is dat 

tijdens het twaalfjarig bestand verschillende schansen in verval geraakten of werden afgebroken. Dit 

zijn lang niet alle schansen aangezien het gevoel bij de bevolking leefde dat de vrede niet zou blijven 

duren.94 Na het twaalfjarig bestand werd de oorlog tussen Spanje en de Nederlandse Republiek 

hernomen en was de nood aan een schans weer een actueel thema. We kunnen in deze gevallen dus 

eigenlijk spreken van een soort toelatingsvernieuwing. Dit betekent echter ook dat we met zekerheid 

kunnen stellen dat sommige schansen al dateren van voor het twaalfjarig bestand ook al hebben we 

geen archiefbronnen hierover. 

Uiteraard mogen we ook niet het uiteindelijke doel van deze bronnen uit het oog verliezen. Deze 

redenen werden namelijk naar voor geschoven om de heer of grondbezitter te overtuigen dat de 

bevolking echt nood had aan een schans. We kunnen dus denken dat hoewel de aangegeven ellende 

met zekerheid een kern van waarheid bevat, er de kans is dat het een tikkeltje werd aangedikt. Zo lijkt 

het ons eerder onwaarschijnlijk dat elke bron die spreekt over dagelijkse plunderingen door soldaten 

ook effectief te maken hadden met dagelijkse plunderingen. Het lijkt ons realistischer om te denken 

dat er sprake was van erg veel plunderingen en onrust, maar dat dagelijkse plunderingen en zeker 

dagelijkse plunderingen door soldaten ietwat overdreven is.  

Het is ook erg opvallend dat er in geen enkele bron het geweld tegen de bevolking wordt aangehaald. 

Er is nergens sprake van verwondingen, verkrachtingen of moord op de boerenbevolking. Dit lijkt de 

theorie te volgen van Gutmann dat het geweld tegen de bevolking niet zo erg is als het vaak wordt 

opgehangen, maar misschien zijn er andere verklaringen waarom het niet in deze bronnen voorkomt. 

Een eerste verklaring kan zijn dat de geweldplegingen zich verzamelde met andere oorlogsmisdaden 

onder de bewoording: ‘de ellendige tijden van oorlog’. In een periode van aanhoudende oorlog lijkt 

het ons aannemelijk dat met deze simpele bewoording tijdsgenoten zelf invullen wat die 

oorlogssituatie tot een ellendige tijd maakt. In deze verklaring bevond het geweld zich in een lange lijst 

van andere mistoestanden die nu eenmaal plaatsvonden in een oorlogsperiode. Een tweede verklaring 

kan zijn dat het vermelden van geweld en moord niet bijdroeg tot het bekomen van een toelating. 

Indien de vraag aan de heer of abdij gericht werd, dan sprak hen waarschijnlijk vooral de economische 

kant van de zaak aan. De voortdurende nadruk op de plunderingen doet vermoeden dat de bevolking 

probeerde op dit economisch aspect in te spelen. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien was 

de plattelandseconomie erg kwetsbaar, maar de heer was ook deels afhankelijk van deze economie. 

Wanneer de boeren al hun bezittingen verloren en hun oogsten mislukten, was er ook niets te geven 

aan de heer. Deze zou dan ook als het ware achterblijven met lege handen. Ons lijkt het dat deze beide 

verklaringen goed mogelijk zijn en te verkiezen zijn boven de aanname dat geweldplegingen zich in 

beperkte mate voordeden.  

Toelating verlenen: oprechte bezorgdheid of economische overweging? 
Zoals we hierboven al kort vermeld hebben, werpt de vraag zich op of de autoriteiten de toelating 

gaven tot het bouwen van een schans uit een bezorgdheid voor het welzijn van hun onderdanen of uit 

economische overwegingen. Om hier een beter zicht op te krijgen, kijken we eerst wie de toelatingen 

verleende en welke voorwaarden hiermee gepaard gingen.  

Logischerwijs werd de toelating verleend door de eigenaar van de grond. Dit kan gaan over de eigenaar 

die het vruchtgebruik heeft van de grond, meestal een boer of de ‘gemeinte’, of de werkelijke eigenaar 

van de grond, meestal de lokale heer of een abdij. We kunnen in de bronnen vijf types onderscheiden. 

De eerste grondbezitter is de Prinsbisschop van Luik. Samen met zijn secrete raad voorzag hij 

verschillende dorpsgemeenschappen van een toelating. In de archieven van het Kapittel zelf vinden 
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we deze bronnen in het Latijn, maar eens de toelating verleend was, werd deze ook opgenomen in de 

verslagen van de schepenbanken in de volkstaal. Het is echter niet zo dat alle schansen gelegen op het 

grondgebied van het Prinsbisdom Luik ook altijd hun vraag gingen richten aan de Prinsbisschop. Het 

was ook erg gebruikelijk om toelating te vragen aan de lokale heer. 

Dit brengt ons naar het volgende type grondbezitter, de lokale adel. De namen die we in ons 

bronnencorpus vaak terugvinden zijn deze van de heren van Vogelsanck en de heren van Oostham. 

Verder vinden we nog allerlei verschillende Baronnen en Dames van kleine heerlijkheden. De lokale 

adel werd gewoonlijk benaderd door de dorpsmeester of de hun vertegenwoordiger binnen de 

gemeenschap, namelijk de drossaard. De toelatingen verleent door de lokale heren werden gewoonlijk 

neergeschreven in de volkstaal. 

Het derde type is de ‘gemeinte’. Hier gaat het waarschijnlijk om de gemene gronden die door de gehele 

gemeenschap gebruikt werden. Opvallend is dat er in de bronnen amper sprake is van gemene 

gronden. Af en toe zien we vermeldingen naar woeste gronden. We kunnen er echter wel van uitgaan 

dat het hier gaat om de gemene gronden aangezien de aanduidingen spreken over heides en andere 

minder vruchtbare plaatsen. Naast deze gemene gronden bezat de gemeenschap van boeren geen 

ander landbouwareaal. 

De abdijen en andere kerkelijke instanties vormen het vierde type. Erg gelijkend aan de lokale adel 

gaat het hier om gebieden die eigendom zijn van een religieuze instelling, maar verpacht worden aan 

lokale boeren. De toelatingen van dit type binnen ons bronnencorpus zijn opvallend genoeg steevast 

in de volkstaal geschreven. Dit gaat volgens ons echter niet voor alle kerkelijke toelatingen op.  

Als laatste type hebben we de privé grondbezitters. Dit zijn boeren die op eigen initiatief of in overleg 

met enkele andere boeren zijn grond aanbood om er een schans te bouwen. Deze privé-eigenaren 

stonden echter niet altijd los van de lokale adel. Dit kwam omdat ze vaak niet de wettelijke eigenaar 

waren en enkel het vruchtgebruik hadden als pachter. In sommige gevallen kon het dus dat toelatingen 

op grond van privé personen toch werd verleend door de heer.   

Dit brengt ons bij de volgende bemerking. In geen geval stonden deze vijf types compleet los van 

elkaar. Het was perfect mogelijk dat verschillende types samen een toelating verleenden. Zo hebben 

we het voorbeeld van de schans op ‘Marcellis bosch’.95 In deze casus was er een gebrek aan geschikte 

gemene gronden, dus zagen de boeren zich genoodzaakt te zoeken naar een andere mogelijke plaats. 

Dit vonden ze in een klein bosje dat eigendom was van het Kartuizerklooster. Uiteraard waren de 

boeren verplicht om de toelating te vragen aan de Kartuizerorde, maar wanneer we de toelating verder 

doornemen zien we dat de adellijke dame ook haar toestemming verleend heeft om op het eigendom 

van de Kartuizersorde een schans op te richten. Voor ons is het niet echt duidelijk waarom ze ook de 

goedkeuring nodig hadden van de adellijke dame. Het kan zijn dat het hier gaat om een symbolisch 

teken dat de schans ook de bescherming van de adellijke familie geniet. Of aangezien de schans binnen 

het grondgebied van haar heerlijkheid ligt, ze toestemming moet geven om een verdedigingswerk te 

mogen oprichten en duidelijk te maken dat zij nog altijd de machthebber is.  

Dat het oprichten van een boerenschans vermoedelijke wrijvingen tussen de boeren en de 

machthebbers naar boven brengt, zien we al even in het voorbeeld hierboven. Om de machtsbalans 

te beschermen en behouden is het in de toelatingen gebruikelijk om enkele voorwaarden op te leggen 

bij het oprichten van een schans. In vrijwel elke toelating vinden we de voorwaarde terug over het 

tijdelijke karakter van de boerenschans. Hierin wordt bepaald dat enkel in slechte tijden en 
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oorlogstijden gebruik mag gemaakt worden van de schans. Wanneer de vrede terugkeert wordt vaak 

gevraagd om de gehele schanssite terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat en dit door de 

schansgemeenschap zelf. In sommige bronnen wordt hier zelfs gespecifieerd dat de heer ten allen tijde 

mag bevelen de schans af te breken en indien dit niet gebeurt, er de nodige sancties aan verbonden 

zijn.96 Het is niet duidelijk wat hiervoor de reden precies is. Denkt de heer dat het houden van een 

eigen boerenschans op lange termijn boerenopstanden kan teweegbrengen of deels zijn macht kan 

verliezen? Of is het eerder uit economische overwegingen dat de grond terug gebruikt of bewerkt kan 

worden? Ons lijkt de eerste theorie het meest aannemelijk, aangezien het hier vaak gaat om 

onvruchtbare gronden die op zich al weinig opbrachten. De volgende voorwaarde is het betalen van 

een jaarlijks bedrag voor het gebruik van de grond. Dit bedrag was erg afhankelijk van regio tot regio, 

maar schommelde ongeveer tussen de 5 à 10 gulden per jaar. Deze voorwaarde komt echter niet altijd 

expliciet voor in de bron, maar we kunnen er wel van uitgaan dat het altijd van toepassing is. We 

kunnen eigenlijk het gebruik van de grond voor de schans zien als een pachtovereenkomst. Bij een 

gewone pachtovereenkomst betaalde de boer ook jaarlijks een rente aan de heer.  

Vervolgens hebben we enkele voorwaarden die niet voor elke schans van toepassing zijn, maar toch 

voor een redelijk aantal. De eerste hebben vooral betrekking op de organisatie van de 

schansgemeenschap. Zo kan de heer vragen om de kapitein van de schans zelf aan te stellen. We 

vinden deze voorwaarde enkel terug bij toelatingen van de Prinsbisschop. We kunnen niet met 

zekerheid zeggen dat dit de lijn is die alle schansen uitgevaardigd door de Prinsbisschop volgen. De 

reden hiervoor kan te maken hebben met het edict van Prinsbisschop Ernest van Beieren (ca 1600) dat 

werd uitgevaardigd. Hierin werd de bevolking opgeroepen om zelf in hun verdediging te voorzien.97 De 

Prinsbisschop zag de boerenmilities, die hun oorsprong aan dit edict te danken hadden, als een soort 

militaire macht. Het is dan niet zo gek om te denken dat hij het netwerk van schansen zag als een soort 

verdedigingsnetwerk. In dit geval is het belangrijk om te weten wie er aan het hoofd van deze 

verdedigingslinies stond. In dezelfde lijn kunnen we ook de voorwaarde om een goede wacht te 

organiseren plaatsen. Natuurlijk was deze regel ook in het leven geroepen om eventuele bezettingen 

van de schansen tegen te gaan. Een schans bezet door soldaten zou niet enkel rampzalig zijn voor het 

dorp, maar ook voor alle dorpen in de nabije omtrek.  

Als tweede vinden we een aantal voorwaarden die de wrijving tussen heer en boeren over macht en 

eigendom aan het licht brengen. Eerst zien we een uitdrukkelijke regeling omtrent het erven of 

verkopen van een plaats op de schans. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op het feit dat de grond 

geen eigendom is en dus ook niet kan geërfd of verkocht worden. Enkel de goederen en timmeringen 

op de schans kunnen dat wel. Vervolgens zien we bij sommige bronnen dat de heer duidelijk verlangt 

naar het voldoen van de gewoonlijke plichten. Zo wordt er verwacht dat, ondanks het bestaan van de 

schans, er nog steeds wacht wordt gelopen op het huis van de heer of gebruiken ze de verwoording: 

‘dat alle servituden ende onderdanicheijt blijven’.98 Hieronder kunnen we zowel het wachtlopen 

verstaan, maar ook alle andere hand- en spandiensten die de pachter verplicht was aan hun leenheer. 

In het geval van een kerkelijke overste vertaalt dit zich in religieuze plichten, zoals elke dag bidden. De 

laatste voorwaarde probeert het gebruik van water en hout op de schans aan banden te leggen. De 

heer legt hierbij een regeling op waarbij het hout bijvoorbeeld de eigendom blijft van de heer, maar 
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dat de schans mag beschikken over drie bomen.99 Daarnaast kan ook worden bepaald wie mag vissen 

in de schansgracht.  

Als laatste vinden we de voorwaarden die eerder sociaal van aard zijn. In de toelatingen wordt vaak 

vermeld dat de schansgemeenschap de bescherming mag genieten van de heerlijkheid, maar ook dat 

alle schansen binnen eenzelfde heerlijkheid zullen gelijk behandeld worden. Daarnaast zien we ook 

dat sommige heren nadenken over het welzijn van naburige dorpen. Zo gebeurt het soms dat de heer 

opdraagt dat personen van een ander dorp ook de mogelijkheid moeten krijgen om een plaats op de 

schans te bekomen. Dit lijkt uit te gaan van een zekere solidariteit, maar ook hier mogen we eventuele 

economische overwegingen niet afschrijven. 

Binnen ons bronnencorpus of in de literatuur is er nergens iets te vinden over aanvragen die niet 

werden goedgekeurd. Wil dit dan zeggen dat er nooit een negatief antwoord kwam op een aanvraag? 

We kunnen dit niet met zekerheid weten, maar gezien de hoeveelheid en densiteit van de schanssites 

lijkt de oprichting een soort gecreëerde gewoonte. Indien we dit echt gaan beschouwen als een 

gewoonte en we ook in acht nemen dat de grondeigenaar de mogelijkheid had om voorwaarden op te 

leggen, dan lijkt het eerder onwaarschijnlijk dat een aanvraag geweigerd werd. Soms lijkt zelfs het 

goedkeuren van schansen bandwerk. Er zijn bronnen waar verschillende schansen binnen eenzelfde 

parochie tegelijkertijd de toelating krijgen in éénzelfde document.100 Ook de vaste bewoordingen in de 

Latijnse toelatingen van Luik wijzen op deze gewoonte. 

Wat kunnen nu mogelijks de motieven zijn dat de grondbezitters inspireert om deze toelatingen steeds 

te verlenen? Voor een eerste reden kunnen we terug gaan naar de middeleeuwse idealen van hoofse 

ridders en de vrome clerus. Als we hieruit vertrekken kunnen we hun gulheid toeschrijven aan een 

oprechte meelevendheid met de ellende die de boerenbevolking doormaakt. Vanuit dit 

gedachtengoed zouden de adel en de clerus handelen uit plichtsgevoel tegenover hun onderdanen. 

Deze redenen halen ze soms ook zelf aan in hun toelatingen. In de toelating voor een schans in 

Helchteren zien ze hun toelating als een werk van barmhartigheid.101  Zo’n romantische ideeën vinden 

we echter niet vaak terug in de realiteit. We hebben daarnet ook al even stilgestaan bij een ander 

achterliggende motief. Namelijk het idee dat de boerenschansen bijdroegen aan de bescherming van 

het land. Dit gaat vooral op voor de schansen binnen het grondgebied van het Prinsbisdom Luik, maar 

klopt dit wel honderd procent voor de schansen in Brabant en de Nederlandse Republiek? Dit kunnen 

we niet met zekerheid zeggen. Een laatste en veel aannemelijkere theorie is het economische motief. 

We hebben dit al eerder aangehaald dat de landbouweconomie erg fragiel was. Wanneer de boeren 

leden, verdienden de heren of abdijen ook niet bijster veel. Uit deze pure economische overweging is 

het dus mooi meegenomen dat de boeren alles organiseren, daarbovenop ook nog een jaarlijks bedrag 

betalen en dit terwijl het vee en de werkkrachten in veiligheid zijn. Deze theorie wordt mede 

ondersteund door enkele bijzondere verwijzingen in de bronnen. Zo wordt er af en toe vermeld dat er 

tijdens de overweging raad werd gevraagd aan de rentmeester.102 Dit lijkt er toch op te wijzen dat er 

toch wel sprake is van economische overwegingen die aan de toelatingen verbonden waren.   

‘Als de Kozakken kwamen, dan hoefde men zich niet te beramen’ 
Ervan uitgaand dat de aanvragen en de eigenlijke toelatingen niet verder uit elkaar liggen dan één jaar, 

kunnen we aan de hand van ons bronnencorpus vier grote tijdsperiodes van oprichtingen ontdekken. 

We onderscheiden de vroegste periode, de vroeg 17de -eeuwse periode, de periode van de 
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schansenexplosie en de late periode. Bij elk van deze periodes bespreken we de datering, de 

geografische situering van de schansen en hun link met de militaire geschiedenis van de streek.  

De vroegste periode (1580-1600) kunnen we plaatsen op het einde van de 16de eeuw enkele decennia 

na de start van de tachtigjarige oorlog. In deze bronnen zien we duidelijk dat er nog geen sprake is van 

een systematische opbouw van de documenten en ook de term schans wordt nog niet gehanteerd. 

We zien eerder de termen: versterkingen, stacketsels en bolwerken. Dit toont aan dat het in deze 

periode nog niet gebruikelijk was om een schans op te werpen. De vroegste bekende schansen (ca 

1580) situeren zich in de buurt van Pelt. Waarom deze vroegste schansen allemaal gelegen zijn rond 

Pelt kunnen we verklaren aan de hand van de militaire situatie in deze periode.103 Rond 1580 was het 

namelijk zo dat de Brabantse frontlinie gelegen was ter hoogte van Pelt. Naast de voortdurende 

aanlevering van nieuwe soldaten naar het front doorheen Pelt, vormde het ook de kruising tussen het 

noord-zuiden verkeer, van ’s Hertogenbosch naar Hasselt, en het oost-west verkeer, van Antwerpen 

naar Keulen. De iets later gedateerde schansen bevinden zich op hun beurt allemaal aan de Maas. 

