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REDACTIONEEL.

Hiermede ontlangl u hct laatste nummer van dit jaar en van deze @uw
van dc Antrverpse Genealoog. Inderdaad het volgend nunlmcr zal in 2001

verschijncu en dus in de 2lste ceuu'.. lvant daar lijkt nu iedereen wel
akkoord mct te zijn. dat we nu op het einde van dc 20ste eeuw zijn.
Ecn ogenblik waarop rvij de medewerkcrs aan ons tijdschrift eens cven in
de bloemctjcs moetcn zetten. zij het dan figuurlijk. Ik dcnk hier aan de

onvermoeibarc stroorn van bijdragcn. die u'ii ontvingen van Hugo
Lambrechts-Augustijns. Bddragcn van dc meest uiteenlopcnde aard- maar

steeds van bclang voor de gcncaloog. Men moct slechts o'en in dit nummer
kdken om \ast te stellcn. tvat een diversitcit aatt ondenverpen hij
behandcld:
Evcncens dank aan Mcvrouw Dora Dc Wilde-Kcnnivé voor haar biidragen.
Zij trok vooral onzc aandacht. op dc rijkdom van de bibliotheck van hct
Nationaal Ccntrum voor Familicgeschicdcnis. te Merksem.

Ook artikelen van Georges Vcrvooí bcvestigden evcneens het nut van eell
bczoek aan dit Centrum,
Kortom van hartc dank aan allc mcdeucrkcrs \an ons tijdschrift.
Ook een uoord van dank aan Eric Moury, die met zijn computercursus

Haza-Dala. heel wat belangstelling heefl genoten.

Er blijft voor dit jaar nog de Genealogische avond tc Kontich. op 14

deccmbcr 2000 rvaanan wij hopen. dat het een succes wordt.
Voor Januari van volgcnd jaar staat er lesscnreeks Genealogie. door
Gcorges Vervoort op het agenda. Het aantal inschrijvingen. die wij tot op
heden onwingcn beu,ijzen recds. dat het een succes zal worden.

Mag ik u namens het gans bestuur van orze afdeling. de het beste wensen

voor 2fi)1, cen vruchtbaarjaar op gencalogisch gebied en vooral een goede

gezondheid.

Engelbert Roels
Voorzitter
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KOMENDE ACTIVITEITEN.

oOo

Dinsdag 19 December 2000
van 19u.30 tot 22u.30

Dinsdag 16 Januari 2001
van 19.u 30 tot 22u.30

In het Centrum voor Familiekunde.

Van Heybeeckplein 3 te Merksem.

GENEALOGISCHE VORIUINGAVOND
Ondersteuning en begeleidrng.

RAADPLEGING INTERNET.
o.l.v. Engclbert Roels

FONDS REGIS
raadpleging o.l.v. Mew. Dora De Wilde-Kennivé

EUREKA
o.l.v. Eric Moury

LESSEN GENEALOGIE.
ziebladzijde 3

GENEALOGISCHE AVONI)
te KONTICH

Donderdag 14 december 2000
zieblz.4

OUD SCIIRIFT.
Heeft u moeilijkheden met het ontcijferen van oude

documenten?
Op DONDERDAG 22 FEBRUARI200l om 20 u.

helpen wij u deze te ontcijferen in hel Centrum te
Merksem Van Heybeeckstr 3.
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Lessen qeoeRloqÍe
oOo

De lessen Gencalogic. gegeven door Georges Vervoort en aangekondi
in ons vorig nummer . voor eind November 2000. werden om practische

redcnen uitgesteld tot volgendjaar. U vindt hierna de definitieve lesdagen.

1l januari: Initiatie tot de Genealogie

18 januari: De Burgerlijke Stand

25 januari: Dcbevolkingsregisters

01 februari: De Parochieregisters

08 febn-rari: De volkstellingen - Notariaat e.a

15 februari: Bezoek aan het WF Centrum.

lessen gaan telkens door in het VVF Centrum te Merksem. Van
He.vbeeckstraat 3 om 20.00 u.

Inschrijvingen:

Door storting op rekening nummer

979-3936016-52 der WF Afdeling Antwerpen.

Deelname in de onkosten : 600,- fr. inbegrepen het cursusboek "Sporen
je Voorouders".
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DOT{DER.DAG 14 DECEMBER, 9OOO

oM 19U50

IN DE CAFETARIA

ALTENA
ANTWER,PSESTWG. 75

KONTICH

GENEALOGISCHE AVONI).

\rr/AT IS FAM IIIEKUN DE.
HOE MAAK IK MI]N STAMBOOM.

DEMONSTRATIES MET GENEALOGISCHE
COMPUTERPROGRAMMA'S

LEDEN VAN DE AFDELING ANT1VERPEN VAN DE V.V.F.
BEANTWOORDEN AL UW VRAGEN, BETREFFENDE DE

FAMILIEGESCHIEDENIS.

