De oudste vermelding van de Prinshoeve alias het Hof van Oostervant
Inleiding.
Ekeren is nog steeds in het gelukkige bezit van enkele wereldlijke domeinen met een zeer
lange geschiedenis.
Het gaat in het bijzonder om het Hof van Veltwijck met een geschiedenis die teruggaat tot het
einde van de 14de eeuw, het Laarhof met een oudste vermelding in de 16de eeuw, de
Lindehoeve met een vermelding in de 15de eeuw en de hieronder beschreven Prinshoeve.
De Prinshoeve is een in de jaren 1960 vernieuwde boerderij die staat bij de hoek van De Oude
Landen en de Prinshoeveweg op het adres Prinshoeveweg 206.
In dit artikel bespreken we de oudste vermelding die we onlangs vonden in het Stadsarchief
Antwerpen.
Enkele kaarten waarop de hoeve staat afgebeeld.
De Prinshoeveweg noemde men in de 17de eeuw Doncksen Wegh. Die weg liep naar de kerk
van Ekeren langs de Doncksche Beke zoals blijkt uit onderstaande kaart.

Bron: Stijnen 1748 kopie naar Corn. Henselmans 1693 OCMW-SAA (Stadsarchief Antwerpen).
De Prinshoeve staat aangegeven bij het nummer 12.

De naam ´Prinshoeve´ ontstond na 1739 toen Niklaas Leopold van Salm-Salm, eigenaar van
de pachthoeve, werd verheven tot Prins van het Rijk. Voor die tijd sprak men van het
Hoogstratenhof, eigendom van de graaf van Hoogstraten, en nog vroeger van het Hof van
Oostervant, eigendom van de graaf van Oostervant. (Bron: F. Bresseleers & H. Kanora – Portret van
Ekeren, 1994; te raadplegen in het DAN).

Op de kaart van Ferraris van 1777 zien we bij het nummer 1 drie gebouwen staan in een
onregelmatige blokverkaveling. De percelen zijn ongelijk van vorm en grootte en dat is
typisch voor een oud middeleeuws zandlandschap. Door de aanwezigheid van vele heggen
noemen we dit ook wel een heggenlandschap of coulisselandschap.

Ferraris van 1777

De gevonden oudste vermelding van de Prinshoeve (Hof van Oostervant) in 1457.
De vermelding van het Hof van Oostervant die we vonden in het Antwerpse schepenregister
nummer 54 uit 1457 is een indirect vermelding. Dat is ook logisch want verpachtingen van
die hoeve vonden niet plaats voor de Antwerpse schepenen maar werden geregeld door de
rentmeester van de eigenaar die daarvan zelf aantekening hield in een register. Dat register
vinden we echter niet meer terug.
Die eigenaar en graaf van Oostervant was in 1457 nog Frank van Borsele, een Zeeuwse
edelman, weduwnaar van Jacoba van Beieren. Frank van Borsele had ook bezittingen in
Ettenhoven / Hoevenen, waaronder het Hof van Oostervant viel, zoals blijkt uit een akte van
hetzelfde jaar (SAA-SR53-1457I-228vo).

SAA-SR54-286ro – 1457II

Nout Jan Nouts ende Jan Nouts sijn zone wonende tEekeren inde Byest verc Janne Theeus
eenen beemdt geheeten Nouts bruel houdende ½ buynder gelegen tEekeren teynden aent Hof
des greeven van Oestervant tuss Peter Rive en de Laerschewech comende metten eenen eynde
aen Jan Vraghs erve; 26 nov.
Natuurlijk zegt de eerste vermelding niet precies hoe oud zo´n domein is. Het ontstaan kan
lang voor de eerste vermelding in de ´nevelen der tijd´ liggen.
Ad van Oeffelen - vrijwilliger DAN