Aangezien de Maas de transportader wordt genoemd tussen het zuiden en in het noorden de 

Nederlandse Republiek, is het niet onlogische dat er ook daar verschillende schansen ontstaan na het 

uitbreken van de oorlog. De vraag hierbij is echter waarom deze schansen met een verschil van 5 à 10 

jaar werden opgericht. De regio van de Maas had namelijk vanaf het begin van de tachtigjarige oorlog 

al te kampen met de passage van soldaten. Zo maakte Willem van Oranje al in 1568 zijn eerste 

maasveldtocht van Roermond naar Stokkem en uiteindelijk Maastricht. Iets later in 1579 vindt ook het 

eerste beleg van Maastricht plaats. In de literatuur vinden we terug dat het beleg van belangrijke 

steden erg veel overlast van soldaten met zich meebracht voor de nabije omgeving.104 Deze enkele 

data dateren dus van voor de initiële oprichtingen in 1580. Is deze laattijdigheid van de schansen aan 

de Maas misschien te wijten aan de militaire opmaak van de legertroepen? Misschien kunnen we 

stellen dat aan het begin van de tachtigjarige oorlog er nog minder sprake was van grote buitenlandse 

huurlingenleger die vaak toch de stempel droegen van barbarisme. Of valt het misschien te verklaren 

doordat deze schansen op de grens lagen van het Prinsbisdom Luik en de Nederlandse Republiek en 

het Heilig Roomse Rijk. Het is mogelijk dat hierdoor de schansen konden genieten van een zekere 

bescherming door het Nederlandse of Roomse leger.  

De volgende periode is deze van de vroeg 17de -eeuwse oprichtingen. De naam spreekt voor zich dat 

de schansoprichtingen hier te dateren zijn in het begin van de 17de eeuw. Meer specifiek zijn dit dan 

de eerste twee decennia van de eeuw voor het twaalfjarig bestand (1600-1609). Ook in deze bronnen 

is er nog enige onzekerheid over de terminologie van de schansen, al zien we hier en daar wel het 

woord schans opduiken. Hier wordt het woord schans ook vaak samen gebruikt met de term, 

versterkingen. Deze schansen zijn allemaal rond het jaar 1603 opgericht en situeren zich ook elk rond 

de stad Genk. Wat de exacte aanleiding kon zijn voor deze oprichtingen is aan de hand van de militaire 

gebeurtenissen erg moeilijk te bepalen. Naast enkele kleinere aanvallen en het beleg op verschillende 

grote Nederlandse steden, zoals Bergen-op-Zoom, Hertogenbosch en Venlo, is er geen sprake van 

grote militaire acties in de regio van Genk. Wij vermoeden dus dat de oprichtingen te wijten zijn aan 

de overrompeling van soldaten en huurlingen, hun proximiteit bij de Maas en Hasselt en hun positie 

op de transportas tussen Maastricht en Antwerpen.  

Als laatste hebben we de tijdsperiode van de schansexplosie van 1622 tot 1640. In deze bronnen wordt 

het gebruik van de term schans couranter, maar wordt af en tot nog vergezeld door het woord fort. 

We kunnen binnen deze tijdsperiode spreken van twee verschillende hotpoints waar de 

schansoprichtingen de vlucht vooruit namen. Het eerste hotpoint vinden we net na het twaalfjarig 
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bestand. Deze schansen bevinden zich vooral rondom Beringen. Ook dit is niet toevallig. Tot 1629 lag 

hier namelijk de Brabantse grens met het Prinsbisdom Luik.105 Dit zorgde voor de nodige 

schermutselingen tussen de Spaanse troepen en de andere vijandelijke legermachten die vrij door het 

Prinsbisdom konden bewegen. Het volgende hotpoint vinden we rond 1635. Hier kunnen we duidelijk 

zien in de bronnen dat het oprichten van schansen een zekere gewoonte en een bekend gegeven 

wordt. Ook de term schans wordt hier steevast gehanteerd. In deze expansie aan schansen vinden we 

geen gecentraliseerde oprichtingen rond één bepaalde punt. Er worden schansen opricht in de gehele 

Limburgse Kempen en Noord-Brabant. Wel kunnen we twee populaire jaartallen onderscheiden 

wanneer schansen massaal worden opgericht, namelijk 1634 en 1638. Deze jaren kunnen we 

makkelijker koppelen aan de grotere militaire gebeurtenissen. 1634 wordt daarbij gekenmerkt door 

een erg chaotische periode door de ineenstorting van de Spaanse autoriteit naar aanleiding van 

verschillende militaire nederlagen.106 Dit maakt dat de Spaanse greep op hun huurlingen, maar ook op 

hun eigen soldaten sterk verzwakt werd. Op zijn beurt zette dit dan de deur open voor allerlei 

wandaden. 1638 betekende dan weer een periode van verschillende aanvallen op steden die in handen 

waren van de Nederlandse Republiek. Deze aanvallen brachten ook de nodige passage van de ene stad 

naar de andere met zich mee. Naar wat we gelezen hebben in de literatuur liepen deze routes steeds 

doorheen het Prinsbisdom Luik. 

De late periode kunnen we situeren net voor de Vrede van Munster tot in de 18de eeuw. In deze periode 

vinden naast oprichtingen ook steeds vaker de aanvragen tot vergroting van de schans. Net zoals in de 

vorige periode kunnen we hier ook niet een geografisch punt bepalen waar de latere schansen werden 

opgericht. Het is echter opvallend dat sommige gehuchten binnen eenzelfde gemeente met een 

verschil van bijna een halve eeuw een schans gaan oprichten. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 

schansen binnen Neeritter.107 Daar is er al sinds de vroegste periode sprake van het bouwen van een 

schans, maar toch duurt het tot de late periode dat enkele gehuchten van Neeritter zelf een schans 

opwerpen. Het is voor ons niet duidelijk wat aan de basis ligt van dit toch wel redelijk groot 

tijdsverschil. Wat we wel duidelijk aan de hand van deze later periode kunnen zien, is dat het einde 

van de tachtigjarige oorlog niet het einde van de schansen betekende. Zo werden er na de Vrede van 

Munster nog steeds schansen gebouwd. Dit is niet zo verbazend als we de geschiedenis er op nakijken. 

Het zou nog duren tot na de Spaanse successieoorlog in 1714 vooraleer de rust kon terugkeren.  

‘O, welk een schans, welk een eiland in den moerassenkant’ 
In dit stuk proberen we te achterhalen waar de 

schansen vooral te situeren zijn binnen het gehucht of 

dorp. We weten dat er binnen één dorp vaak 

verschillende schansen waren, dus is het mogelijk dat 

schansen werden opgericht per buurtschap. Zo komt 

het ook dat op kaarten van eenzelfde dorp er 

verschillende schansen terug te vinden zijn (zie fig. 6)  

Uit de literatuur weten we dat boeren opteerden voor 

moeilijk bereikbare en afgeschermde plaatsen om 

naartoe te vluchten. Aangezien een schans op zich 

voor afscherming zorgt, is het interessant om te 

                                                             
105 Zie bijlage 1. 
106 Janssens, Balis, en Derveaux, België in de 17de eeuw: De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 
1:34. 
107 De schansdocumenten van de schansen in Neeritter vinden we in: Hansay, “Documents inédits concernant 
la mise en défense des campagnes lossaines à l’époque moderne”, 153–54; Hansay, 179. 

Figuur 6 Kaart van Tessenderlo uit het Kaartboek van de 
Abdij van Averbode, omcirkeld zien we enkele schansen 
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kijken of de plattelandsgemeenschap kiest voor een moeilijk bereikbaar terrein of een centraal gelegen 

plaats zodat de gemeenschap makkelijk en snel zich naar de schans kan begeven. Daarnaast kijken we 

ook naar de gangbare grootte en het uiterlijk van een schans. Dit proberen we te bestuderen aan de 

hand van kaartmateriaal en in mindere mate door gebruik te maken van het bronnencorpus.  

Als we de kaarten erop nakijken dan zien we dat de schansen 

vooral gesitueerd zijn op een compromisplaats. Zo liggen ze 

vaak ietwat verder weg van het wooncentrum op een 

afgelegen plek vaak nabij water. De aanwezigheid van water is 

belangrijk voor de watervoorziening van de schansgracht. Op 

figuur 6 zien we het centrum van Tessenderlo liggen in het 

zuidoosten, terwijl de schansen meer gelegen zijn ter hoogte 

van de landbouwgronden. Verder het is ook goed mogelijk dat 

de schans verscholen ligt achter een zandberm of bomen. Dit 

zien we soms ook weergegeven in de bronnen. Zo kan er in de 

plaatsbeschrijving hints zitten naar een aangrenzend bos of een 

nabij liggende dijk (zie fig. 7). We zien in de bronnen ook dat er voor de plaatsing van de schans vaak 

gekozen werd om gebruik te maken van een minder vruchtbaar stuk grond. Dit kunnen we met 

zekerheid toeschrijven aan economische overwegingen en het hier vaak ging om de gemene gronden. 

Deze locatie kunnen we af en toe ook afleiden van de benaming die aan de schans werd gegeven. Een 

voorbeeld hier van is de schans op ‘die vruent op die voordt’. Dit wijst op een stuk gemene grond of 

een braakliggend en nat gebied. Aan de andere kant ligt de schans ook nooit te ver weg van de 

bewoning, zodat het toch haalbaar was om in tijden van alarm gemakkelijk en snel zich naar de schans 

te begeven. 

Het wil dus zeker niet zeggen dat de schansen 

altijd in een afgelegen hoekje van de 

dorpsgemeenschap werden geplaatst. Het 

gebeurt soms dat een schans werd opgetrokken 

pal naast een kasteel of pastorij (zie fig. 8). 

Hoewel dit een erg duidelijke en centrale plaats 

is, kon de schansgemeenschap in zekere zin wel 

de directe bescherming genieten van de heer. In 

de literatuur vinden we echter terug dat kastelen 

ook vaak het mikpunt waren van militaire 

campagnes uit strategische overwegingen. Of de 

bescherming dus effectief beter was in de 

nabijheid van de heer is niet erg zeker.  

Aan de hand van de kaartenlegenda kunnen we makkelijk bepalen dat de grootte van de schansen 

konden variëren tussen de 13 aren en 1,5 hectare. In de literatuur is er ook soms sprake van schansen 

die een oppervlakte van 2 à 3 hectare overspannen, maar in onze bronnen hebben we hier geen 

bewijzen voor kunnen terugvinden.108 We vinden vooral oppervlakten van 65 roeden tot 1,5 bunder. 

Aangezien de oppervlakten van de schansen ver uit elkaar kunnen liggen, vermoeden wij dat de 

grootte van de schans afhankelijk is van het aantal plaatsen op de schans en het aantal gezinnen dat 

er zijn onderdak moet vinden. Zoals we hierboven besproken hebben, werden er in de latere periode 

ook aanvragen ingediend om het schansoppervlak te vergroten. Dit ging over een kleinere oppervlakte 

                                                             
108 Wassink en Nouwen, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanjaarden, 70. 

Figuur 7 Weergave van een schans in het 
Kaartboek van Averbode 

Figuur 8 Schans in den Daal in het Kaartboek van de Abdij van 
Averbode 
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gelegen voor de schans die vaak ook zijn eigen gracht en ingang kreeg. Opvallend is dat hier nooit als 

reden wordt aangehaald dat de schansgemeenschap aangroeide en er dus sprake was van 

spraakgebrek. Waarom dit zo is zullen we later zien tijdens de bespreking van de schansreglementen. 

De redenen die wel worden aangehaald in de vragen tot vergroting halen de beperkte plaats voor hun 

dieren en karren aan.  

Aan de hand van de picturale element op de verschillende kaarten 

kunnen we ons al een beetje voorstellen hoe een schans er moet 

hebben uitgezien. We zien altijd een gracht weergegeven, ook als 

de kaart over beperkte picturale elementen beschikt. Bij de meer 

rijkelijk versierde kaarten zien we ook vaak de ophaalbrug en de 

timmeringen die de woning vormden op de schans (zie fig. 10). In 

erg beperkte mate zien we soms de 

schanswallen met hun begroeiing (zie fig. 

9). Deze picturale elementen geven niet 

altijd getrouw weer wat het werkelijke uitzicht van de schansen was. Er wordt 

soms wat in overdreven of te romantische omgesprongen met de realiteit. Dit 

neemt echter niet weg dat het in de kern een mooi beeld geeft over de 

structuur en opbouw van de schans. Door dit beeld verder te onderbouwen 

met archiefbronnen, zoals de schansreglementen, kunnen we ons een 

gegrond beeld schetsen van de opbouw en structuur van de schanssites.  

De organisatie van de schansgemeenschap 
In dit tweede grote luik gaan we kijken naar de schansreglementen. Net als in het vorige luik verdelen 

we ook dit deel onder in verschillende thema’s. Deze zullen op hun beurt weergeven hoe de organisatie 

van de schansgemeenschap ineen zat. We kijken eerst naar de bronstructuur. We gaan hier na wat de 

opbouw is van dit brontype, als ook waar deze zich situeert in de tijd ten opzichte van de toelatingen. 

Als laatste proberen we uit de verschillende regels enkele hoofdcategorieën te destilleren. Deze gaan 

we dan ook dichterbij bekijken en bespreken in hun algemene politieke omgeving. Om deze specifieke 

organisatie en regelgeving te kunnen plaatsen binnen het systeem van de reguliere rechtspraak en de 

gewoonlijke politieke machthebbers sluiten we dit luik af met het vergelijken van enkele 

vroegmoderne dorpskeuren met hun respectievelijke schansreglement.  

De bronstructuur 
De schansreglementen volgen steeds hetzelfde stramien. Af en toe wordt het document aangevangen 

met een korte samenvatting van de toelating. Zo werd deze toelating nog eens extra vastgelegd in de 

officiële documenten van de schansgemeenschap. Daarna vinden we de datering van het 

schansreglement en eventueel de locatie van de boerenschans. Vervolgens is er de mogelijkheid dat 

de eerste leiders van de schans, de schanskapitein of meester, bij naam worden vernoemd. Dit komt 

echter in beperkte mate voor. Deze introductie wordt uiteindelijk gevolgd door een opsomming van 

artikelen die het grootste deel van het schansreglement uitmaakt. Het aantal artikelen kan sterk 

afhangen van schans tot schans. De aantallen kunnen variëren van 13 tot 56 artikelen. In deze artikelen 

vinden we allerlei regels met betrekking tot het dagelijks beleid van de schansgemeenschap en de 

veiligheid op en rond de schans. Als we de reglementen naast elkaar leggen zien we dat sommige 

reglementen in opbouw en inhoud sterk op elkaar gelijkend. Dit is meestal het geval bij schansen 

binnen eenzelfde gemeente. Soms zijn er echter ook uitzonderingen op de regel. Zo lijkt het 

schansreglement van Meldert, mits enkele kleine verschillen, exact op het schansreglement van de 

Figuur 9 Schans uit het Kaartboek van 
Averbode 

Figuur 10 Schans van Zelk 
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Mellaerschans te Lummen.109 Dit terwijl de andere schansreglementen van Lummen in geen geval deze 

gelijkenissen vertonen.110 Deze gelijkenis kan eventueel toegeschreven worden aan een sterke 

nabijheid van beide schansen of een gelijke bron van inspiratie, zoals de dorpskeuren.   

Het opstellen van de schansreglementen kunnen we met grote zekerheid situeren binnen twee jaar na 

het goedkeuren van een schans. In enkele losstaande gevallen lijkt er echter toch een grotere 

tijdspanne tussen de toelating en het opstellen van het reglement. Dit kan te wijten zijn aan een 

verloren gegaan reglement of een ongunstig milieu om de schans effectief op te trekken. Of het kan 

zijn dat er sprake is van een schansdocument toebehorend aan een nog onbekende schans. Het 

gevonden schansreglement komt zo niet overeen met de eerder bekende toelating. Zolang de schans 

niet gebouwd was, had de schansgemeenschap vaak nog geen nood aan een reglement. Dit gaat niet 

op voor de schansreglementen waar ook regels in zijn opgenomen rond het bouwen van de schans.  

Wanneer we de verschillende artikelen van de reglementen overlopen, kunnen we vijf categorieën 

onderscheiden. Deze zijn: ‘het dagelijkse leven’, ‘verkoop en verhuur van schansplaatsen’, ‘wacht en 

bescherming’, ‘veiligheid en orde’ en ‘machtsverhoudingen, rechtspraak en recht’. Hoewel we deze 

regels onderverdelen om de analyse van de schansreglementen gemakkelijker te maken, mogen we 

deze categorieën nooit volledig los van elkaar zien. Deze blijven onderling met elkaar verbonden.   

Door na te gaan welke categorieën binnen een bepaald reglement het zwaarste doorweegt, kunnen 

we ondervinden wat de schansgemeenschappen het belangrijkst vonden. Zo legt het ene 

schansreglement de nadruk op de organisatie van de wacht, terwijl een ander reglement vooral 

stilstaat bij de dagelijkse organisatie van de schansgemeenschap. Na dit systeem toe te passen op ons 

bronnencorpus vinden we dat  de veiligheid op de schans en de organisatie van de schansgemeenschap 

de bovenhand heeft. Dit is op zich niet zo verbazend. Zonder deze categorieën zou de 

schansgemeenschap snel in de soep draaien. Daarbij moeten we ook in acht nemen dat de regels 

opgelegd voor de organisatie en veiligheid ook vaak in functie waren van een goede verdediging op en 

rond de boerenschans.  

Het dagelijkse leven op de boerenschans 
Binnen de categorie van het dagelijkse leven in de schansgemeenschap kunnen we eerst de 

verschillende actoren en hun taken op de schans onderscheiden. Als eerste hebben we de 

schansmeesters of kapiteins. In de schansreglement wordt er bepaald hoe deze verkozen worden, hoe 

lang en wat hun voornaamste taken zijn. We vinden steeds terug dat de schansmeesters werden 

aangesteld voor een periode van één jaar. Ze konden verkozen worden door een hogere autoriteit, 

zoals de heer of de burgemeester, of door de schansgenoten. Hun verantwoordelijkheid lag vooral bij 

het dagelijks bestuur van de schansgemeenschap, zoals het regelen van de geldzaken. In de meeste 

reglementen krijgen de schansmeesters nog extra taken. Zo kon hen opgelegd worden om op 

regelmatige tijdstippen controle uit te voeren op de schans, zelfs als deze niet bewoond werd.111 Dit 

zou zijn om eventuele diefstal en/of vuur tegen te gaan. Daarnaast hadden zij ook de bijzondere taak 

als woordvoerder van de schansgemeenschap. In het geval dat er zich soldaten voor de schanspoort 

bevonden, dan was het enkel de schansmeester toegelaten om ze te woord te staan. Hij kon dan alleen 

of in samenspraak met de schansgemeenschap beslissen wat er zou gebeuren; voedsel voorzien, 
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betalen of aanvallen. Naast hun vele verantwoordelijkheden hadden de schansmeesters ook enkele 

rechten. Een daarvan is een vrijstelling van de wacht.  