TOEGA}{G VRÏI !
Inlichtingen: Engelbert Roels Tel. 031449.67.52

e'mail : engelbert@skynet.be
Georges Vervoort : Tel. 03/646.16.77
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DE KRONUK VAN ANTWERPEN

Hugo Lambrechts-Augustij ns

We kennen allen de kronieken en geschiedenisboeken over Antwerpen-
geschreven door kanunnik Floris Prims en door Mertens en Torfs. Er is
echter nog een andere boeiende kroniek geschreven door Jan Frans van der
Straelen, die in acht delen werd uitgegwen tussen 1929 en 1936. Daar er in
het achtste deel een goede naamindex is weergegeven, is het gemakkelijk
na te gaan of er naamgenoten van U in vermeld worden. Ook de omsloten
periode. van 1770 tot 1817, is interessant. We vertellen eerst wat over de
schrijver(s).

Jan Frans van der Straelen werd geboren te Antwerpen op 6 juli 1731. In
1766 werd hij aangesteld als rvrjkmeesler van de eerste sectie in de stad.
In l77l werd hij drossaard van de heerlijkheid van het Kiel, in 1776
bovendien gnffrervan de politiekameren in l78l schout en drossaardvan
's-Gravenwezel. Bij de Brabantse revolutie stelden de Staten van Brabant
Jan aan tot kapitein van de patriotten van het Kiel. Hij overleed op 15 juli
1801. De tweede zoon van Jan, Jan Baptist, u,erd te Antwerpen geboren op
17 maaí 1761. Naar het voorbeeld van zijn I'ader stelde hij alles in schrift
wat hij zag gebeuren. Zijn dochter Catharina huwde in 1830 met Pieter
Moons. die schatbewaarder was van de Provincialc Commissie dcr Graf- cn
Gedenkschriften. Moons stierf echter tenNijl hij nog bezig was de
nalatenschap vanzljn schoonfamilie in het licht te brengen.
In de loop der tijden zijn de aantekeningen van de van der Straelen's in
verschillende handen gekomen. Het stadsarchief venrierf handschrifterr
van de zoon Jan Baptist. Nu kwam echter in 1928 de koopdag der
nalatenschap Donnet en daarin bevonden zich gedeelten die in 1886 bij de
verkoop van Lerius in privé handen waren geraakt. De Stad vervolledigde
haar aantekeningen van de kroniek.
We geven hier een overzicht van de acht delen:
De Kronijk van Antwerpen, door Jan Frans van der Straelen. vermeerderd
vooígezet door zijn zoon Jan Baptist van der Straelen.
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deel l: I januri 1770tot3l december 1785

bezorgd door A. Van Berendoncks, Antwerpen 1929
&el2: 1786-1787, bezorgd door R.J. Leenaerts en A. Van

Berendoncks
lvíaatschappij "Voor God en't Volk'. HuidevetterstÍa t2l
AÍttw.1929

deel 3: l7t9-1790, bezorgddoorJ. Rylant. zelfde maatschappij,
1930.

deel 4: l79l t.e.m. 1794. door J. Rylant, zelfde maatschappij. 1932

deel 5: 1795-1796, door J. Rylant. zelfde maatschappij, 1933

deel 6: 1797-1798, door J. Rylant, zelfde maatschappij. 1934

deel 7: 1799- l802,door J. Rylant, bureel der "Bijdrage tot de
Geschiedenis", Ploegstraat 23 fuitwerpen- 1935

deel 8: 1803-1817, zelfde btreel, 1936 met naamlijst blz. 241-308

We lezen een stukje over de gebeurtenissen van juni 17E7.

"Vrijdag, I Juny, omtrenl één uur snoens, hoorde men de groole klok,
onder hel spelen van den grooten beyaerd, nieuw hermaekt; hdest hoorde
men de beyaerden van St. Jacobs en St. Michiels en het geluy van alle de

klokken deser stad, waerop de vreugden aenstonds begonnen; op de borse
begon men den Brabantschen Leeuw aen gele en swerte slrikken op den
hoed te draegen; men sag het stadhuys aenstonds met rooden baeye

behangen. Men hoorde ten allen kanten niet als schieten en
vreugdegeroep,
Om 5 uren hernam het geluy en spelen van de beltaerden. Savonds was het
stadhuys en meerschekamer met brandende flambeeuwen verligt, onder
het sladstrompellen en timballiers; de slad was ten allen kante verligt;
namentlijk onlrent het Bisdom en de huysen van den grave van llorsselaer
en baron van Schilde; alsook aen de gevels van 't Bisdom en seminarie,

