
hoogte ontgraven; tot zoover bedroeg de dikte zeker meer dan 
y2 meter. De gravers hielden het dadelijk voor een kademuur ook 
om de donkere vulling die zich aan den oostkant bevond. Boven 
deze, of in het bovenste gedeelte er van, bevonden zich scherven 
welke door een kenner (de heer A. weet niet meer, wie) op de 
15e_eeuw ongeveer werden gedateerd. 

Het ziet er naar uit, dat hier inderdaad een muur van den zijl van 
bt. Marie is ontdekt. Het water heeft dan een meter of vier verder 
oostelijk geloopen dan ik in mijn teekening onderstelde maar dat 
maakt met uit. Misschien komt er van de bemuring noq meer 
voor den dag; de heer Abelmann wil er op letten.  

J. PRAKKEN. 

DE ZIJL V A N ST. MARIE. 
Het artikeltje van den heer J. Prakken, die het Jodenrijtje als 

overblijfsel van een oude waterloop wil zien, behoeft eeniqe ver
betering. 

Uit de bewoordingen van den erfpachtbrief van 11 Juni 1356 
(waarvan het kapittel van St. Marie 28 April 1357 een nadere be
vestiging gaf), afgedrukt hiervoor op blz. 26/7, blijkt dat de zijl 
of waterloop zich bevond tusschen de hofstede Sconegge en een 
hofstede, welke eigendom was van Jacob Zoudenbalch i ) . 

Het huis Schonegge was een bekend huis. Het stond tusschen 
de Oudegracht en de Elizabethstraat, en tusschen de Ham (vroeger 
Molen-)steeg en de Drieharing (vroeger Vroed-)steeg. 

In 1356 kreeg „Hughen den backer, Hughe backerssone" de zijl 
m erfpacht. Men kan zich afvragen welk belang hij gehad kan 
hebben bij het bezit van zulk een smal en langgerekt perceel. Maar 
zijn begeerte naar het bezit daarvan wordt volkomen verklaarbaar 
als men weet, dat hij ook bezitter was van de hofstede Schonegqe' 
waarlangs de zijl zich uitstrekte. Dat blijkt uit een uitspraak van 
den raad der stad van 24 December 1408, waarbij aan Huge Lieboert 
de helft „vander husing ende hofstede tot Schoenegge" werd toe
gewezen, terwijl aan „joufrou Aechten, Huge backers siins ooms 
wij\ was de andere helft verbleef. Een zuster van Huge backer 
was dus met zekeren Lieboert gehuwd. Bovengenoemde uitspraak 
werd 7 Febr. 1410 nog door den raad gehandhaafd. (Raadsdagelijks 
boek fol. 47 v ) . a ' 

Hughen den backer's bezit werd dus door toevoeging van de 
zijl vergroot. 

Het is noodig, om eerst na te gaan, wiè later bezitters van hof 
en huis Schonegge waren. 

Juist een eeuw later vindt men ze terug: op 18 Juni 1510 droeq 
Margriet Dyetmer Valendochter het huis en den hof Schoen-
hegge over aan Johan Alphersz. Ruysch. Veertig jaren later, 
II Mei 1552, sluit een Jan Ruysch, als bezitter van Schoeneqqe 
een overeenkomst met Adam Ram „als besitter van sijnre huysinqe 
geheeten Proeyssenborch, noirtwerts der voers. huysinge Schoeneg-
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ge gelegen", over een door Ram begonnen bouw van een huis aan 
de Elizabethstraat, toen Steenweg genoemd. Op 1 April 1585 
droegen Alphert en Johanna Ruysch het huis over aan Jasper van 
Brakel, en de laatste op zijn beurt weder aan Noije Walraevens 
en zijn vrouw, Teuntgen Rijck Jansdochter, en zijn schoonzuster 
Commertgen Rijck Jansdochter. — Zijn aandeel in het huis droeg 
Noel Walraven (toen weduwnaar) over aan genoemde Commertgen 
op 3 Jan. 1593. Het heette toen: de „huysinge... daer het Casteel 
van Antwerpen uuthangt". 

Hieruit blijkt dan, dat het huis Schoenegge, dat zijn naam ontving 
van de reeds vóór 1300 bekende familie van dien naam, in hoofd
zaak hetzelfde perceel was, dat later (en nu nog) het Kasteel van 
Antwerpen genoemd is. Het is thans genummerd 129. 

Nu moet nog de vraag beantwoord worden: aan welke zijde van 
het perceel moet vroeger de zijl geloopen hebben, staande aan de 
gracht en ziende naar het huis aan de linker of aan de rechterzijde? 