In het dagelijks bestuur en de bescherming van de schans werd de schansmeester bijgestaan door de 

rotmeesters. Zij werden opnieuw aangesteld door ofwel de schansmeester of de schansgemeenschap. 

De hoeveelheid rotmeesters kan verschillen van schans tot schans. In het ene reglement is er een 

sprake van twee rotmeesters, terwijl in het andere wel tot vijf rotmeester genoemd worden. Op de 

schansen met meer schansgezellen zien we dat er ook meer rotmeesters werden aangesteld. De 

hoeveelheid rotmeesters is dus afhankelijk van de grootte van de schansgemeenschap. Hun 

voornaamste taak bestond uit het organiseren van de rotten die instonden voor het uitvoeren van de 

wacht. De rotmeesters waren net als de schansmeester vrijgesteld van de wacht. We vinden in ons 

bronnencorpus ook een geïsoleerd fenomeen waar we een glimp krijgen op mogelijke andere aspecten 

van het rotmeesterschap. In de bron zien we dat de rotmeester verplicht is om religieuze 

bijeenkomsten te organiseren.112 Dit kan erop wijzen dat de rotmeester ook een meer culturele 

invulling had van zijn ambt. Aangezien dit echter over één enkel moment gaat, is het goed mogelijk dat 

het hier gaat om een lokaal specifieke regel.  

Het grootste deel van de schansgemeenschap werd uitgemaakt door de schansgezellen of 

schansgenoten. Dit zijn de boeren, die een plaats hebben verkregen op de schans, en hun familie. Zij 

zijn geacht om gehoorzaam te zijn aan de schansmeester en hun rotmeester, als ook hun nodige 

plichten te voldoen. Deze bestaan uit het betalen van hun lasten en taxen, het onderhoud van de 

schansgrachten en wallen en het lopen van de wacht.  

Tussen de schansgezellen bevond zich soms een aangestelde portier. In de literatuur wordt het vaak 

afgedaan alsof een portier aanwezig was op elke schans, maar wij geloven dat dit eerder lokaal 

gebonden is. Meer dan de helft van ons bronnencorpus rept geen woord over de aanwezigheid van 

een portier. Indien er wel een portier werd aangesteld, ging dit over een kinderloze man die een vast 

salaris ontving van de schansgemeenschap.113 Hij was de enige schansgezel die permanent op de 

schans mocht wonen. Zijn taak was om de poort op te halen of neer te laten, de toegang van vreemden 

tegen te gaan en controle te houden op de schans indien deze niet bewoond werd.  

Een ander belangrijk aspect van de dagelijkse organisatie van de schansgemeenschap zijn de 

bouwreglementeringen. Deze organiseren de bouw of het onderhoud aan de schans. Ze bepalen wie 

geacht wordt om te komen werken. Vaak wordt hier gevraagd naar weerbare mannen of sterke 

personen. Het is echter niet duidelijk of vrouwen ook een aandeel hadden in het onderhoud van de 

schans. Aangezien meestal gevraagd werd naar sterke krachten, lijkt het ons eerder mannenwerk. De 

vrouwen stonden misschien eerder in voor de kleinere onderhoudswerkjes, zoals het schoon houden 

van de waterhuishouding op de schans. In de reglementen wordt ook steeds de nadruk gelegd op de 

verplichting om te helpen in het onderhoud. Dit wordt gezien als een van de plichten van de 

schansgenoten. Het systeem van rechten en plichten op de schans lijkt in zekere mate op de hand- en 

spandiensten in het feodale systeem. Het wordt dus ook van iedereen verwacht om zijn plicht te 

vervullen met de nodige sancties indien dit niet gebeurd.  

Een laatste aspect is het vluchten naar de schans. Hoe er in gevaarlijke tijden gecommuniceerd werd 

om te vluchten naar de schans vinden we in sommige reglementen ook terug. Ze spreken daarbij over 

een mondelinge verwittiging of een plakkaat aan de kerk. We vinden wel in elk reglement terug dat 

vluchten naar de schans, indien je een plaats bezit, verplicht is. Het niet vluchten naar de schans of het 
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vluchten naar een andere plaats wordt gezien als een soort verraad dat resulteert in het verlies van de 

schansplaats. Tenzij je een goede reden had om niet op tijd de schans te bereiken, werd je 

onherroepelijk uit de schansgemeenschap verbannen.  

In het vorige luik hebben we aan de hand van kaartmateriaal al even stilgestaan bij de opbouw en 

structuur van een boerenschans. In de reglementen krijgen we nog een dieper inzicht op de indeling. 

Wat we op de kaarten konden zien, zijn de verschillende schansplaatsen. Elke schansplaats had een 

oppervlakte van ongeveer 18 tot 52 m2 of een breedte van 15 voet tot 25 voet.  Daarop mochten de 

schansgenoten een tijdelijk onderkomen bouwen in hout, de timmeringen. De grootte van deze 

schansplaatsen kon verschillen door het aantal personen of door de rijkdom van de eigenaar. Wat we 

echter niet kunnen zien op de kaarten, maar wel terugvinden in de bronnen, zijn de kleinere elementen 

tussen deze schansplaatsen. We leren dat er sprake is van ‘straten’, zeg maar paadjes, tussen de 

verschillende schansplaatsen. Deze paadjes moesten ook weer onderhouden worden door de 

aangrenzende plaatshouders. Verder zijn er ook vermeldingen van kanalen, ovens, waterputten, 

mesthoven, etc. We willen echter niet beweren dat al deze voorgaande elementen ook voorkwamen 

op alle schansen. Dit is afhankelijk van de specifieke organisatie per schans. 

Verkoop en verhuur van schansenplaatsen 
Regelgeving rond de verkoop en verhuur van schansplaatsen vinden we vaker terug in de 

schansreglementen die dateren na 1634. Dit doet vermoeden dat de aandacht hiervoor pas aan belang 

won tegen het einde van de tachtigjarige oorlog. Het was ook gebruikelijk om de regelgeving over de 

verkoop en verhuur pas later toe te voegen aan het reglement. Misschien kwam dit door problemen 

die hierover in het verleden de kop op staken, dat niet de gewenste personen in de 

schansgemeenschap terechtkwamen. Zo zien we duidelijk in de regels dat er een zekere aversie was 

tegen vreemdelingen. De regels werden dan ook vaak opgemaakt in functie van het weren van 

vreemdelingen. Elke schansgenoot moest de mogelijk krijgen om een vrijgekomen schansplaats te 

kunnen aankopen. Zo werd elke verkoop openlijk verkondigd op de schans en hadden de 

schansmeesters soms het recht om de verkoop enkele dagen tegen te houden. 

In deze regelgeving vinden we ook bepalingen rond het verloop van een verkoop. De meeste 

schansreglementen, met regels rond de verkoop, eisen dat de verkoop verloopt volgens de 

gewoonlijke regels, waar de naasten de eerste keus kregen en de eigenlijke verkoop het plaatselijke 

recht volgde.114 Sommige reglementen daarentegen zeggen expliciet dat het gewone recht niet tussen 

mag komen bij de verkoop van schansplaatsen. Waarschijnlijk hopen ze zo de organisatie en de 

verkoop binnen de schansgemeenschap te houden. Dit verkleinde ook het risico op een vreemde die 

toegang zou verkrijgen tot de schans. 

Verder was het in sommige boerenschansen mogelijk om een plaats te huren. Dit werd vooral 

aangeboden aan dorpsbewoners die ondanks hun afwezigheid bij de oprichting en bouw van de schans 

toch van een plaats willen genieten. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten, maar bijkomend 

moeten ze een bedrag betalen per dag en nacht die bepaald werd door de schansmeester. We kunnen 

ervan uitgaan dat dit vooral een gunstige regeling was voor de schansgemeenschap dan voor de 
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verhuurder. We vinden deze regeling echter enkel in één schansreglement terug dus kunnen we niet 

met zekerheid zeggen dat het vaak voorkwam.115  

De organisatie van wacht en bescherming 
De organisatie van de wacht en bescherming kunnen we verder onderverdelen in drie vormen. Eerst 

kijken we naar het onderhoud van de verdedigingslinies. Deze linies worden vooral uitgemaakt door 

de wallen en grachten. Gezien de geografische opmaak van de Kempische regio, bestonden de wallen 

voornamelijk uit zandgrond. Zonder het nodige onderhoud zouden deze wallen snel vervallen. 

Hetzelfde geldt voor de schansgracht. Deze moest op gezette tijden vrijgemaakt worden van vuiligheid 

om dichtslibben te voorkomen. Deze onderhoudswerken werden uitgevoerd door de schansgezellen 

onder leiding van hun rotmeester.  

Als volgende vorm van bescherming hebben we de gewone wacht. In sommige schansreglementen 

werd dit erg hoog in het vaandel gedragen.116 De wacht werd gelopen door de verschillende rotten die 

elkaar afwisselden. De schansgezellen waren daarbij gewapend met geweren, spies en hellebaarden. 

Ze waren verplicht om zelf te voorzien in hun wapens. Kruit en lood werd vaak voorzien door de 

schansgemeenschap zelf. De wacht is net zoals het onderhoud een van de plichten waaraan de 

schansgezellen moeten voldoen. De mate waarin iemand wacht moet lopen is voor de meeste 

schansen gelijk. Hier zijn echter enkele uitzonderingen op. In het schansreglement van Weert kon de 

tijd dat iemand wacht moest lopen afhangen van de schansplaatsoppervlakte.117  

Als laatste hebben we ook de schildwacht. De organisatie verloopt hier grotendeels hetzelfde als de 

gewone wacht. Bij de schildwacht gaat het over de bewaking van de schans ’s nachts. Hierdoor kan je 

in de reglementen vaak lezen dat slapen tijdens de schildwacht zwaar bestraft werd. De schildwachten 

worden dan ook regelmatig gecontroleerd door de rotmeesters of de schansmeester. 

Veiligheid en orde 
De organisatie van de veiligheid en orde kunnen we een beetje zien als een politiereglement. Deze 

regels bewaren niet enkel de orde, maar organiseren ook wat te doen bij schade of misdaden. We 

kijken eerst hoe de orde op de schans werd verzekerd. De meeste regels zijn hier erg vanzelfsprekend, 

zoals het vrijhouden van de toegang of het vastbinden van het vee. Dit laatste wordt vaak benadrukt 

als het gaat om varkens. Loslopende varkens konden namelijk de integriteit van de wal aantasten door 

hun graven en wroeten. In dezelfde lijn vinden we een regel die in elk schansreglement terug te vinden 

is, namelijk het verbod op het beklimmen van de wallen. Dit regelde niet enkel wie in en uit de schans 

ging, maar beschermde ook de wallen. Net als het wroeten van varkens zou het beklimmen van de 

wallen de stevigheid aantasten.  

Vervolgens kijken we naar de organisatie van eventuele accidentele schade aan de schans. Hier wordt 

de nadruk gelegd op vuur. Dit is niet onlogisch aangezien ongeveer alles op de schans gemaakt was uit 

hout. Verder stonden deze timmeringen op een erg kleine oppervlakte met een grote concentratie van 

mensen zodat een strenge wetgeving rond vuurgebruik zich opdringt. In elk schansreglement vinden 

we regels terug over het ronddragen van vuur en het gebruik van lantaarns. In een kleiner aantal 

reglementen lezen we ook regels over de schouwen en schoorstenen. Deze moeten steeds uit steen 

gebouwd zijn, maar ook schoon gehouden worden. Net als bij de schildwacht worden hiervoor 

                                                             
115 Lascaris en Renes, “Vluchtschansen in Midden-Limburg: boerenschansen uit de 16de en 17de eeuw als 
schuilplaatsen voor de plattelandsbevolking”, 261–62. 
116 Hansay, “Documents inédits concernant la mise en défense des campagnes lossaines à l’époque moderne”, 
157–65. 
117 Lascaris en Renes, “Vluchtschansen in Midden-Limburg: boerenschansen uit de 16de en 17de eeuw als 
schuilplaatsen voor de plattelandsbevolking”, 262. 
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regelmatige visitaties gevoerd. Daarnaast vinden we ook meer geïsoleerde gevallen waar er een 

verbod is op roken of dat assen 24 uur moeten afkoelen vooraleer ze weggedaan worden.118  

Als laatste kijken we welke misdaden vermeld en bestraft werden op de schansen. Deze komen erg 

homogeen voor in onze bestudeerde schansreglementen. De verantwoordelijkheid voor deze 

misdaden of misstappen van hierboven wordt bij de ene schans gelegd bij de dader, maar vaak wordt 

de verantwoordelijkheid gelegd bij het hoofd van het gezin. Dit wil zeggen dat in het geval dat een kind 

of een bediende over de wal klimt, de vader of meester opdraaide voor de straf. De misdaad waar het 

hardst werd tegen opgetreden, was diefstal. Hiervoor was een van de zwaarste straffen gereserveerd, 

namelijk het verlies van de schansplaats. We kunnen dit verklaren aan de hand van de solidaire 

opbouw van de buurtschappen en ‘gemeintes’. Net als bij het gebruik van de gemene gronden was 

men vaak op elkaar aangewezen om te overleven. Stelen van een ander tijdens zware tijden op een 

plek waar de boeren zich veilig voelden, was niet aanvaardbaar. Ook het gebruik van plaatsen die niet 

hun eigendom waren, werd gezien als diefstal. Een voorbeeld hiervan is het vissen in de schansgracht 

terwijl vissen het recht was van de heer. Een andere misdaad die steeds terugkomt zijn de disputen 

die konden leiden tot verbale of lichamelijke verwondingen. Opvallend hierbij is dat zelfs in het geval 

van gewonden de straffen nooit leden naar een verlies van een plaats, behalve als het geweld gericht 

was tegen de schans- of rotmeesters. Ook afwezig in de schansreglementen zijn straffen gericht tegen 

andere misdaden als moord of verraad. Waarschijnlijk zijn deze van zo’n erge aard dat het enkel mag 

berecht worden door de hogere officieren.  

Machtsverhoudingen, rechtspraak en rechten 
In dit stuk bekijken we wie de machtshebbers waren op de schans en hoe deze zich verhouden ten 

opzichte van de andere schansgezellen, maar ook hoe ze zich verhouden ten opzichte van de lokale 

adel. Daarna gaan we na of deze machtshebbers eventueel beschikken over bepaalde privileges. Als 

laatste kijken we hoe de rechtspraak op de schans georganiseerd was, wie het recht sprak en of het 

recht op de schans al dan niet volledig losgekoppeld was van het gewoonterecht.  

Aan de hand van de schansreglementen kunnen we zien dat alle macht lag bij de schansmeesters. Ze 

worden in de bronnen soms zelfs letterlijk aangesproken als de ‘regeerders’ en wordt de volledige 

macht ook overgedragen aan hem.119  Dit wil echter niet zeggen dat hij als een dictator of absolute 

vorst onaantastbaar is. Wanneer de schansmeester een slecht beleid voerde, werd er op sommige 

schansen een geldboete opgelegd of volgde zijn ontslag. De controle op het beleid van de 

schansmeester werd ook gestuurd door de rotmeesters. Zij staan iets boven de schansgezellen en 

hebben net als de schansmeester een vrijstelling voor de wacht. In elk schansreglement wordt dan ook 

de volledige gehoorzaamheid aan de schans- en rotmeesters verwacht. De invloed van de adel of 

hogere machthebbers hebben een beperkte invloed op de schansgemeenschap. Buiten hun privilege 

om in sommige gevallen de schansmeester zelf aan te duiden, werd inmenging in het schansbeleid niet 

geduld. Dit wordt in sommige bronnen ook letterlijk gezegd.120 Ook de schansgezellen hebben naast 

de beperkte mogelijkheid om hun leiders te kiezen, weinig te zeggen over het beleid van de 

schansgemeenschap. 

Aangezien de schansmeester alle macht bezat op de schans, werd het recht door hem gesproken. Ook 

de straffen werden uitgevoerd door de schansmeester met behulp van de rotmeesters. Hierbij zetten 

                                                             
118 Hansay, “Règlements de ‘schansen’ à Meldert-lez-Diest et à Lummen au XVIIe siècle”, 68. 
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oosten 20 (1904): 161. 
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ze zich echter niet volledig af van het gewoonterecht. Wanneer we de schansreglementen dichterbij 

bekijken, kunnen we verschillende bewijzen vinden dat het niet hun bedoeling is om volledig los te 

staan van het recht gesproken door de schepenbanken, de heer of de kerk. De verschillende 

schansgemeenschappen wijzen er bijvoorbeeld vaak op dat ze steeds de goedkeuring genieten van 

hun heer of een andere autoriteit. De gerechtigheid van de heer blijft steeds gelden. We vinden dit 

ook terug in de toelatingen. Hier wordt vaak geëist dat de gewone rechten en plichten aan de heer 

blijven gelden, als ook zijn gerechtigheid. Daardoor worden in sommige reglementen zware misdaden 

naast een bestraffing door de schansgemeenschap ook door de heer of de hogere officieren bestraft. 

We denken hier bijvoorbeeld aan diefstal. Dit toont opnieuw aan hoe ernstig deze misdaad werd 

genomen. Zoals we hierboven besproken hebben, bleef vaak ook het gewoonterecht gehanteerd bij 

de verkoop of verhuring van schansplaatsen. Het kon zo beslist zijn, onder invloed van de heer of de 

schepenbanken, omdat dit hun controle op wat er met hun grond gebeurde iets makkelijker zou 

maken. 

Dit betekent echter niet dat de tussenkomst van de heer of het gewoonterecht altijd geduld werd of 

op elke schans toegelaten was. Hoewel we in de meeste schansreglementen getuigenissen vinden van 

respect voor de heerlijke macht, vinden we in andere reglementen het tegenovergestelde. Hier zien 

we dat er uitdrukkelijk wordt gezegd dat er geen tussenkomst mag zijn door het gewoonterecht of de 

heer. Geschillen op de schans worden bijvoorbeeld het liefst opgelost door de schansmeester zonder 

enige maatregelen getroffen door de schepenbanken. Hetzelfde geldt in deze gevallen voor het 

verkooprecht. In een enkel schansreglement vinden we zelfs een afkering tegen het kerkelijke recht.  

