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vanfieelhenn.
derH(an'thuizers
DcHtefugio

Dit gebourv lag iu de dusgenocmdeLuher-straat bij clc Bevet'enpoort,
't bezit rvas cler l(arthuizers, doch later ver'
hetgeennog ten jare 1556 in
hocht welcl.
Blijkens het volgende wurldhun op 30 clecember1562 toelating verleeld
cloorhet stadsbestuttrom eeil anclerrefugie huis aan te koopen :
, I n 1 5 6 2 i s b y m y n e h e e r e ns c h o u t ,b u l g e m e e s t e r ss,c h e p e n e ne n r a e d
clerstacll van Diest clenChartuysersbuyten Dicst geconsenieerten geaccorcleert,soo verre iu hun is, clai sy sullen mogben in elfdomtnevereenighen
bynncn cler staclt van Diest eetthuys etc., om claerinnete logeren voor huu
selven, dienaren, pecrclen,graeil, enz., tnet clien sy twec huysenVerCOCht
liebben in derstacli. Actum xrx decenibris.'
Het zelfde jaar we|cl door clcu toenmaligen prior llench'ilcvan Luyck,
uit iruizing, hof, enz., gelegen op cl'Overstraat,aange'
eene erf bestaancle
kocht, om tot refugie huis te clicnen,ntils cene jaarlijlcscherente van
2g rijnscir gulclens,boven de lasten, zoo als blijkt rLitclevolgendeoorkonde:
van Luyclc, plior clesgodsiruysvande CharI{eer ende broederI-Ienclricl<
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en geassigneertop encle aen een Iiuys mef alie syner toebehoorterrs
roed.en,
xxxIII
omtrent
satnen
t'
aeuhouilencle
en
huys
staeude
met
den
synde
waervan clie honclert loye maekeneeirsille, síaencleen gelegenop d''Over'
stlate bjlnen clie voot'scr.staclt vau Diest, tusschen ervenJonckerJattsvan
Jansvan I)yst in trveesyclenendes'Heelen
tcr eenilere,cl'erfgenaemeu
I-.,eyre
straet van vore, by clenvoot'scr. piior gecocht synde in clenjare IIDLXII
daet tnge'
tegen Jan Goossensals momboir, Olivicr eudeDlisabethGoosseus,
cleraf rvasElisabeth Van Loye, meesiereuAntliouissenals gemachtichtvan
[eere Pietelen Van Gertruyden pricsLer,Jan trYitten en ]Iendrich Van Geriir clennaem \r&I1Ïremselvenals
truyclen, gehuyschten,GeerdeuVan l-.,,oye,
momboir van de olbejaelde kiuctelel van wylen tneester Dirch Goossens,
claermoecteraf was Elisabeth Yan Lo.ye,Jan Van Nérum met Cathlyrr Yan

veyblijfplaatste gaan bewonen'

5{: l -

-5{5-

-Bt[Dit refugiehuis, nevens het schip gelegen, wercl op 24 november 1795
Zeelverkocht door BernardusPeetermans,pl'ocufator der l(arthuizers van
hem, en in den naem dezer aan Jan Joseph Troosters en deszelfszuster
Mu.ia Christina Troosters, rvier familie het nog lange jaren nadien hebben
blijven bewonen.

IIet Postelhuis.
De streek grond die Postel wordt genoemcl,zegf coppens, behoortle outl'
tijds iot heigr.ondgebied des dorps Moll. Een edelman tr'astrurlas, heer
van Uitwijck, bezat daar eertige goeder-enwelhe hy aan cle abtdij van FIo'
reffe schonh
Den oud gedenkstukhoucltin dat in 1140 hiereen bedehuisof hapel was
en zustersd'oorwelke de claar
gesticht. lit nuis rverd bewoond,doorbroeclers
reizigels vetzorgil werden.
vooi'bijgaande
llet rvercl bestuurcldoot een der kanoniken van Tloreffedie den naam
droeg van meester.In 162I wercl Postel als eenabtrlij herkend'
Postel hacl verschilleude refugiehrrizel gelegen te Brée, te Leuven, te
Lier en te Diest. I-Iet refugiehuis van Diesi schijnt al vroeg te hebben be'
staan. Immers, wij lezen rlat door Gerii van Eyck, abt van tr'loreff, ill het
op 4 april 1484' Dit huis
huis van Pc,steleen bekentenisalttwertl geteehencl
bleef bier bestaantot in de tweede helft der xvre eeuw en wertl verkocht
ten jare 1560 door den meestervan Postel, Jan Van Baele, aan zekerenJan
Van den Bosch, zoo als't blijkt uit hei volgende:
, Jan Van clenBosch, Servaeszooir, acquisivii tegen meesterel Claesen
van meesterJan Yan Bruel,
I(egeleers,als specialychgemachtigclrvesenclen
meesteren pr.oviseurvan den goidshuysevan Postele,oniler sYnengemeynen
segheleuu,t l0 aplil 1560, stylo Leocliensi,achtervolgensselteroctroye, by
,wesenile
van date 21 novembef anno
der l(eyserlycke MajesteyL verleent,
fundo horto et onrnibus suis pertinentiis, staendeop den
1554, t'huy,
"onl
Langen Síeenwegh,geheetent'huys van Postele.u

Het huis van Bethlcom.
I-Ietzelvelag , op den Dries tegenoverSint'Anna-kapel,' zegt eene oor'
konde van 1511. Iflanneer de kauonihenvan Bethleem, bij Leuven, dit huis
verkochtenis ons nergensgebleken.
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llij Turnltout'
IIet huisvan I(orsendonck

I[et huisYanBrusthenn.
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