Aan de rechterzijde stond (en staat nog) het huis Proeysenburch 
(nr. 127). Het grensde (zie boven) aan Schonegge. Hoewel het 
een reeds ver in de middeleeuwen bekend huis was, is dit nog geen 
bewijs, dat de zijl aan de zijde van dit perceel niet geweest zou 
kunnen zijn. Maar het was in het bezit van — en genoemd naar de 
familie Proeys en is niet in verband te brengen met de familie 
Zoudenbalch, wier erf in 1356 aan de andere zijde van de zijl lag. 

Er is daarom reden, om de plaats van die zijl links van Schoenegge 
te zoeken, dus aan de grensscheiding tusschen de huizen, nu ge
nummerd 129 en 131. En dan vindt men voldoende gegevens om 
met zekerheid te kunnen zeggen: dââr heeft de zijl vroeger geloopen. 

In de eerste plaats heeft het Kasteel van Antwerpen nu nog een 
uitgang in de Elisabethstraat, die wel oyerbouwd is, maar niet 
èebouwd. Deze uitgang loopt langs de zuidelijke afscheiding van 
het huis. Bovendien was Schonegge of het Kasteel van de gracht 
af toegankelijk eveneens door een overdekte uitgang, die in 1630 
verbreed werd, eveneens loopende langs de zuidelijke afscheiding. 
In feite stond dus Schonegge of het Kasteel aan een van de Gracht 
naar den Steenweg of de Elizabethstraat loopende „poortweg", 
die de zuidzijde van het erf van Schonegge in beslag nam. 

In de tweede plaats: het perceel nu nummer 131 tezamen met de 
daarachter liggende perceelen tot aan de Elizabethstraat toe zouden 
dan de hofstede van Jacob Zoudenbalch van 1356 ingenomen heb
ben. Nu zijn jammer genoeg alle pogingen om na 1356 iets naders 
over die hofstede te vinden tevergeefs geweest. Maar. . . toen op 
17 Jan. 1600 Jacob van Noort de helft van het huis aan de Oude 
Gracht, aan de eene zijde begrensd door het „Molensteechge", aan 
Pauwels Claesz. Verriet overdroeg, werd uitdrukkelijk onder de 
lasten vermeld, de helft van 3 gulden 16 stuivers ,,'s jaers oude 
renten", welke aan ,,d'heer van Urck" toekwamen. En toen op 
10 Dec. 1608 Verriet de andere helft van het huis in bezit kreeg 
is sprake van eenzelfde bedrag ,,outeygen alse d'vrouwe van Urck 
op de huysinge heeft". Urk (en Emeloord) zijn eeuwenlang in bezit 
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geweest van leden der familie... Zoudenbalch. Dus kan het niet 
anders geweest zijn, of althans dit huis stond op grond die vroeger 
in bezit dier familie was. 

En ten derde kreeg ik van den heer A. van Mameren, technisch 
hoofdambtenaar bij den dienst Gemeentewerken, de mededeeling, 
dat hij door het instorten van een straatgedeelte juist tegenover de 
zuidpunt van den gevel van het Kasteel, (veroorzaakt door het 
bezwijken van de gemetselde afdekking van een schacht) op de 
hoogte kwam van het bestaan aldaar van een oud, vrij ruim riool, 
dat in de gracht uitmondt. De breede uitmonding ervan heb ik zelf 
dezer dagen bij lagen waterstand kunnen zien. 

Er kan alzoo geen twijfel meer zijn, of de vroegere zijl van 
St. Marie liep langs de zuidzijde van den hof van het vroegere 
huis Schoenegge, maakt thans nog het zuidelijke deel daarvan uit, 
voor zoover zij bebouwd is, en is terug te vinden in de nu nog 
bestaande „poortweg", waardoor men in de Lange Elizabethstraat 
uitkomt. 

Ter verduidelijking van het bovenstaande diene het hierbij afge
drukte gedeelte van het kadastrale minuutplan, waarop de tegen
woordige nummering der huizen aan de Oude Gracht is aange
bracht en tevens door aceering de plaats en de loop van de zijl 
zijn aangegeven; een pijltje geeft de plaats aan waar nu een breed 
riool in de gracht uitmondt. K. 

] ) Het door Van der Monde aangehaalde z.g. „afschrift" van een charter van 
1306 is niet meer dan een korte aantekening van Van Buchell (voorkomende 
op fol. 60 v van een handschrift van hem, dat aanwezig is in het rijksarchief, 
collectie handschriften nr. 332). Daar is echter alleen sprake van „eender hof
stede", die voor 15 jaren in erfpacht gegeven werd. Die aanteekening nam Van 
Buchell over uit een „memoriaal" van den heer van Hoencoop. Hij had dus geen 
origineel charter voor oogen. — Ik vermoed, dat 1306 een verschrijving is voor 
1356. Een charter van 1306 heb ik niet kunnen vinden. 
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