Zo staat er dat men zich niet op hun ‘geestelijk of wereldlijke rechten’ mag beroepen. Het gaat hierbij 

over een schans op privégrond dus is het niet erg verbazend dat ze zich autonomer willen opstellen 

ten opzichte van de gewone rechtspraak.121  

De rechtspraak ligt dus voornamelijk in de handen van de schansgemeenschap. De straffen worden 

uitgesproken door de schansmeester, maar het aanbrengen van overtredingen kan door iedereen 

gebeuren. Het rechtspraaksysteem op de schans steunt gedeeltelijk op verklikking. De overtreders 

krijgen boetes of andere straffen, terwijl de aanbrengers beloond worden. In sommige 

schansreglementen gaat het zelfs nog een stapje verder. Het niet aanbrengen van een overtreding 

werd op zijn beurt ook gezien als een misdaad. De boetes die worden opgelegd, worden vaak 

aangewend voor het gebruik van de schans of de rotten om kruit en lood te kopen, maar vaak zien we 

ook dat de heer eraan verdiend. Het gebeurt vaak dat de helft of een derde van de boete wordt 

gereserveerd voor de heer. Voor elke overtreding werd er echter een ander bedrag geëist, waarvan 

gold hoe hoger het bedrag, hoe zwaarder het misdrijf. We weten al dat diefstal een erg vergrijp was, 

maar door een analyse te doen op de strafmaat van enkele overtredingen kunnen we zien wat op de 

schansen beschouwd werd als de zwaarste misstappen.  

We bekijken hierbij de straffen bij wachtverzuim, ongehoorzaamheid, diefstal, iemand verwonden, het 

misbruiken van vuur of vuur veroorzaken, plichtsverzuim, onordelijkheid en het niet vluchten naar de 

schans op de gezette tijden. De straffen zijn uitgedrukt in stuivers (st), gulden (g), schelling (sch), 

rijksdaalder (rd), goudgulden (gg) en plaatsverlies (pv).    

                                                             
121 Grietens, “De schansen van Meerhout”. 
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Zoals we in bovenstaande tabel kunnen zien, verschillen de strafmaten sterk van schans tot schans. In 

het volgende hoofdstuk zullen we proberen na te gaan of dit te maken heeft met de gekende straffen 

in de respectievelijke dorpskeuren. We zien ook duidelijk gradaties in de strafmaat van de 

verschillende overtredingen. Er zijn zelfs gradaties binnen eenzelfde overtreding. Dit is te wijten aan 

de verhoging van boetes bij het herhaaldelijk voorkomen van eenzelfde fout. Zo kan bijvoorbeeld het 

missen van de wacht wel één of twee keer voorvallen, maar bij herhaaldelijke afwezigheid maakt de 

overtreder kans om uiteindelijk zijn plaats op de schans te verliezen. Verder kunnen we zien dat de 

regels betreffende de plichtsvervulling, vuur en ordelijkheid van de schans, vaker in een lagere klasse 

vallen van bestraffingen dan regels omtrent de wacht, het verwonden van personen en de 

gehoorzaamheid. In een iets hogere klasse vinden we dan nog diefstal en het niet vluchten naar de 

schans. Deze twee betekenen bijna onmiddellijk een afwijzing van de schans. Dit beschouwen wij als 

de ergste straf aangezien de overtreder samen met zijn familie aan hun lot worden overgelaten. Vaak 

als enige van de gehele boerengemeenschap staan zij tijdens gevaarlijke periodes bloot aan alle 

plunderingen en ellende. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of de toenmalige 

schansbewoners er ook zo over dachten. 

Dorpskeuren en schansreglementen 
We proberen hier na te gaan of de schansreglementen enige gelijkenissen of opvallende verschillen 

vertonen met de al bestaande dorpskeuren. Dit kan op het vlak zijn van gelijkende overtredingen of 

ook gelijkaardige strafmaten. Hierdoor kunnen we nagaan of de schansreglementen al dan niet hun 

inspiratie haalden bij al bestaande gedragsregels en of ze dus hun kleine schansgemeenschap zijn gaan 

spiegelen aan de officiële buurtschappen en ‘gemeinten’. Eerst zullen we kort de historische context 

schetsen van de dorpskeuren, wat ze zijn en wanneer we ze moeten situeren in de tijd. Daarna kijken 

we naar de dorpskeuren van Lummen, Meldert en Meerhout. We bespreken bij elk de gelijkenissen en 

 Wacht  Gehoor- 
zaamheid  

Diefstal  Verwonden  Vuur  Plicht  Orde  Vluchten  

Opglabbeek 21 st  – 
pv  

1 g Pv  6 g - - - Pv  

Bocholt Aem 
bier 

Pv  Pv  - 2 rd  4 sch  12 rd Pv  

Weert 4 – 8 
sch 

Pv  Pv  - Lijfstraf 4 – 8 
sch 

 - 

Meldert 5 st – 
10 st 

10 st – pv  Pv  Pv  5 st – 
70 st 

10 st – 
6 g 

5 st Pv  

Mellaer (Lu) 5 st 10 st – pv  Pv  Pv  5 st – 
6g 

10 st - 
3 g 

10 st Pv  

Geneyke 3 g – 
6g  

30 st – pv  30 rg 3 g – pv  20 st – 
pv  

10 st – 
pv  

10 – 
20 st 

- 

Genebosch 
(Lu) 

3g – 
50g 

3g – 6g Pv  - - 10 st 12 st  Pv  

Meerhout  20 st – 
pv  

2 g – 1 gg Pv  Pv  1gg 20 – 
35 st 

10 – 
20 st 

Pv  

Linde 1gg – 
pv  

2gg – pv  Pv  - - 20 st – 
pv  

21 st 
– 25g 

- 

Tessenderlo 21 st – 
pv  

30 st 21 st – 
pv  

2 g 3 gg – 
pv  

Pv  - Pv  
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verschillen met hun schansreglementen. Op het einde sluiten we af met een algemene kijk op deze 

gelijkenissen en verschillen en proberen we hiervoor een verklaring te geven.  

De dorpskeuren of keurboeken zijn een verzameling van reglementen en voorschriften die de goede 

orde binnen een gemeenschap moet bewaren. Het zou vooral goede relaties en rust binnen de 

dorpsgemeenschap moeten garanderen. De keurboeken mogen we hier echter niet verwarren met ‘de 

keure’ of vrijheidsbrieven. De dorpskeuren zijn ook niet hetzelfde als de costumen. Deze gaan eerder 

over burgerlijk recht en strafrecht terwijl de dorpskeuren vooral gedragsregels en de goede relaties 

tussen boeren onderhoudt. Overlap tussen de twee is echter niet uit te sluiten. De dorpskeuren 

werden voornamelijk zelf opgemaakt door de ‘gemeinte’ en zijn dus vaak aangepast aan hun eigen 

dagelijkse handelingen. Dit wil zeggen dat de dorpskeuren van erg lokale aard zijn en de 

boerengemeenschap perfect weerspiegelen. Dit getuigt over het relatief autonome karakter van deze 

plattelandssamenlevingen. Ze regelen dus vooral het landbouwleven met artikelen over het goede 

gebruik van de akkers, gemene gronden en weiden. Daarnaast kan de dorpskeur ook enkele regels 

verschaffen voor de veiligheid van de gemeenschap, bijvoorbeeld de regelgeving over het gebruik de 

stormklok. Het overtreden van deze regels leiden naar geldboetes vaak aan de ‘gemeinte’ zelf, maar 

ook is er soms een deel gereserveerd voor de heer.122  

Het dateren van de opgeschreven dorpskeuren is gemakkelijk. Aan het begin of het einde wordt de 

datum van neerschrijven duidelijk vermeld. Het dateren van de oorsprong van de dorpskeuren is 

echter niet zo makkelijk te bepalen. De regels zouden namelijk al erg lang behoren tot het 

ongeschreven recht. In sommige keurboeken halen ze dit ook letterlijk aan. De originele opgeschreven 

dorpskeur kon ook ieder jaar aangepast worden en artikels bijgevoegd worden. Dit zorgt ervoor dat 

dit document tot ver in de 18de eeuw onderhevig was aan aanpassingen. Aan de hand hiervan kunnen 

we ook nagaan of er eventueel sprake is van een omgekeerde invloed, namelijk van het 

schansreglement op de dorpskeuren.  

Eerst bekijken we de keurboeken van Lummen.123 Deze werden opgemaakt in ongeveer dezelfde 

periode als het schansreglement. Op het eerste zicht lijken erg veel artikelen niet relevant voor ons 

aangezien ze allemaal handelen over de organisatie van de landbouw. Als we dieper gaan kijken, zien 

we echter ideeën en regels, die aangepast zijn aan de situatie van de schans, ook voorkomen in het 

schansreglement. Zo leeft het idee in de dorpskeuren even sterk als op de schans, dat iedereen samen 

moet instaan voor het onderhouden en bouwen van gezamenlijke verdedigingen of wegen. Verder 

zien we ook regels over het vastzetten van vee, vaak ook met dezelfde redenen als op de schans. 

Loslopend vee zou namelijk de dijken en de straten kunnen aantasten. Ook op het vlak van vuur vinden 

we in de dorpskeuren verschillende regels. Daar zien we dat op de schans dezelfde visitatieperiodes 

worden gebruikt als in het dorp, namelijk om de acht dagen. Als laatste zien we ook dat er enkele 

regels zijn rond het bijstaan van anderen in nood. Aan de hand van rotten organiseren ze ook wacht- 

of controlerondes door het dorp. Net als in de schansreglementen hanteert deze dorpskeur ook het 

gebruik van klikken voor de bestraffing van overtreders. Het grootste verschil tussen de twee vinden 

we, naast het grote aantal regels over de landbouw, bij de strafmaat. De straffen zijn in de dorpskeuren 

opvallend hoger dan in de schansreglementen. De geldboetes liggen consequent tot bijna twee keer 

hoger dan op de schansen en worden ook steeds verdeeld tussen de schepenen, ‘gemeinte’ en heer. 

Niet op elke Lummense schans is er sprake van een verdeling van de boetes tussen de schans en de 

heer. Misschien kan die verdeling aan de basis liggen van het verschil.  

                                                             
122 Peeters, “De Wuustwezelsche dorpskeuren (XV-XVII eeuw)”, 595–98. 
123 Louis Crahay, Coutumes du Comté de Looz, de la seigneurie de Saint-Trond et du Comté Imperial de 
Reckheim (Brussel: Gobbaerts, 1871). 
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Als tweede bekijken we de dorpskeur van Meldert.124 Deze dorpskeur heeft versies die dateren van 

voor het schansreglement, maar ook een aantal versies van erna. We kunnen dus nagaan of er regels 

veranderen of bijkomen na het opstellen van het schansreglement en of er enige connectie is tussen 

de twee. Ook hier is er opnieuw sprake van de klikcultuur. Net als in de voorgaande dorpskeur ligt ook 

hier een sterke nadruk op het gezamenlijk instaan voor de bouw en het onderhoud van de omgeving. 

Hierbij is er in de dorpskeur sprake van vaste werkuren en worden deze beschreven. In het 

schansreglement vinden we dit ook, maar worden de werkuren niet verder omschreven. Het kan hier 

zijn dat de schansgemeenschap vertrouwt op de kennis die de schansgenoten hebben van de 

vastgezette werktijden in de dorpskeur. Het feit dat de straf voor het niet naleven van deze werkuren 

dezelfde is in de dorpskeur en het schansreglement doet vermoeden dat deze theorie kan kloppen. 

Verder vinden we ook regelgevingen in beide over het vastbinden van dieren en het tegengaan van 

brand. Opvallend is hier ook dat zowel de dorpskeur als het schansreglement spreken van een verbod 

op roken, terwijl dit in geen enkel ander schansreglement of dorpskeur voorkomt. Hier kunnen we dus 

zeker zijn van enige invloed tussen de dorpskeur en het schansreglement. Deze regel dateert van na 

de opstelling van het schansreglement zodat we ons moeten afvragen in welke richting de invloed 

gebeurde. Waarschijnlijk werd de regel eerst toegepast op de schans en later werd deze overgenomen 

in de dorpskeur voor de hele samenleving. Zoals in de dorpskeur van Lummen is de strafmaat van de 

dorpskeur van Meldert ook hoger. Zelfs voor de regels omtrent het voorkomen van brand ligt de boete 

in de dorpskeur bijna vier keer hoger dan op de schans. Dit is opvallend wanneer we denken dat de 

bewoningsconcentratie op de schans veel groter was dan in de gewone dorpsgemeenschap en de kans 

op brand dus veel groter was op de schans. Opnieuw rijst de vraag waarom.  

Als laatste bespreken we de dorpskeur van Meerhout.125 Ook deze dorpskeur dateert van voor de 

opstelling van het schansreglement. Ook in deze dorpskeur vinden we een sterke affiniteit met het 

schansreglement. We vinden in beide een sterke regelgeving over het tappen en serveren van bier. 

Daarin worden ook tijden vastgezet wanneer het serveren toegelaten is. Hoewel de serveertijden 

lichtjes verschillen lijkt de verwoording van de regels toch sterk op elkaar. Verder lezen we in deze 

dorpskeur de gewoonlijke gelijkende regelgeving over het vastzetten van dieren, het voorkomen van 

brand en gehoorzaamheid. Wat ons wel opvalt in deze dorpskeur is dat het vollediger lijkt dan het 

schansreglement. Net als bij de vaste werktijden van Meldert, lijkt het schansreglement van Meerhout 

te vertrouwen op de gedragsregels in de dorpskeur. In andere schansreglementen wordt er 

bijvoorbeeld sterk ingegaan op het bestraffen van wapengeweld tegen een ander persoon, maar in het 

schansreglement van Meerhout vinden we dit niet. De dorpskeur heeft echter verschillende regels die 

daarover handelen en ook bestraffen. Hetzelfde vinden we bij de regelgeving over de schouwen in het 

kader van brandpreventie.  

Na deze verschillende analyses van de schansreglementen en de dorpskeuren onderling, kunnen we 

enkele besluiten nemen. We kunnen stellen dat de schansreglementen grote gelijkenissen vertonen 

met de dorpskeuren als we de uitgebreide regulering van het landbouwleven niet in acht nemen. Deze 

uitgebreide regulering en het grote verschil in de strafmaat zijn de voornaamste verschillen tussen 

beide. Hier moeten we echter wel in acht nemen dat in de schansreglementen vaak voortdurende 

rebelsheid wordt bestraft door het verliezen van de schansplaats. Dit is uiteindelijk weer een 

zwaardere straf dan deze opgelegd door de dorpskeuren. We kunnen dus duidelijk zien dat de 

schansreglementen gewoontes en regels overnamen die al vastgelegd waren in de dorpskeuren. Ze 
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grijpen vooral terug naar erg algemene zaken zoals brandpreventie en het gezamenlijke onderhoud 

van het dorp of de schans. Deze invloed loopt echter niet enkel van de dorpskeuren naar de 

reglementen. Zoals we in de analyse van Meldert hebben gezien is het goed mogelijk dat de invloed 

ook omgekeerd kon verlopen. Uiteraard kunnen we aan de hand van drie vergelijkingen niet beweren 

dat deze invloeden opgaan voor iedere schanssite, maar het is zeker wel waarschijnlijk.  

Als we gaan kijken hoe deze dorpskeuren zich verhouden tot het officiële recht, zien we dat deze vooral 

eerder overeenkomsten zijn dan echte wetten. Deze worden dan ook bepaald door de boeren zelf, 

onder de vorm van de ‘gemeinte’, en niet door de rechtsinstanties. Ze bepalen op zich ook een deel 

van hun autonomie ten opzichte van de heer en de officiële rechtspraak. Dit kan verklaren waarom de 

schansgemeenschappen, die liever onafhankelijk zijn van elk wereldlijk of geestelijk recht, toch gebruik 

maken van deze dorpskeuren. Het is voor ons echter niet duidelijk of de dorpskeuren blijven gelden 

op de schans. Het is goed mogelijk dat bepaalde regels uit de dorpskeuren ook nageleefd moesten 

worden op de schans, aangezien ze elkaar deels aanvullen.  

Bescherming voor iedereen?  
Nu we een duidelijke kijk hebben op de bouw en organisatie van de schans is het belangrijk dat we 

even stilstaan bij wie nu toegang had tot de schans. Wanneer we vluchtig door de bronnen gaan dan 

lijkt het alsof iedere bewoner van het dorp in kwestie toegang kreeg tot de schans. Als we eenmaal de 

bronnen dieper bestuderen en tussen de regels door lezen, begrijpen we dat de schansgemeenschap 

lang niet zo open stond tegenover iedereen.  

Als eerste zien we in de aanvragen en toelatingen dat de schans als doel had om alle boeren onder te 

brengen van de ‘gemeinte’. Dit wil dus duidelijk zeggen, enkel de boeren van die ‘gemeinte’ en geen 

enkel andere. Tenzij het anders vermeld stond of opgegeven werd als voorwaarde bij de toelating, 

werden vreemden, als in personen van buiten de dorpsgemeenschap, geweerd. Dit gaat in tegen het 

idee van Gutmann die stelde dat zelfs tijdens oorlog er plaats was voor een makkelijke migratie. Zo 

werd het nieuwelingen ook moeilijk gemaakt om rechtsmatig een plaats te bekomen op een schans. 

Het aantal plaatsen op de schans stond dan ook vast en werden vaak gecreëerd tijdens de opbouw van 

de schans. Er werden doorheen de tijd vaak geen nieuwe plaatsen gevormd zoals we al hebben gezien 

tijdens de bespreking van de schansreglement. Dit vermoeilijkt ook de mogelijkheid van vreemden op 

de schans.  

Over het algemeen is er sprake van ongeveer 15 à 35 plaatsen op een schans, afhankelijk van zijn 

oppervlakte. De schansplaatsen werden voornamelijk toegewezen aan mannen, de gezinshoofden, 

maar dit betekent echter niet dat vrouwen geen eigenaar konden worden. Het kwam gewoon minder 

voor. Uit de opsommingen van de benamingen kunnen we verder geen sociale verschillen uitmaken. 

Het is dus niet duidelijk of het gaat om grote boeren of keuterboeren. Wanneer we de 

schansreglementen bekijken zien we dat het gaat om beide. Schansgezellen konden dus mannen of 

vrouwen zijn met een groot of klein inkomen. Zij hadden het recht om samen met hun familie, vee en 

bediende te vluchten naar hun plaats op de schans. In de toelatingen en reglementen vinden we echter 

ook dat elke schansgezel moet bijdragen in de lasten van de schans. Dit is het betalen van de jaarlijkse 

rente op de grond, de kosten van de schans en het voorzien van rantsoenen. Hier zien we de eerste 

scheurtjes in het ideaalbeeld van de schansmaatschappij. Het leveren van deze bijdrages sluit met 

zekerheid de arme en zwakkere mensen van de plattelandsmaatschappij uit. In een schansreglement 

vinden we zelfs dat een deel van de boetes gaat naar de armen, erop wijzend dat deze niet behoren 

tot de schansgemeenschap.126 Enkele schansgemeenschappen proberen echter meer open te staan 
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naar deze zwakkere groep. Zo vinden we in hun reglementen dat personen zonder schansplaats op de 

schans mogen vluchten in ruil voor het lopen van de wacht. Dit zijn echter uitzonderingen.127 De 

meeste schansen blijven enkel open voor diegene die kunnen betalen en behoren tot een bepaalde 

gemeenschap.  

Als de schansgemeenschap vooral openstaat voor de bewoners met enige eigendommen, wat 

gebeurde er dan met de geestelijken? Krijgen zij ook een plaats op de schans of is het hun plicht om 

de kerkelijke eigendommen te beschermen? We zien geestelijken wel vaak terugkeren in de 

schansdocumenten, maar dit is niet als eigenaar. Aangezien zij vooraanstaande figuren van de 

maatschappij waren, werden ze vaak opgeroepen als getuigen bij het opstellen van belangrijke 

documenten. Het lijkt er dus op dat geestelijken niet van een plek konden genieten op de schans. Dit 

was niet zo omdat geestelijken niet gewenst waren op de schans. Zoals we kunnen lezen in een bron 

over een schansgeschil was het de gewoonte dat de geestelijke de schans mocht betreden voor 

religieuze taken, maar dus ook geen deel uitmaakten van de schansgemeenschap.128 Waarschijnlijk is 

dit te wijten aan een soort gewoonte dat de plaats van de geestelijke in zijn kerk was. Het betekent 

dat de geestelijke zijn bescherming moest gaan zoeken in de kerk, wat op zich niet zo onwaarschijnlijk 

is aangezien het een van de manieren was om zichzelf te beschermen voor het ontstaan van de 

schansen en ver daarna. De context van de reformatie en contrareformatie tijdens de tachtigjarige 

oorlog maakt dit echter niet altijd vanzelfsprekend. Zo gebruikten de soldaten vaak religieuze 

argumenten om hun geweld te verantwoorden. Dus terwijl de schansgezellen veilig op de schans zaten, 

waren de geestelijken en armen overgelaten aan de grillen van de oorlog.  

Boerenschansen: vluchtplaats of verdediging? 
In de beperkte literatuur, die voorhanden is over schansen, is er vaak onenigheid over de precieze 

functie van de boerenschans. Is een boerenschans eerder een verdedigingswerk of een vluchtplaats? 

In de oudere literatuur wordt er steeds gesproken over schansen als een verdedigingswerk terwijl we 

in de recentere literatuur vaker zien dat er gesproken wordt over vluchtplaatsen. Wij zouden in dit 

korte deel een nieuwe theorie willen voorstellen. Hiervoor kijken we naar hoe schansen voorgesteld 

worden en beschreven worden op kaarten en hoe de archiefdocumenten zich verhouden ten opzichte 

van vluchten en verdedigen. Daarna kijken we aan de hand van de literatuur welke evoluties er waren 

in oorlogsvoering en de manieren van verdediging. Dit proberen we uiteindelijk te linken aan wat we 

hebben gevonden op de kaarten en in de archiefdocumenten. 

Op de kaarten zien we vaak dat de boerenschansen zijn afgebeeld als 

echte verdedigingswerken met een ophaalbrug, grachten en wallen. 

Sommige zijn zelfs voorzien met bastions die doen denken aan 

militaire bolwerken. Dit zijn stuk voor stuk symbolen die we kunnen 

linken aan een militaire of verdedigingsfunctie. We vinden deze ook 

terug in analoge studies over de militaire kenmerken van kastelen.129 

Dus hoewel de kaarten de verdedigingselementen van de 

boerenschansen letterlijk in de verf zetten, zijn deze afbeeldingen 

niet altijd een correcte weerspiegeling van de werkelijkheid (zie fig. 

11). Zeker de erg picturale kaarten, zoals het kaartenboek van de 

                                                             
127 Hansay, “Règlements de ‘schansen’ à Meldert-lez-Diest et à Lummen au XVIIe siècle”, 64. 
128 Hansay, “Documents inédits concernant la mise en défense des campagnes lossaines à l’époque moderne”, 
198–208. 
129 Jan Deprest, “Symboliek van de vroegmoderne kasteelarchitectuur in Vlaanderen” (Universiteit Gent, 2014).  

Figuur 11 Schans in de Daal uit het 
Kaartboek van de Abdij van Averbode 
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abdij van Averbode, gaan de richting uit van fantasie en kunstesthetiek.130 Ook hun ligging ten opzichte 

van de dorpscentra en de wat verborgen situering van de boerenschansen wijst terug naar het 

vluchtaspect.  

In de archiefdocumenten zien we ook veel elementen die verwijzen naar de verdedigingsfunctie van 

de schansen. Zo is er sprake van patrouilles met geweren en andere wapens, vaste walplaatsen 

vanwaar de boeren van de schans kunnen af schieten en het bewaken van de poort eventueel door 

een portier. Dit doet ons een beetje denken aan de organisatie van een militair kamp. Hier lopen 

soldaten op gezette tijden wacht en kunnen ze eventuele vijanden aanvallen. Verder vinden we in de 

bronnen ook vermeldingen naar verschillende verdedigingslinies gevormd door de grachten en wallen, 

waar er maar één enkele doorgang is. Aan de andere kant vermelden de bronnen dan ook weer zaken 

die wijzen op het vluchtkarakter van de boerenschansen. Zo beplanten ze de wal voornamelijk uit 

praktische overwegingen, maar de beplanting kan ook dienen als camouflage binnen het landschap. 

Als laatste zien we ook in de reglementen dat de schansmeester kon kiezen hoe hij omging met 

eventuele soldaten voor de schans. Hij kon het bevel geven om aan te vallen, dit zou het idee van de 

verdedigingsfunctie ondersteunen, of hij kon toegeven aan de soldaten. In het laatste geval ging de 

schansgemeenschap ofwel betalen voor een sauvegarde of de soldaten voorzien van voedsel. Deze 

toegeving wijst duidelijk op het vluchtaspect, waar de schansgemeenschap veilig wou zijn van gevaar 

en niet het geweld zelf ging opzoeken.  

Tijdens de 17de eeuw is er sprake van een militaire evolutie in de historische literatuur. Oorlogen 

worden daarbij getekend door het gebruik van groten aantallen infanterie, weinig veldslagen en het 

gebruik van nieuwe militaire technieken zoals het kanon. Dit leidde op zijn beurt naar de nood aan 

nieuwe verdedigingstypes. De hoge middeleeuwse muren waren niet meer opgewassen tegen de 

kracht van kanonnen en de grote aantallen infanterie. De nieuwe verdedigingsmuren werden dus 

dikker en lager met bastions zodat er van verschillende kanten makkelijk aangevallen kon worden. De 

grote nood aan infanterie bracht ook andere problemen met zich mee. De organisatie van deze 

aantallen was niet makkelijk waardoor controle en discipline ontbrak. Samen met de slechte 

voorzieningen voor soldaten ontstonden er steeds vaker losgeslagen huurlingenlegers, roverbendes 

en muiterijen.131 In dit kader waren de schansen niet opgewassen tegen de volledige kracht van een 

leger. Wanneer het tot een gevecht zou komen, was de schans nutteloos. Tegen de kleinere 

roversbendes of muiterijen konden de boerenschansen wel stand houden. Zij waren echter op zoek 

naar een gemakkelijke prooi. Ze werden dan ook ontmoedigd door de goede verdediging en 

organisatie van de boerenschansen.  

We kunnen besluiten dat de boerenschansen, ondanks hun duidelijke verdedigingskenmerken, eerder 

een vluchtfunctie hadden. De verdedigingen die ze hadden waren daarbij vooral bedoeld om kleinere 

groepen te overwinnen en anderen te ontmoedigen. De verschillende verdedigingslinies en 

georganiseerde milities verhoogden aanzienlijk het risico op gewonden aan beide kanten. Zo wordt 

dankzij deze simpele verdedigingen het gemakkelijk plunderen van enkele boeren in een klap veel 

moeilijker. Het aanvallen van een schans vraagt een pak meer moeite. We kunnen ons voorstellen dat 

soldaten en roversbendes bij het zien van een boerenschans deze vaak links lieten liggen. In dit geval 

kunnen we stellen dat de verdedigingskenmerken vooral een symbolische waarde hadden, een soort 

machtsvertoon die we ook terugvinden in de vroegmoderne kastelen.132 We stellen dus voor om 

                                                             
130 “Kaartboek van alle goederen van de abdij, opgesteld door landmeter Cornelis Lowis, in opdracht van de abt 
Servaas Vaes. 1650-1680”, z.d., Archief van de abdij van Averbode, Rijksarchief Leuven. 
131 Gutmann, War and Rural life in the early modern Low Countries, 54–59. 
132 Deprest, “Symboliek van de vroegmoderne kasteelarchitectuur in Vlaanderen”. 



 52 

boerenschansen voortaan te definiëren als vluchtplaatsen met duidelijke semi-symbolische 

verdedigingselementen.  

De boerenschansen na oorlogstijd 
Een aspect van de boerenschansen die we tot nu toe nog niet in detail bekeken hebben, is het behoud 

van de boerenschansen na oorlogstijd. Het is niet de bedoeling om in dit onderzoek hier uitgebreid op 

in te gaan, maar wel om een kleine problematiek hieromtrent onder de aandacht te brengen. Dit opent 

ook nieuwe perspectieven op mogelijk verder onderzoek.  

In de toelatingen tot het oprichten van boerenschansen 

vonden we vaak de voorwaarde terug dat na de 

oorlogstijden de schansen terug moeten keren naar hun 

oorspronkelijke staat. Dit betekent niets meer en niets 

minder dan het afbreken van de schans en het dempen van 

de grachten. In de realiteit zien we echter dat de schansen 

ofwel in verval geraken ofwel permanent bewoond worden 

door een of meerdere families. We vinden hiervoor 

bewijzen terug in de notarisakten waar de schans wordt 

opgedeeld in verschillende percelen en op kaarten die 

dateren van de 18de eeuw (zie fig. 12). Op de kaart worden 

deze percelen dan vaak omschreven als ‘een deel van de oude schans’. Hoewel dus in de 

toelatingsvoorwaarden en in de schansreglementen staat dat permanente bewoning en de verkoop 

van de schans of delen van de schans verboden is, zien we dat dit na de oorlog in de 18de eeuw toch 

gebeurt. De schans geraakt uiteindelijk verdeeld en gaat op in de gewone dorpsbewoning met soms 

als enige getuigenis een toponiem.  

Dit brengt ons naar het eigenlijke probleem binnen het schansonderzoek. Wanneer een onderzoek aan 

de hand van toponiemen op zoek gaat naar potentiële schanssites zal hij geconfronteerd worden met 

de schans- of schranshoeves.133 In de Limburgse Kempen is dit in mindere mate aanwezig, maar in de 

huidige provincie Antwerpen komt dit veelvuldig voor. Op de Ferrariskaart lijken deze schanshoeves 

vooral op de typische omwalde hoeves. Naast de toponiem schans, is er geen enkele indicatie of dit 

gaat om een oude schanssite of niet. De vraag is dus of deze schanshoeves het resultaat zijn van de 

herbestemming van de boerenschans of dat de toponiem een andere oorsprong heeft. Het oplossen 

van deze vraag kan ook het gebied waar de schansen voorkomen beter afbakenen. Nu vinden we 

vooral schansen in de Limburgse Kempen, Noord-Brabant en de Antwerpse Kempen. Mochten deze 

schanshoeves echter stuk voor stuk oude schanssites zijn dan betekent dit dat zelf tot in Rivierenland 

boerenschansen te vinden zijn.  

Boerenschansen in hun historische context 
We hebben nu het volledige verhaal van de boerenschansen van begin tot eind geschetst. Tijdens de 

analyse van de bronnen hebben we al even stilgestaan bij de historische context waarin de 

boerenschansen werden opgericht en opereerden. Hier zetten we alles nog eens op een rij. We kijken 

hierbij naar de politieke, militaire en economische situatie waarin de boerenschansen werden 

opgericht en hun connectie met de geografie van de Kempen. We plaatsen daarbij ook de organisatie 

van de schansgemeenschap ten opzichte van de gekende bestuurssystemen op het platteland. Eerst 

bekijken we de historische context rond het ontstaan van de boerenschansen, daarna plaatsen we de 
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Figuur 12 Een schans uit het kaartboek van de 
Abdij van Averbode 
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schansgemeenschap binnen de grotere dorpsgemeenschap en de hogere autoriteiten. We sluiten af 

met het bespreken van de historische situatie wanneer de boerenschansen verlaten werden.  

De oorsprong van de schansen kunnen we toeschrijven aan een combinatie van een slecht militair en 

een gunstig politiek klimaat. De 16de en 17de eeuw is gekenmerkt door een constante oorlogsperiode, 

waar de tachtigjarige oorlog opgevolgd wordt door verschillende kleinere oorlogen. Pas na 1713 zou 

de rust in de Nederlanden terugkeren. De militaire organisatie liet tot het einde van de 17de eeuw te 

wensen over. De nood aan grote aantallen infanterie kon enkel voldaan worden door het aanstellen 

van huurlingenlegers. Door deze grote diversiteit was het ook moeilijk om een goede controle van 

bovenaf uit te oefenen. Samen met de slechte omstandigheden waarin de soldaten leefden, leidde dit 

tot plundertochten en geweld tegen de lokale bevolking. 

 In deze periode van voortdurende oorlog is het dus niet verbazend dat de 

plattelandsgemeenschappen op zoek gingen naar een rendabele manier om zichzelf en hun goederen 

veilig te stellen. In andere regio’s gingen de boeren vluchten naar steden, kastelen of kerken, maar in 

de Kempen is de geografische opmaak hen niet gunstig gezind. Het gebied is vlak en uitgestrekt met 

heide en moerassen. Er zijn amper kastelen of versterkte steden te vinden. Daarbij komt ook nog kijken 

dat het overgrote deel van dit gebied viel onder het Prinsbisdom Luik. Het Prinsbisdom was 

onafhankelijk in de oorlog, maar was toch verplicht om alle troepen vrij door zijn grondgebied te laten 

passeren. Aangezien Luik ook zelf niet over een legermacht beschikte, was hun bevolking overgelaten 

aan de misdaden van de soldaten, huurlingen en roversbendes. Binnen deze context rees de nood aan 

een eigen voorziening om de plattelandsgemeenschap te vrijwaren van deze oorlogsellende. Mede 

dankzij hun geografische situatie die zorgde voor hun eerder afgelegen bestaan, waren er in de 

Kempen minder heerlijkheidsstructuren aanwezig en stonden de plattelandsgemeenschappen meer 

op zichzelf. Uit deze context van een relatieve autonomie en het voorzien in hun eigen behoeftes kon 

het idee groeien van een meer permanente vluchtplaats, namelijk een schans.  

De organisatie van de eigenlijke schansgemeenschappen gaat zich daardoor ook spiegelen aan de 

bestaande autonome buurtschappen. Net als zij gaan ze autonomie nastreven en hun eigen 

gedragsregels opstellen onder de vorm van de schansreglementen. Hier zien we dat ze voorzichtig 

omspringen met de macht van de heer, maar zich er ook van bewust zijn dat ze net als in de 

buurtschappen enige autonomie kunnen afdwingen. In de schansreglementen vertaalt zich dit in het 

erkennen van de heerlijke rechten van de heer, terwijl het gebruik van het wereldlijk en geestelijk recht 

wordt geweigerd. De sterke connectie tussen de buurtschappen en de schansgemeenschap vinden we 

ook terug in de gelijkenissen en invloeden van de dorpskeuren. We kunnen de schansgemeenschap 

dus zien als een mini-versie van de buurtschappen die op hun eigen benen staan met hun eigen regels, 

rechten en plichten en rechtspraak. Ze gaan zelf voorzien in hun veiligheid en niet ijdel wachten op 

hulp van een hogere instantie.  

De toelatingen voor het bouwen van een boerenschans kon voornamelijk verkregen worden door de 

economische voordelen die eraan verbonden waren. In de 16de en 17de eeuw is er namelijk nog steeds 

sprake van een feodaal systeem waarbij de heer deels afhankelijk is van de pachtinkomsten. Wanneer 

echter het platteland werd overrompeld door soldaten op plundertochten en roversbendes, werd de 

plattelandseconomie zwaar aangetast. In zanderige gebieden als de Kempen kon dit snel nefaste 

gevolgen hebben voor de samenleving. Oogsten mislukten en het vee werd gestolen waardoor dorpen 

in hongersnood geraakten. Dit betekende ook voor de heer een verlies aan inkomsten. De heer of 

andere machtshebbers waren zo ook slachtoffers van de oorlogsellende, zodat het ook voor hen 

gunstig was dat de boeren hun goederen konden veilig stellen. 
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Uiteindelijk gaan de boerenschansen hun functie verliezen wanneer de lange periode van oorlog op 

zijn einde loopt. Daarbij komt ook de eis van de grondeigenaar dat de schans na de zware tijden 

afgebroken wordt of niet meer gebruikt mag worden. Hierdoor geraken de schansen stilaan in verval, 

worden afgebroken of worden in de meeste gevallen onderverdeeld in nieuwe percelen en woningen.  
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Besluit 
Vanaf het einde van de 16de eeuw tot het begin van de 18de eeuw werden de Lage Landen geteisterd 

door verschillende oorlogen waar vrijwel alle grote Europese machten bij betrokken waren. In deze 

periode nam ook een militaire evolutie plaats. Er werd oorlog gevoerd met grotere infanterie die meer 

gingen focussen op het beleg van steden en minder op grote veldslagen. De vraag naar deze grote 

aantallen leidde tot het veelvuldige gebruik van huurlingen en een gebrek aan centrale controle. 

Daarbij kwam ook nog eens de slechte levenskwaliteit van de soldaten kijken. Ze werden vaak 

onderbetaald en ondervoed. Dit voedde de bodem voor opstanden en plundertochten op zoek naar 

makkelijk voedsel. Ze teisterden daardoor vooral de plattelandsbevolking. De oogstopbrengsten voor 

een heel jaar werden geplunderd, boeren werden vermoord of ze staken volledige dorpen in brand. 

Enkel verplichte contributies konden deze ellende afweren. Ook het gebruik van het kanon werd in de 

17de eeuw ingevoerd. Dit zorgde ervoor dat de middeleeuwse verdedigingstechnieken niet meer 

voldeden. Ook voor de plattelandsbevolking veranderde dit deels hoe ze zich konden beschermen.  

Dankzij de unieke ontwikkelingen in de Kempische plattelandspolitiek was het mogelijk zelf te voorzien 

in hun bescherming door middel van boerenschansen. De streek was tijdens de ontwikkelingen van 

het feodale systeem grotendeels gespaard gebleven van een sterk concentrerend netwerk van 

heerlijkheden. Dit was grotendeels te wijten aan hun onvruchtbare zanderige grond met heide en 

moerassen die onaantrekkelijk was voor de adellijke heren. De deelse afwezigheid van feodale heren 

zorgde ervoor dat zich in de Kempen een relatief autonome boerenbevolking kon ontwikkelen. Dit 

uitte zich onder andere in het opstellen van hun eigen gedragsregels, de dorpskeuren. Hoewel het 

politiek klimaat hun gunstig gezind was, hun geografische opmaak was dit niet. Dankzij de economisch 

oninteressante grond was er een grote afwezigheid aan kastelen, abdijen en versterkte steden. Het 

gebrek aan deze populaire vluchtplaatsen, waar de plattelandsbevolking konden schuilen in 

oorlogstijden, had een nefaste invloed op de bescherming van deze boerengemeenschappen. In de 

oorlogsperiode van de 16de tot de 18de eeuw had dit grote gevolgen. Mede door het onafhankelijk 

doorgangsgebied, het Prinsbisdom Luik en de slechte militaire controle, waren ze overgeleverd aan 

inkwartieringen, plunderingen, geweld en afpersing.  

Hun wankele plattelandseconomie was hier ook niet op voorzien. Terwijl de rest van de Lage Landen 

in de 17de eeuw langzaam overging naar een meer winstgerichte economie, bleef de Kempische regio 

steken op een overlevingseconomie. Dit wil zeggen dat elke kleine tegenslag verpletterend kon zijn 

voor de volledige dorpseconomie en het leven van de boeren. Het overnachten van legertroepen 

zorgde niet alleen voor de nodige overlast binnen een dorpsgemeenschap, het kon ook zorgen voor 

de vernietiging van de oogst voor een jaar. Het beschermen van deze fragiele economie zou later ook 

een van de redenen worden waarom de machtshebbers het opwerpen van de boerenschansen zullen 

goedkeuren. De samenloop van het autonome karakter van deze gemeenschappen, hun ongunstige 

geografie en fragiele economie, gaat uiteindelijk de boeren inspireren om te voorzien in hun eigen 

verdediging, de boerenschansen.  

Aan de hand van de aanvragen en toelatingen konden we achterhalen waar, wanneer en hoe de 

meeste boerenschansen werden opgericht. We zien dat de oudste schansen verschijnen even na het 

uitbreken van de tachtigjarige oorlog. In deze documenten zien we dat het fenomeen nog nieuw is en 

de benaming voor de boerenschansen nog niet beslist is. Deze schansen bevonden zich vooral in de 

regio waar de toenmalige frontlinie lag van Brabant, waar dus de overlast het grootst was. In de vroeg 

17de -eeuwse periode van de schansoprichtingen zijn ze vooral te situeren rond de stad Genk. De exacte 

reden hiervoor konden we aan de hand van de militaire gebeurtenissen niet verklaren. Het is wel 

aannemelijk dat hun positie op de transportas tussen Maastricht en Antwerpen, als ook hun nabijheid 

bij de druk bevaren Maas zorgde voor een overrompeling van soldaten. Dit bracht de nodige ellende 
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met zich mee. Daarna zien we dat boerenschansen pas weer opgericht werden na het twaalfjarig 

bestand. Bij deze schansen zien we ook het heroprichten van enkele boerenschansen die tijdens de 

vrede in verval zijn geraakt. Van 1622 tot 1640 kunnen we spreken van een echte oprichtingsboom. 

Vanaf dan worden de aanvragen en toelatingen ook meer systematisch. Zo worden de opmaak van de 

documenten meer uniform en worden de toelatingen voor het bouwen van een schans uitgedragen 

voor meerdere schansen binnen eenzelfde dorp. In deze periode vinden we dan ook schansen 

verspreid over de hele Kempen en Noord-Brabant. Hier is er dus geen duidelijk systeem meer te vinden 

aan de hand van de militaire gebeurtenissen. Bij deze schansen is het beter om apart te kijken naar 

hun militaire oorzaken voor opbouw.  

De boeren en ‘gemeintes’ mochten echter niet zelf beslissen over het al dan niet bouwen van een 

schans. Hiervoor moesten ze de toestemming bekomen van de grondeigenaar. In onze aanvragen en 

toelatingen hebben we gevonden dat dit meestal gaat om de adellijke heren, zoals de heren van 

Vogelsanck. Daarnaast zien we echter ook aanvragen gericht aan de Prinsbisschop van Luik, abdijen en 

privé personen. Vooral in het geval van de heren en abdijen is er sprake van een economische 

overweging bij het goedkeuren van de schansen. Door het feodale systeem hingen zij grotendeels af 

van de opbrengsten op het platteland. De Prinsbisschop van Luik had dan ook weer andere motieven. 

Hij liet toe dat boeren zelf in hun bescherming gingen voorzien om zo deels het gebrek aan een militaire 

macht goed te maken. Hij hoopte aan de hand van de schansen een soort verdedigingsnetwerk 

doorheen Luik te creëren. Wat de precieze motieven zijn van de privépersonen die hun grond 

aanbieden, kunnen we uit de toelatingen niet duidelijk opmaken. 

Na hun toelating verkregen te hebben werden de schansen op een semi-centrale positie in het dorp 

opgericht, maar toch ook ver genoeg verwijderd van grote toegangswegen en bewoning. Vaak lag de 

schans ook dichtbij een waterloop om de grachten te kunnen voorzien van water. Samen met zijn 

wallen en ophaalbrug kregen de schansen een militair uitzicht. Wanneer we dan echter zijn ietwat 

verborgen locatie binnen het dorp in acht nemen en de beperkte efficiëntie van deze 

verdedigingsmiddelen, kunnen we beter spreken van een versterkte vluchtplaats met 

verdedigingselementen.  

De boerenschansen waren meer dan enkel een vluchtplaats. Het was ook een op zichzelf staande 

gemeenschap met hun eigen regels, rechtspraak en rechten en plichten. Aan de hand van hun 

schansreglementen kunnen we een inzicht krijgen in hoe deze gemeenschappen georganiseerd waren, 

wat ze belangrijk vonden en hoe ze zich gingen opstellen tegenover de officiële machthebbers. De 

schansgemeenschap stond vooral onder de controle van een schansmeester of kapitein. Zij konden 

ofwel aangesteld worden door de adellijke heer, ofwel door de schansgemeenschap zelf. De 

schansmeesters verwachtten volledige gehoorzaamheid bij elke order die zij gaven. In de reglementen 

vinden we dat ongehoorzaamheid zich in een hogere strafmaat bevind dan andere regels. Onder de 

schansmeesters bevonden zich de rotmeesters, een functie die waarschijnlijk was overgenomen uit 

hun dorpsgemeenschap. Zij stonden in voor het organiseren van de wacht en de controle over de 

veiligheid op de schans. Samen met de schansmeester beheerden zij ook de schansfinanciën. De rest 

van de schansgemeenschap werd uitgemaakt door schansgezellen die elk konden beschikken over een 

schansplaats. Samen met hun familie, vee en bedienden hadden zij het recht om tijdens gevaar te 

vluchten op de schans. Niet iedereen kon echter zomaar een schansgezel worden. Hoewel het in de 

bronnen vaak lijkt alsof de schans openstaat naar elke dorpsbewoner, toch zien we snel in de 

regelgeving dat dit niet iedereen kan betekenen. De zwakke en armeren hadden namelijk niet de 

middelen om bij te dragen in de kosten die een schansplaats met zich meebracht. Elke schansgezel 

moest instaan voor het betalen van de rente op de grond, het houden van een wapen en alle andere 

kosten die de schansgemeenschap maakte. Daarbij kwamen ook andere plichten kijken. Zo moest elke 
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schansgezel zelf instaan voor het bouwen en het onderhoud van de schans en het lopen van de wacht. 

Hiervoor werden enkel sterke mannen aanvaard. Dus hoewel de boerenschansen een middel lijkt om 

een hele plattelandsbevolking te helpen, toch vallen bepaalde groepen uit de boot.  

De rechtspraak en de straffen op de schans werden uitgevoerd door de schansmeester. In sommige 

gevallen kon het ook voorvallen dat de schansgezellen inspraak kregen bij de strafbepaling. We vonden 

ook duidelijk in de bronnen terug dat de schansgemeenschap zich gaat afkeren tegen het wereldlijk en 

geestelijk recht. Zo willen ze enkel in bepaalde gevallen hiervan gebruik maken en de rest van de 

straffen zelf bepalen en uitvoeren. Dit getuigt weer van het autonome karakter die deze 

plattelandsgemeenschappen bezaten. De schansgemeenschappen waren echter voorzichtig in het 

afdwingen van deze autonomie. We vinden terug dat de heerlijkheid van de heer intact bleef en dat 

ze de goedkeuring van de heer genoten bij het opstellen van deze reglementen. Wanneer we kijken 

naar de strafmaat bij het overtreden van deze regels kunnen we drie klassen onderscheiden. Onder de 

derde en laagste klassen vinden we vooral regelgeving over orde en brandpreventie. Hiervoor gelden 

vooral lagere geldboetes. Daarboven zien we in de tweede klasse regels rond wachtdienst, iemand 

anders verwonden en ongehoorzaamheid. Hier is er sprake van hogere boetes die konden oplopen tot 

het verliezen van de schansplaats. Deze laatste beschouwen wij als de zwaarste straf aangezien dit 

betekende dat iemand volledig aan zijn lot overgelaten werd. In de hoogste klasse vinden we diefstal 

en het niet voldoen aan de verplichte vlucht naar de schans. In het geval van het begaan van deze 

overtredingen betekende vrijwel altijd de uitsluiting van de schans. 

Door de schansreglementen tegenover hun dorpskeuren te plaatsen, kunnen we zien hoe de 

regelgeving en strafmaat te plaatsen is binnen het officiële recht van de dorpsgemeenschap. We 

konden hierdoor zien dat de schansreglementen vaak inspiratie gingen halen bij de al bestaande 

dorpskeuren. Zo vinden we erg lokale regelgevingen ook terug bij het schansreglement uit hetzelfde 

dorp, terwijl deze niet terug te vinden zijn bij de andere schansreglementen. We vermoeden dat deze 

invloed ook omgekeerd kan verlopen. We vonden in het schansreglement van Meldert regels omtrent 

roken. Enkele decennia later vonden we deze regels ook toegevoegd aan de dorpskeur van Meldert. 

Door de verschillen te bekijken, begonnen we ook te vermoeden dat de dorpskeuren waarschijnlijk 

geldig bleven op de schans. Deze theorie wordt onderbouwd door de bevinding dat vrijwel alle 

schansreglementen regels bevatten over het goede gebruik van wapens en het geweld met deze 

wapens tegenover andere schansgenoten. Opvallend is dat we in één schansreglement dit niet 

terugvonden, maar wel in zijn dorpskeur.  

Het uiteindelijke verdwijnen van de schansen ging gepaard met het einde van de langdurige oorlogen. 

Wat er hierna met de schanssites gebeurd is, konden wij nog niet met zekerheid aantonen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden. Aan de hand van de voorwaarden opgelegd in de toelatingen zouden we 

moeten besluiten dat de schansen na de oorlog werden afgebroken of in verval geraakten. Op 

historische kaarten kunnen we echter een ander verhaal waarnemen. Hier zien we dat de schans werd 

opgedeeld in verschillende percelen die permanent bewoond werden. Verder hebben we ook het 

probleem van de schanshoeves. Zijn dit oude schanssites die geëvolueerd zijn naar permanente 

bebouwing of zijn dit omwalde hoeves waarvan het toponiem een andere oorsprong heeft. Dit is een 

interessante piste voor verder onderzoek, aangezien dit ook het gebied waar de boerenschansen 

voorkomen beter kan afbakenen. Andere pistes die zeker meer informatie kunnen verschaffen over de 

schansen is meer systematisch archeologische onderzoek van de bekende schanssites.  

In dit onderzoek hebben we kunnen aantonen dat de boerenschansen een uitzonderlijk fenomeen zijn 

dat zowel in tijd en ruimte beperkt is. Ze hebben maar een kleine eeuw het Kempische en Noord-

Brabantse landschap gekleurd. Ze werden opgericht door en voor de boerengemeenschap en vormde 

op zich een unieke samenleving met hun eigen wetten en organisatie. De samenloop van de 
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geografische, militaire, politieke en economische omstandigheden van deze streek zorgden voor een 

unieke situatie die het ontstaan van boerenschansen mogelijk maakte. Ze getuigen hoe een zwakke en 

kwetsbare plattelandsgemeenschap toch kon instaan voor hun eigen bescherming zonder hulp van 

bovenaf. Door dit unieke karakter pleitten wij voor een bescherming van de nog overgebleven 

schanssites. Ze vertellen het vergeten verhaal van ellende, samenwerking en overwinning. We hopen 

met dit onderzoek een stap vooruit te zetten op weg naar hun bescherming.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van belangrijke militaire gebeurtenissen 
Datum Gebeurtenis 

1568 Veldtocht door Willem van Oranje, Roermond 
naar Stokkem 
Aanval op kerk van Opglabbeek 

1570 Spanje bankroet 

1572 Aanval op Weert 
Brand in Kleine-Brogel 
Inname Roermond 

1576 Beleg Maastricht 

1577 Edict van Prinsbisschop voor organisatie van 
eigen verdediging, vormen van dorpsmilities 
Inname van Bergen-op-Zoom 

1577-1578 Beleg Roermond 

1579 Beleg Maastricht 

1579-1580 Kleine epidemie 

1580 Brabantse frontlijn ter hoogte van Pelt 

1585 Verovering Brussel, Antwerpen en Nijmegen 

1586 Verovering Grave 

1587 Verovering Deventer 
Brand Overpelt en Neerpelt 

1588 Brand Dorne en Opglabbeek 
Beleg Bergen-op-Zoom 

1593 Veldtocht naar Luxemburg 

1602 Beleg van Grave 

1605 Aanvallen op Bergen-op-Zoom 

1609-1621 Twaalfjarig bestand 

1622 Beleg van Bergen-op-Zoom 

1632 Maasveldtocht van Frederik-Hendrik 

1632-1633 Ineenstorting Spaanse leger 

1637 Beleg Roermond 

1640 Aanvallen vanuit Gent, Hulst, Artesië 

1642 Vrede van Munster 

1645-1646 Burgeroorlog Luik 

1667 Devolutie oorlog 
Laatste pestepidemie in Maasvallei 

1676 Beleg Maastricht 

1678-1679 Maastricht terug overgeleverd naar 
Nederlandse controle, uitzetting van Franse 
troepen 

1693 Slag van Landen-Neerwinden 

1697 Vrede van Rijswijk 

1703 Beleg van Maastricht 

1706 Slag van Ramilles 

1708 Winterkwartieren in de Kempen 

 

Lijst werd opgesteld aan de hand van de gelezen literatuur. 
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Bijlage 2: Voorbeeld van een aanvraag tot oprichting, boerenschans van Kwamol 
Requeste voor Quamoll over de Schansse 

Aen sijn edelli. den heere van Oisthamme geven oodtmoedelijck ter kennes uwe adellüjdls 

onderdaenen van Quamoll onder Ham, hoe dat zij in desen miserabelen tijdt hen gaerne werken 

souden aen oen fort oft schansse om henne graenen, meubelen, bestialen ende anderssins oft legers 

volck ende oversulx hebben verdraeghen tot Quamoll gelegen onder uwe adelhijdts heerlijckhydt, 

bidden daer omme seor oodtmoedelijek dat uwe edelhijdt gedient sij met gratiën hen consent te 

verleenen om die selve fort oft schantse te moge opwerpen ende bebouwen tot haer defensie, 

beloven die selve oock wederom af te breken ende te slichten in tijden van geen oorloghe oft crijch 

oft als uwe edelhijdt believen sal tselve te gebieden, ende mitsgaders oock tot hulpe van dit werck 

hen gratie ende consent te verleenen om vijff oft ses boomen te moghen afhouwen, mits niemanden 

geen schaede daer mode doende op die gemeijnte, tot fortificatie desselfs, belovende voor elcken 

boom twee jonge bisters te planten ende wassende te leveren, daarenboven dat uwe adelhijdt 

gelieve henne ordonnantie van de schansse te consenteren naer redelijckhydt om hen daer naer te 

mogen reguleren, welck doende etc. 

M Reydams, “Documents concernant les schansen en Campine”, Oude Land van Loon 7–8 (1904): 62. 

  



 63 

Bijlage 3: Voorbeeld van een toelating tot oprichting, Schans van Kwamol (1630) 
Oetroye voer die Schanse van Quamol.  

Willem van Hoensbrouck heero des lants van Ooslhamme, Beringhen, Moll elc, doen te weten dat 

meerdermael onse gemeijne ondersaeten des heijrwagens van Quamol, onder onse jurisdictie van 

Oosthamme, aen ons minnelijck verthoont ende gesupplicoert hadden om een fort oft schansse te 

mogen graeven onder Quamol, alwaer sij in tyde van noot met hunne bestialen ende meubelen die 

vluchte soude mogen nemen, ende het selve door verbot ende interdictie van onsen twege gedaen 

geenen voortganek en heeft cunnen hebben, ende die voerschreve onse ondersaeten oodtmoe- 

delyck ons verthoonende die miserie des oerloghs, waer sij meer en meer geexponeert staen, alsoo 

dat sij quslijck sonder schansse soude cunnen subsisteren, ende supplieeroude den voortganck ende 

opbouwinghe der voorschreve schantse te willen toelaten ende octroyeren, ons offerende een 

sekere vereeringhe ende recompens te doen van ses gulden jaerlijx rentte op goedde sufficiente 

panden gehipotiseert oft daer voor hondert ende vijf en twintigh guldens promtelijck te beladen 

ende daarenboven drij mudden havers eens. Soo ist dat wij gelet ende geconsidereert hebbende op 

die narrativen ende den tegenwoordigen staet, ende willende secoureren ende soulageren onze 

voorschreve onderdaenen, hebben gratieusclijck (mits die voorscrevene oblatie) vergunt ende 

geoctroyeert, vergunnen ende octroyeren bij ende mits desen aen onse voorschreve onderdaenen 

des heertganekx van Quamol te moghen opgraeven, maeken en betimmeren een schansse met 

vesten, poorte ende brugge om aldaer in tijde van noodt ende oorloghe hen vluchte ende woonen te 

hebben, op conditie nochtans die selve wederom te slichten ende aff te breken in tijde van geen 

oorlogh oft crijch ende alst alle andere schansen geboden sal wesen af te breken, ende ons believen 

sal, hen accorderende alle vrijicheijden, privilegiën ende ordonnantiën, gelijck aen alle andere 

schanssen onder onser jurisdictie resor- terende ende cortelings door ons sijn vergunt die welcke sij 

heden ons schriftelijck sullen moeten overgeven, ende van ons bevesticht worden.  

Actum op onsen huijse van Oostham, desen 20 Aprilis 1630. 

Reydams. 
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Bijlage 4: Voorbeeld van een schansreglement, Schans van Meldert 
Ordinantiën ende statuten waeronder die navolgende persoonen oft gemeyntenaren van Meldert 

hebben aangevangen op te worpen een foorten oft scJianse ende diensvolgens ' t naervolgende 

onverbrekelyck te onderhouden op sekere penen hiernaer gestatueert ende geopent...  

Alsoo die gemeyntenaren van Meldert niet en hebben können accorderen oft overeenkomen op 

eenige plaetsen binnen den lande van Meldert om op te worpen eene schanse, soo ist dat sy ten 

lesten met den meeslen gevolgh syn verdragen om te vernaerderen seker plaetse soo die selve is 

ghelegen omtrent die Langeeyken oft ontrent het heyken by Geenroy (3), welke plaetse gekocht was 

by eender genaemt Hendrick Wouters tegen die kinderen Mattheus Moons, ende soo die gesworens 

onder behoorelycke namptisatie voor recht in name der gemeynten hebben gepretendeert om die te 

vernaerderen soo sy oock hebben gedaen, ende by den coopéré is naderschap bekent mits 

ontfangende tgene hy heeft ontborst, ende mits voldoeninge is den gesworen in qualityt voorscreven 

ter gichten komen met recht.  

1. Diensvolgens, om te komen tot bewerckinge der schansen, woort eerst geconditioneert dat 

eenider der gemeyntenaren van Meldert, die op die voorscreven schanse souden begeren eene 

timmerplaetse oft immers hen vluchten daer op te nemen, sullen brengen tot den werck goet en 

bestandich volckwesende van ouderdom van achtien oft twintigh jaren oft immers van alsulcken 

ouderdom dat niemant en hebbe te claegen over hen werck van slappichyt, op pene van cassatie van 

alles, ende sal eenider hebbende een geheele plaatse brengen tot den wercke eenen persoon soo 

voorscreven is, ende die een halve hebben, die hellicht; oft die in foute blyft, op een pene van 10 

stuyvers, waer voor sal terstont woorden geexecuteert of gepant, ende en sal oock niemant opt 

werck synde geoorloft syn af te gaan sonder oorlof, oft oock herwaerts of derwaerts gaen, maar 

wercken als andere op pene van 5 stuyvers Brabant, eicker reyse te verbeuren ende daer voor te 

verpanden.  

2. Item, oft geviel dat op eenige werckdagen hem imant absent maeckte by oorsaeck oft andersints, 

sal alsulcken persoon het selven den naestwerckenden dagh suppleren, boven die pene telcker reyse 

te verbeuren thien stuyvers, alsoo wel naer het hangen der poorten als daer voor, ende soo het 

selven te abundant geschieden, ende het selven niet en voldeden, oft niet en wilden voldoen, of 

wilden daer tegen murmureren oft rebelleren, op pene van verlies van hunne plaetse, arbeyt 

gedeborseert, gelt ende andersints.  

3. Item, dat een geheel plaetse sal hebben in de lenghden 26 voeten ende indt breeden 22 voeten, 

waer over oock nie¬ mant en sal mogen timmeren, op pene van synen timmer te korten eer dry 

dagen, ende soo niet, op pene van 6 gul¬ dens, ten waer dat selven door de generalityt der schansen 

woorde geaccordeert oft van andere haddt gekocht; maer die middelste plaetsen sullen wesen 

eenen voet langer.  

4. Item, dat niemant en sa] mogen verkoopen syne plaetse, betimmert oft onbetimmert* aen eenige 

afgesetene persoonen dan met consent ende voorwete der generalityt der schansen, op pene, soo 

ymant ter contrarie was doende, van verbeuren der plaetse als andere (bouwinge) daer op gedaen, 

ende die by die regeerders der schansen terstont mogen aanveerden, begeven oft verkoopen (1) aen 

andere.  

5. Item, sal een ygelyck die plaetse is hebbende, hem moeten vuegen te dragen alle lasten soo int 

wercken, onteysen als andersints der schansen aengaende, ende soo ymant meer plaetsen 

acquireert als syn eygen, sal, naer rato van dien, in alles daer in gehouden syn soo van wacken, 

onteysen, als andersints, als oock in noot, volck bestellen met wapenen, te verstaen voor elcke 
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plaetse eenen man ende dien met goet geweer, mede sal hem een ygelyck versien van cruydt en 

loodt om in tyt van noodt versien te syn van een pont polver, op pene van 24 stuyvers telcker reyse, 

ende die syn wachte versuymt op 8 stuyvers.  

6. Item, en sal niemant op de schanse in syne getim¬ merde huysen mogen maecken haute 

schouwen oft stoken sonder schauwen, op pene van verlies van syne plaetse ende bauwinge, dan 

indien imant daer op wilt stoken oft daer op wilt woonen, sal gehouden syn te doen leggen oft 

metsen goede dichte steene schouwen, ende oft imant con¬ trarie was doende ende eenich geraept 

hout oft brem oft heyde was stokende ende datter eenigen brant af geschiede, sulcken persoon sal 

gehouden syn alle schade op te richten boven die pene oft verbeurtenisse voorscreven, waer voor 

eenige, niet sufficiant oft solvent wesende, behooren cautie oft borge le stellen, den heere syne actie 

gereserveert van uytbranden der schouwen als andersints.  

7. Item, om alle saecken wel ende wyselyck te effectueren ende te doen onderhouden, sal men 

stellen eenen capitryn ofte twee leutenhanten, sergiant ende corporael, oft soo die generalityt sulx 

sal ten besten bevinden het geraetsaemsten soo int regeren der wapenen ende die te bestellen, 

ende dat oock een ider in sulcken cas sal obedieren op pene van 10 stuivers telcken reyse, ende soo 

hij te abundant valt in de inobediéntien, met allen te casseren van als, ende van der schansen af te 

jaegeïi, ende bij den officier als eenen infracteur arbitralyck gestraft te woorden naer meriten.  

8. Item, sal men op die schanse stellen eenen goeden ende bequaemen poortier, wesende een los 

man sonder kinderen, soo verre die te kreygen syn oft te becomen, den welcken sal hehooren te 

hebben competenten salaris tsynen contentement, waer toe een yder plaetse hebbende sal moeten 

betalen syn contingent te rekenen naer ider plaetse int besonder, op pene, soo hij niet en voldede, 

van ver¬ beuren synder plaetse ende bauwinge, ende dat binnen acht dagen dat hij sal wesen 

gemaent, ende dat den tyt soo lange als sulckx sal dueren oft noot sal syn eenen poortier te stellen, 

oft anders, daer in sal woorden bij ordinantie versien.  

9. Item, oft gebeurde dat Godt peys of vrede verleenden, ende dat die gemeyntenaren de schanse 

soo seer niet en behoefden, ende dat eenige persoonen daer op begeer¬ den te bleyven woonen, 

sullen die selve persoonen, soo verre sy willen blyven sitten met gesloten poorten, op hunnen eygen 

last moeten versien van eenen poortier sonder(e) ander daer niet op woonende mede te betaelen 

oft te belasten, des sal hen geaccordeert syn het poorthuys met die gerichtichyt den poortier by die 

generalityt toegedeylt, ende in dien sy hen daer toe niet en willen verstaen, soo sal den capiteyn 

daer mede mogen doen syn profyt ten behoeve der schanse int generael.  

10. Item, sullen die regeerders der schansen behooren te hebben goet opsicht int bewaeren der 

schansen, soo van vier berooven ende generalyck van allen ongemack, ende die schansen van 

veerthien dagen tot veerthien dagen te visiteren, ende soo die selve in faute woorden bevonden, sal 

tselve deur den officier geschieden ten laste van de gecommitteerden boven d'amende die sullen 

misbruyken de delinquanten origineel.  

11. Item, en sal nieniant op die schanse wesende, 'tsy oft sy plaetse hebben oft niet, hem mogen 

vervoorderen eenige soldaten omtrent.de schanse wesende eenige roers af te mogen schieten oft 

eenich ander geweer te mogen bieden sonder consent of oorlof van de regeerders der schansen, op 

pene van ses guldens telcken reyse, waer voor hy datelyck sal woorden geexecuteert ende tselve tot 

profyt der schanse, ende oft geschiede dat imant, hoedanigh hy was, hem eens misbruyckt 

hebbende, hem vermoeyelyckten waer misbruyckende, tsy deur moetwillichyt. tsy deur 

ongehoorsaemhyt oft deur eenen quaden grout, sal alsdan boven die penen voorscreven, soo verre 

hy plaetse heeft, ghepriveert woorden van syne plaetse, timmer, ende ander bauwinge, sonder te 

genieten eenige restitutie, ende soo sulcken misbruycker geene plaetse en was hebbende, bovendie 
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penen voorscreven, sal terstont van die schanse moeten vertrecken met allen het gene hem 

compiteert ende voorts tallen tyden daer van gesecludeert te woorden, den heer hier over 

integralyck syn recht gereserveert.  

12. Item, oft daer imant waere die hem volgende dandere niet en voeghden tot obedientie oft 

voldoeninge, soo int wäecken, onteysen, als andere behoorelycke diensten, als oock wercken ende 

vergaderen, alst noot is, sal ver¬ beuren ende vervallen in een pene van 40 stuyvers tot prefyt der 

schansen ende terstont daer voor te executeren.  

13. Item, oft gebeurde dat imant der schansgesel len oft iemant van hun huysgesin ymant anders iet 

was nemende oft ontdragende oft beroovende, dat sy in sulcken geval, twas by inbreken in iemants 

huysen oft andersints totten minsten toe oft hoe cleyn dat het sy, sullen datelyck ende terstont 

vervallen ende misbruycken henne plaetsen, huys, timmer ende voorts allen dien aengaende, ende 

tselve sal woorden aangemelt by die regeerders der schansen ende beroof(t) aen andere, ende sullen 

voorts woorden gese¬ cludeert met allen henne appenditien, den heere oft synen offecier syne actie 

van sulcx niet te min gereserveert.  

14. Item, in tyde van alarme, sal een ider der schansgesellen bereet wesen om te staen op henne 

walplaetse met hennen geweer ende wapenen hem gedesigneert, ende en sal niet mogen daer van 

gaen, sonder consent oft oorlof van den capiteyn oft rotmeester, op pene van 5 stuyvers voor 

deerste ende tweede reyse, ende soo meer gebeurt, gepriveert te woorden voir plaetse ende timmer 

oft bauwinge als voor.  

15. Item, wie den capiteyn oft andere offerieren van de schanse wederseyt met grammen moede, sal 

verbeuren telcker reyse thien stuyvers voor deerste ende tweede reyse, ende voorts meer, gepri 

veert te woorden als voor.  

16. Item, die schansgesellen en sullen tegen malkan¬ deren ooek geen geweer trecken noch twistigh 

vallen, op pene van o stuyvers deerste ende tweede reyse, ende soo meer, gesecludeert te woorden 

van geselschap ende te ver¬ beuren plaetse ende timmer als voor, den heer insgelyck syn recht 

gereserveert. 17. Item, in dien eenige twistige persoonen van der schansen, van den capiteyn oft 

regeerders vermaent synde, eens oft ten hoogsten tweemael niet en sedeerden oft af en lieten, 

sullen boven die penen voorscreven nog mogen afge¬ dreven woorden van de generalityt der 

schansen met allen hen appenditien ende daer van te blyven gesecludeert. 18. Item, oft imant syn 

wacht versuymde oft op schil¬ wacht bevonden woorde slaepende, sal verbeuren syn geweer ende 

vervallen in eene pene van 5 stuyvers voor ierste en tweede reyse, voor die derde reyse, dobbel. 19. 

Item, oft door quade wacht oft by slaep van imanden der schansen eenich ongemach aenquamp, 

ende by sulcken gevalle van cryghsvolk wiert ingenomen, sal schuldigh syn boven die penen 

voorscreven een yder syn schade op te richten, welcke schaede men sal verhalen aen allen syn 

goedt, ende soo eenige der schansgesellen sulck verhael niet en hadden, sullen ten believen der 

andere schansge¬ sellen voor sulckx moeten cautie ende borge stellen. 20. Item, oft door imant 

anderen vier, eenigh ongemack oft ongeluck aen synen nabuer of andere op de schanse gebeurden, 

sal den genen, aen wien de faute is geweest, die schaede moeten oprichten ende betalen onder 

verbin tenisse als voor.  

21. Item, oft eenich cryghsvolek die schanse wilde afloopen oft innemen, sullen die regeerders van 

de. schanse, ende niemant anderen, gehouden syn die soldaten eerst te geven goede woorden oft 

antwoort tils andersints, sonder de selve, sonder noodt, met quade ende ondiscrete woorden te 

antwoorden oft aan te spreken, oft oock eenich attentaet van geweer te gebruyken waer door de 

soldaten oorsaeck mocht gegeven woorden tot oploop ende die selve met goet bescheet 

gedecreneert (?) oft bescheedigt synde niet en supersideerden oft en wilden aflaeten, nochtans 
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niemant geoorloft synde eenich attentaet van geweer te gebruyken tegen die selve soldaten dan 

deur expres bevel van hennen capiteyn oft rotmeester, noch en sal den rotmeester tot sulckx geen 

bevel mogen geven sonder consent van synen capiteyn oft governeur, op een pene van twee 

goudtgulden boven het recht den heere te vervallen.  

22. Item, elck een der gemeyntenaren op de schanse vlüchtende, tsy dat sy plaetse hebben oft niet, 

sal hem versien van goet ende bequaem gheweer besonder lange roers met hunne toebehoorten 

ende sullen oock, indien het noodt is, byleghsel moeten doen naer henne macht tot rantsoen der 

schansen, te weten bier, broodt als andersints, sonder wederseggen, op pene van ses guldens.  

23. Item, alle penen sulleft moeten betaelt woorden tot profyt van de generalityt der schansen om 

die te voorsien op die voorscreven schansen van cruyt en loodt, sonder die penen die by faute van 

wercken, ontysen, oft diergelycken sullen vallen, sullen die hellicht moeten betaelt woorden als voor 

ende dander hellicht ten besten voor die gesellen, ende sullen die selve moeten betaelt woorden aen 

die gene die daer toe gestatueert syn, ende sal men register houden ende rekeninge doen salvo 

salario, ende sullen onder yder kodt van den rotmeester moeten gemaent woorden ende ontfangen, 

ende soo verre sy hen wygerlyck houden om te betaelen, daer voor generalyck te panden naer 

inhoudt deser articulen.  

24. Item, int wercken der schansen, soo int eersten als tallen tyden wanneer dat sal geordineert 

woorden om te wercken, dat alsdan een yder hem sal veugen om te komen tot den werek ter 

gesetter ure oft onbegrepen een quaertier aen der ure daer naer, ende wie langer achter blijft, en sal 

hem voor dien dagh niet dienen voor gewerekt, maer sal den naesten werekdagh tselven moeten 

suppleren boven die pene van 10 stuyvers telcker reyse te verbueren.  

25. Item, allen die ondersaten van Meldert, geen exempt, sullen op die schanse mogen vluchten soo 

verre sy plaetse begeert hadden, tselven int beginsel moeten aenseggen, ende is, ter oorsaecken van 

dien, in aenvanck generalyck aengedient.dat niemant en soude ignorantie pretenderen oft hem daer 

van hebben te beclaegen.  

26. Item, oft imant syne plaetse betimmert of onbetimmert een deel oft int geheel was verkoopende, 

sullen die vercoopen als ander erfgoet of huysen, ende sullen daer van passeren gichte ende 

goedinge ende daer van betaelen die behoorelycke hofrechten als pontgeldt ende andersints, ende 

sullen in toekomende succederen als andere erfgron¬ den naer den loonschen lantrecht, wel 

verstaende noch¬ tans dat int verkoopen eenige der plaetsen deser voorscreven schanse een deel oft 

int geheel niet en sullen mogen vernadert woorden dan binnen ses weken te rekenen van den datum 

der gichten, ende dat ter oorsaeken dat alsulcke gecoghde plaetsen een deel oft int geheel mogen 

betimmert woorden, en dat oock niemant en sal geadmitteerd woorden tot vernaderinge binnen den 

termeyn voorscreven, tsy binnen oft buyten redenen, dan met consent ende voor¬ weten van de 

generalityt der schansen, op pene van nullityt.  

27. Item, is nog geordineert dat een ygelyck plaetse hebbende, sal moeten op die schanse vluchten 

alswanneer dat het vluchtens is, ten was dat hem den wech van ruyters oft soldaten was ondergaen, 

ende dat sy ter oorsaken van dien mogen hen op andere plaetsen salveren voor die reyse, anders 

niet, op t verbeurde van huys, plaets ende timmer.  

28. Item, dat niemant hem en sal vervoorderen in den avont oft snachts te verkeeren in hunne 

huysen, stallen oft op solderen met eenich licht dan met eene goede dichte lanterne, op eene pene 

van dry gaudt guldens. 
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29. Item, dat int vluchten een ider syne beesten ende verekens sal in bandt houden, op een pene van 

vyf stuyvers telcker reyse, dat oock een ygelyck syne beesten als andersints sal binden van den wal 

soo verre als die plaetse behooren om te passeren.  

30. Item, dat hem niemant en sal vervoorderen in tyde van vluchten aen die poorte en sal verkeeren 

sonder hen geweer, op pene van te verbeuren telcker reyse vyf stuyvers, ende oock dat in tyde van 

noodt, elck sal volgen met syn geweer sonder wederseggen, op pene van 30 stuyvers.  

31. Item, dat allen diegene nu tegenwoordigh op de schanse syn woonende oft namaels mochten 

komen te woonen, sullen henne schouwen schoon houden ende vegen alle 8 dagen, op pene van te 

verbeuren telcker reyse 12 stuyvers wanneer hy visitatie sal bevonden woorden in gebreck.  

32, Item, dat een y dereen, tsy wanneer dat het vluchten s is oft niet, sullen henne kinderen oft 

eenige van hen huysgesin indien houden van hen op den wal te gaen of te loopen, waer by eenich 

desselfs mochte woorden gebro¬ ken oft afgestooten, tot hunnen last te maeken boven die penen 

voorscreven, alles voor -deerste reyse, ende soo t meer gebeurden, daer in te versien met meerder 

penen.  

33. Item, is noch geordoneert dat hem niemant en sal vervoorderen op de schanse te voeren eenich 

strausel tot mest te maken niet voorders als sy in tyde van vluchten daer op en sullen strauwen op 

pene van 20 stuyvers.  

34. Item, is noch geordoneert dat hem niemant en sal vervoorderen deur eenige kinderen minder als 

12 jaeren laeten vier haelen noch oock door eenige andere van meer¬ deren ouderdom, dan ten sy 

met besloten potten oft andere instrumenten, op een pene van vyf en dertigh stuyvers voor deerste 

reyse, voor de tweede, dobbel, ende soo vervolgens.  

35. Item, is noch geordoneert dat den poortier der schanse, nu synde, of naermaels komende, geene 

vreemde persoonen, tsy soldaten oft andere persoonen onbekent synde, en sal op de schanse laeten 

coinen, 't sy by dagen oft by nachten, sonder advys van den governeur oft rot¬ meester der selver 

schansen, op pene van gepriveert te woorden van syn officie ende dan beneffens te vervallen in een 

amende van twelf guldens, half voor den heere ende half voor de schanse.  

36. Item, is noch geordoneert dat hem niemant en sal vervoorderen te verkeeren oft te drincken 

eenigen toe¬ back (?) buyten den huyse oft camer daer sy syn drinckende oft andersints op eenige 

andere tyden, op een pene van dry gulden te verdeylen als voor, ende den aanbrenger uyt die selve 

amende tien stuyvers.  

37. Item, is noch geordonneert dat hem niemant en sal vervoorderen op de schanse eenige roers af 

te schieten tusschen die huysen oft ontrent den walle, op eenige tyden, sonder noodt, op pene van 

te vervallen in een amende van ses guldens.  

Genachten gehouden den 2 october 1640. 
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Bijlage 5: Dorpskeur van Meldert (1772) 
Ceurenboecken en statuten, gecuert ende gestatueert bij meijer, schepenen, borgemeesters, 

kerckmeesters, armmeesters end met verdragh der geheele gemeijnte tot Meldert. 

1. In den eersten, alsoo sonderlinge te punieren ende te straffen staen dieghene die tegen sijne 

goddelijcke Majesteit sijn misdoende, soo worden verboden dat niemant eenige 

onbetaemelijcke eeden sal sweeren, tzij bij godt, sijne Hijlige Sacramenten oft diergelijcke 

eede, op pene van seven schellingen. 

2. Item wie in bosschen drijft, redelijck gevredt sijnde, die de lieden geirne toehouden souden, 

die sal men mogen schutten op een pene van seven schellingen aen den Heer, den dienaer sijn 

behoorelijck schot ende der parthije hunne schaeden op te richten. 

3. Item wie in spruijtbosschen drijft oft openbreckt, die redelijck gevreedt zijn, 'tzij met beesten 

oft schapen, op een pene van seven schellingen ende den dienaer voor sijn schot ses oude 

grooten. 

4. Item alle hortgaten ende hoven sal men toehouden, onder en boven, op eene pene van drij 

oude grooten oft ses stuijvers. 

5. Item vercken die men vindt op des heeren straeten, niet gevrucht sijnde, oft niet gekenneft en 

worden, oft oock in 't broeck, op een pene van eenen oude grooten oft twee stuijvers, alsoo 

dickmaels die gecalengieert sullen worden. 

6. Item wie men bevindt in der lieden hagen, hout oft brem houden en t'huijswaerts dragen, op 

een pene van seven schellingen ende op het wapen hetghene sij bij hen hebben, ende men sal 

altijdt op die ouders verhalen, daer't ingedragen wordt. 

7. Item wie onbehoorelijcke wegen gaet oft rijdt oft andersints door der lieden vruchten oft 

andere paden maeckt, dan daer men gewoonelijck is te gaen, op eene boete van seven 

schellingen, ende daervoor te panden ende die panden met eender conden om te slaen. 

8. Item dat eenigelijck sijn holen sal uijtschieten aen de straet, dat het water ruijmen magh, ende 

dat men geenen aerde wegh sal voeren, maer in die straete schieten ende die daermede te 

maecken daer t' noodigh is, op eene pene van drij oude grooten oft ses stuijvers. 

9. Item beesten die niet gehuedt en sijn en overspringen tusschen den een oft den anderen ende 

geschut worden, sal den dienaer sijn schot hebben ende parthije henne schaede op te richten, 

die se gedaen is. 

10. Item beesten die naer die sonne in iemandts weide oft vrucht geschut worden, op een pene 

oft boete van seven schellingen ende den dienaer sijn schot. 

11. Item niemant en sal hem vervoorderen te verhueren aen iemandt eenige huijsen oft 

backhuijsen oft schueren, daer iemant van buijten woonen soude, oft iemand in 't particulier 

aenslaen, daer den H. geest oft het dorp eenigen last duer mocht hebben oft crijgen, dan met 

consent van den meijer en schepenen, op eene pene van drij carolus guldens, t'elcker reijse te 

verbueren, ende den verhuerder aen lijff en goet verbonden voor die aenstaende lasten den 

voorschreven H. geest oft de gemeijnten uijt sulcker verhueren overcomende. 

12. Item noch geordonneert dat niemant op die Cortheije en maeijen eenige heije oft flaggen met 

de corte seijsie, noch tusschen eenige straeten, die in haer grachten liggen, op een boete oft 
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pene van dertigh stuijvers, maer op alle andere plaetsen, soo het Lillaerbroeck ende die Lange 

Heije sal men maeijen tghene men daerop vindt. 

13. Item is geordineert dat alle winnen henne meesters sullen adverteren dat het is verdragen dat 

men alle winnen sal setten in schattingen en ruijters te houden ende voorts in alle lasten, in 

alle manieren oft die meesters selfs op het goet woonden. Een iegelijck magh daernaer 

hueren, onder conditie oft die winnen niet solvent en waeren voor die schattinge, dat men 

t'op die meesters goederen sal verhaelen, ende allen diegene eenigh landt oft broeck sullen 

hueren, sullen die schattinge daer op comende en afgaende. 

14. Is noch geordineert dat men die straeten sal maecken naer den noen, vier saterdagen, te 

weten twee voor Sint Jansmisse ende twee daernaer, ende sullen alsdan diegeene die gespan 

hebben, carren en wagen brengen ende die geen gespan hebben, sullen comen laeden, ende 

wie niet en comt oft sulx niet en doet, sal vervallen in eene pene van thien stuijvers, half voor 

den heer ende half voor den werckende gesellen ten besten; ende die dienaers oft 

borgemeesters mogen calengieren in ieder gehuchte, daer gebreecke. 

15. Item sal eenieder de beken, vloetgrachten ende andere seijtgrachten, comende in de beecke 

oft vloetgrachten, reijnigen ende veghen, totter helft toe tegen sijn eijge erfve, het cruijt 

uijtmaeijen ende die canten op te schieten, soo wanneer eens geboden is, sonder meer te 

gebieden, ende dat men alle dijcken tegen den beeckkant sal stijven opdat het broeck daeraf 

in geen hinder en come, want men die schaede daeraf comende, op de gebreeckelijcken sal 

mogen verhalen, ende den heer sal se ten minsten met twee schepenen moeten visiteren ende 

calengieeren op eene boete van seven schellingen, op den gront te verhaelen. 

16. Item, dat niemant hem sal vervoordern te hueden met eenige beesten, peirden, koijen oft 

schaepen, op eenige velden, bempden oft eerselen, dan alleen op t' sijne oft hetgene dat sij 

gehuert hebben, op eene pene van seven stuijver ende den dienaer sijn schot, van ieder beest 

eenen stuijver, ende daerenboven die lieden henne schaede te betaelen, die se gedaen is. 

17. Item dat oock niemant hem sal vervoorderen eenige dijcken van beecken oft vloetgrachten 

door te steken, waerdoor het broeck mochte verargert worden, op een boete van seven 

stuijvers. 

18. Item dat niemant hem oock sal mogen vervoorderen eenigen leem te graven, leem steken, 

anders als op die Cortheije, noch oock denselven leem steecken, niet en grave te nae aen den 

vaerwegh oft aen de straete, ende oock een cuijle maeckende, een ander sal vullen, op eene 

pene van acht stuijvers. 

19. Item is noch geordineert dat niemant van buijtenliedens oft buijten dese Heerelijckheijt 

woonachtigh, hen en sullen vervoorderen te winter oft te somer te hueden met eenige 

beesten, peirden oft koijen en schaepen in eenige velden, bosschen oft bempden oft op den 

gemeijnen aert, dan op hen eijgen erfve oft hetghene sij gehuert mogen hebben, op die pene 

van elcker reijse te verbueren drij carolusgulden enden den dienaer sijn schot, ende 

eeniegelijck sal se mogen calengieren ende onder behoorelijcken eedt aen te brengen. 

20. Item is noch geordineert dat alle de inwoonders alhier en buijtens landt geboren sullen naer 

datum deser publicatie binnen drij weken naestcomende certificatie brengen ende alhier voor 

die weth thoonen van der gerichten aldaer sij geboren sijn, hetzij mans oft vrouwen, op penen 

van drij goutguldens. 
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21. Item is noch geordineert dat eenijder sijne schouwen, ovens, vierstoeckinge sal schoon 

houden ende wel bewaeren, op die pene van seven schellingen, soo dickmaels als men 

daeraen gebreck sal vinden, ende daerenboven alle schaede die daeruijt mocht rijsen op den 

gebreckelijcken te verhaelen. 

22. Item is noch geordineert dat hem niemandt van nu voortaen en sal vervoorderen, hetzij door 

sijn selven, door sijn kinderen oft dienstboden, te hueden met eenige schaepen oft coijen in 

eenige velden, daer coren oft andere granen in gesaeijt sijn, die vuelen af te drijven oft die 

granen te beschaedigen, die grachten af en neder te drijven, soo te winter als te somer, op 

eene pene van eene arbitraire straffinge aen den heer ende partije voor d'eerste reijse, voor 

de tweede reijse dobbel, ende die lieden henne schaede te betaelen, ende men sal t' altijdt op 

die ouders verhaelen, daer die kinderen sullen sijn misdoende; soo't sullen gehuerde boden 

sijn, sal't men aen die meesters verhaelen, ende eenjegelijck sal mogen calengieren ende op 

hunne eedt aen te brengen oft aendragen; dengenen die de schaede geschiet is, sal die 

misbruijckers mogen beclagen van gewilt ende die meesters sullen hunne boden aen die huere 

mogen corten. 

23. Item is noch geordineert dat hem niemant en sal vervoorderen te winter oft te somer die 

goede lieden tuijnen, tiggelen oft iet anders af te breken oft te ontdragen, op eene pene van 

gestraft te worden van dieverije ende daer tselve door die kinderen oft boden gedaen worde, 

sal men tselve aen die ouders oft meesters verhaelen. 

24. Item alle dieghene hebbende gegraven op die Cortheije oft elders, die cuijlen wederom sullen 

vullen binnen naestcomende vierthien dagen, op eene pene van seven schellingen ende 

daerenboven betaelen de visitatie van schepenen, daertoe doende. 

25. Item is noch verdragen dat allen tghene door eenige ondersaten deses dorps vercocht sal 

worden aen eenige vremdelingen oft uijtgesetenen, dat die inwoonders sullen hetselve mogen 

onderstaen, eenige oppositie van recht ter contrarie doende niettegenstaende. 

26. Item is noch geordineert dat die dienaers alhier sullen vooruijt ende tot hun gebruijck hebben 

elck een half bonder landts, sonder daervan iet te geven in de schettinge, waervoor sij binnen 

dorp geene vacatie en sullen hebben, maer want buijten dorp te gaen valt, sullen hebben als 

die borgemeesters selver; ende sullen oock sonder eenige conventie goede opsight in t' velt 

en elders nemen ende tselve te recht aenbrengen, oock hen selfs beesten wachten sonder 

iemant te beschadigen, op verbeurte van hunne officie ende daerenboven naer hunne 

verdiensten gestraft te worden. 

27. Item is noch geordineert dat hem niemant en sal vervoorderen met eenige schapen oft 

beesten te hueden in spruijtbosschen oft hagen oft houtwasch, ander lieden toebehoorende, 

te winter oft te somer, die gevreedt sijn oft tusschen ander bosschen liggende, op pene van 

beclaeght en gestraft te worden van gewelt, ende een ijder sal se mogen calengieren ende met 

hunnen eedt bewijsen, ende men sal t' aen die ouders oft aen die meesters verhalen ende die 

meesters sullen de schade hen boden mogen corten; elck wacht hem van schade. 

28. Item dat die borgemeesters, soo wanneer sij van weghen der gemeijnten sullen te gaen 

hebben, sullen gelijck gaen ende in saecken, daer t' noodt sal wesen, imandt van der 

gemeijnten met nemen, mits hennen behoorelijcken loon. 

29. Item is noch geordineert dat hem niemant onder die geheerelijckheijt en sal vervoorderen 

eenige erfve te coopen sonder te laeten aen die kercke de helft van den lijfcoop voor die selve 
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kercke, die nu seer ruineus is, tot godts eere te mogen repareren en opbouwen; soo imant in 

faute waere, sal men tselve op den vercochten gront mogen verhalen. 

30. Item dat geen herders beesten oft koije hudende hen en sullen vervoorderen in bosschen oft 

velden vuer te stoken, op eene pene van seven schellingen voor het eerste, de tweede reijse 

dobbel, ende soo hetselve geschiedt door gehuerde boden oft kinderen, sal men die pene en 

schaede op die ouders oft meesters verhaelen ende die meesters sullen t'hunne boden aen 

hunne huere mogen corten; elck wacht u van schaede. 

31. Item dat niemant hem en sal vervoorderen met sijne schapen te hueden voor der lieden deure, 

aen hunne huijsinge oft wooninge op eene pene van seven schellingen; elckeen wacht u van 

schaede. 

32. Item is noch verdragen dat dieghene die voor de gemeijnte sullen vaeren, sullen hebben des 

daeghs vijfendertigh stuijvers voor elck peerdt, op hen selfs cost, ende voor elcken wagen 

vijfendertigh stuijvers, voor iedere karre seventhien stuijvers, alles op hennen cost ende last; 

ende die daertoe sullen geroepen ende verwacht worden bij die borgemeesters oft dienaers, 

gelieven sonder weijgeringe te doen, op pene van eenen goutgulden, t'elcken reijse te 

verbeuren; elck wacht hem voor schaede. 

33. Item is noch verdragen dat die ghene die onder dese jurisdictie sullen schaepen willen halden, 

sullen ten minsten onder het labeur hebben ende houden drij oft vier boinder, op pene van 

confiscatie van die schaepen met advertentie van ses weken van te vooren door den dienaer 

te geschieden. 

34. Item is noch verdragen dat alle kerckmeesters en armmeesters 's jaers daernaer sullen hunne 

rekeninge voldoen ende sluijten. Ende die borgemeesters ende lastmeesters sullen in het 

tweede jaer naer hunne administratie moeten promptelijck voldoen ende sluijten henne 

rekeninge. 

35. Item is noch verdragen dat alle die ghene die sullen coren gelden aen den armen alhier ende 

hetselven in het jaer niet en voldoen, sullen de fractie betaelen van hetselven jaer. 

36. Item dat niemant, het sij knecht of meijsens, die sigh sal verhuert hebben ende den weurdel 

ontfangen hebben, sal gehalden wesen sijn jaer te dienen oft termijn, die sij sullen 

geaccordeert sijn, op pene van 4 guldens. 

37. Item is noch geordineert dat niemant sigh sal vervoorderen huijsen, schueren af te breken om 

buijtens dorps te voeren oft op te setten. Item aengaende de schaepen oft beesten, soo wordt 

verboden volgens placcaert van sijne hoogehijt den genadigen biscop en prince van Luijck, 

welcke placcaerten den officier hier wilt oft sal observeren, soo wordt verboden in tselve 

placcart dat niemant sigh en sal vervoorderen te hueden te winter, noch te somer met schapen 

oft beesten in eenige bosschen, tsij schaerhoudt oft andersints, op eene pene volgens 

placcaert; een ijder kan hem hiernaer reguleren en wachten voor schaede. Jaergedinge 

gehouden den 10 januarij 1736. Alsoo men daegelijx siet gebeuren groote abusen ende 

ongelucken ter oorsaecke de gemijntenaeren alhier hen niet en ontsien met lampen en 

toebackxpijpen met vier te loopen ende te gaen met nachte en daege in schuere, schobben 

ende op de solders onder het dack, ende met brandende fackels oft wijpen lancx de huijsen te 

gaen, om alle alsulcke inconvenienten voor te comen ende alle eventuele ongelucken te 

beletten, soo ist dat op volle jaergedingh is ingestelt met consent van onser genadiger heer 

Baron, dat niemandt voortaen met lampen, toebaeckxpijpen, fackels en sal gaen in schuere, 
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schobben oft andere bouwingen, dan met geslotene lanterne, ende met geene fackels oft 

wijpen te gaen lancx eenige huijsen, op eene pene en amende van twee schellingen voor den 

officier, eenen schellinck voor de kercke ende eenen schellinck voor den armen alhier, ende 

met eenen persoon, coen sijnde op sijnen eedt, sullen daerover overtuijght wesen. Dese 

getrocken uijt de gewoonelijcke jaerkeuren des dorps Meldert ende gecollationeert, sijn 

bevonden daeraen conform ende te accorderen. Testor M.A. Swolfs, secreatrius justitiae de 

Meldert infidem p(resentem) cop(iam) subscripsi, 1772. Het volgende werd na 1772 

toegevoegd. 

38. Item is noch geordonnert door de borgenmesters ende gemannen dat alle gemijntenaren 

moeten hunne gouderen aenbrengen op hunnen gewoonlijcken tijdt, op een amende van ses 

gulden. 

39. Item is noch geordonneert door de gemannen ende borgemeesters van Meldert alsdat de 

borgemeesters met tween sullen panden van die sullen schuldigh bleijven aen de 

borgenmesters ende met den bode uijt te halen ende binnen drij dagen vercocht woorden 

sonder tegen seggen van den reddant. Item is noch geordonneert als de gemannen met de 

borgenmeesters sullen kisen eenen schudtbode ende door de ingesetene schepenen in den 

eedt gestelt woorden. 

 

Vandenbosch, Mathieu. “Meldert 1772”. Keurboeken uit Limburg (B) (blog), 2002. http://de-
wit.net/bronnen/histo/keur-limb-b-meldert.htm. 
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Bijlage 6: Transcriptie van toelating voor Engstegenschans (Zonhoven) 
Anno 1638 den 4den meert is met consent des welgebooren Heeren Ferdinand, Baron tot Elter ende 

Vogelsanck uuijt dije weijver heijde gepaelt dije gemeijnte vanden dorp ende Engstegen een 

vierkantige plaetse tot een schansse, met vier paelstenen daer van dije twee oostwarts staende 

teghen het eenen van […]ltus Frans, wijsende westweerts nae twee anderen stienen volgens der 

comientien met den welgebooren Heeren gemaect ende is […]holt ende res, met gicht verlient van 

Heerlijcken weghen ende dije stienen gebannen naden lantrecht es in hooden van schepenen 

gekeurt. 

 

“Schans van Zonhoven”, (Rijksarchief Hasselt, Hasselt (RAH), Schepenbank Zonhoven delen en 
banden, 15). 

 

 