en nteer dndere ...."
We lcijgen een opsomming van leden van de ambachten in het volgende
document:
"Joannes van Borstel, mededeken van 't Schippersambacht: G.J. IJouv'en'-

opperdeken van 't smedenambachl; Joannes l,'erheijen mededeken van 't
smedenambacht: G.J. Van Gelcom opperdeken van 't houtbrekersambachl;
Norbertus Hermans mededeken van , 't selve ambacht ; Jacobus
Eeckelaers opperdeken van het moldersambacht; J. Van Loock deken van
het backersambachl; B. 0lieslagers opperdeken van 't Leliaersamhachl;
Petrus Carolus Anthonij onderdeken: J. Van Hal opperdeken van hel
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hoyeniers, .fruiteniers en mandenackersambacht; Petrus Leemens
o n de rde ke n v an hot, e n i e rs, fru.y I e ni e rs e n mande mae ke rs amb ac h t ; Jo an n e s

L'rindts slro.vdeckers en leemplackersambacht, in absentie van I'etrus de

lle.ver oucldeken van het chirurgijns en barbiersambacht; J.H. Dubacht,
Petrus Ombelet ... deken; J.F. Deckers opperdeken van het chirurgijns
barbius anthacht; J.ll. Dumoulin mededeken van het selve ambacht; G.

Bisschop opperdeken van hel hoofdambagt der meersche.

Cornelius ,1. lvíens onderdeken van het hoofdamhagt der meersche; P.J.
Cant deken van het vleeshouwersombacht; J. V. De Bergh en R.J. Van den

Remden dekens van 't vischkoopersambacht; J.B. lvlolijn deken van het
hu.weltersantbachl; L. Nestelmans deken van het schoenmakersambachl;
H. De Craen en J.P. Geens dekens van het schoenmakersambacht; Petrus
Lauwers en J. Judocus De Craen dekens van hel viergekroonde ambacht;
Ferdinandus F. Lambrechts opperdeken van het kordewaegen-
krultdersambacht; J.B. llan Dijck deken van de boterkruyders; Jacobus van
Berckelaer deken van het buyldraegersambacht; Nicolaus B. llouters
opperdeken van het laekenberevdersomhacht; Anlonius H..L Van llamel
onderdeken van 't selve ambacht; Henricus Lariyière opperdeken van het
kleermaekersambachl; J. Cleirinckx onderdeken van 't selye ambacht; J.
Sellekiers opperdeken yon de oude kleerkopers; G.Kerckhoven deken van
't selve ambacht; C. Claessens meester en deken van het timmersambacht;
J.F. De Beurst teekent als onderdeken van het timmerliedenambacht;
Joannes Goos.sens opperdeken van 't le.yndraeyersambacht; J.G.
Hausemans opperdeken van het zijdeweversambacht; J.G. van Overmeeren
onderdeken van den seh,en ambacht; J.L. L'an Keurcrhoven opperdeken
von het kuypersambacht; C.J. Schroots oncierdeken van het
ku.vpersambacht; Adrianus If . Ruys opperdeken van het kool- en

lorfdraegersamhacht; J.B. Goris onderdeken .

Leeger stond: Collalum concordal cum suo originali. Annerpiae hoc I
,luny 1787. Ouod attestor, enele was onderteekent J.l.l.J. cle Lince, notarius
regius.

oOo
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LUDOLPH VAN CEULEN
Schermmeester en wisconstenaar.

Hugo Lambrechts-Augustij ns

In het tijdschrift "Natuur en Techniek" staat een interessant a(ikel over
deze wiskundige. We noteren de voornaamste genealogische gegevens.

Ludolph van Ceulen (1540-1610) had rond 1570 een Antwerpse
leermeester, Johan Pouwelsz. Mogelijk kent Ludolph uit deze Annrerpse
tijd de schoolmeester en boekhouder Bartholomeus Cloot. die even voor de
Spaanse Furie in 1576 naar Delft uifivijkt. Ludolph vestigde zich met zijn
echtgenote Mariken Jansdochter mk in Delft, waar hd schermlessen gaf.
Hij en Cloot waren goede wienden. Zn was Bartholomeus peter bij de doop
van oen dochter van het echtpaar van Ceulen. In 1590 overlijden mijnheer
Cloot en mewouw van Ceulen. De weduwe Adriana Symonsdochter en de
weduwenaar Ludolph van Ceulen gaan gehuwd verder, inclusief acht kleine
Clootjes en een vijftal van Ceulentjes. Met nog twee telgen uit hun huwelijk
vertrekken zij naar Leiden. Ludolph wordt hier in 1600 door Prins Maurits
als hoogleraar in de wiskunde aangesteld.
Na het overlijden van Ludolph op oudejaarsdag 1610 heeft Adriana nog
een winkeltje in 'lijnwaet en speldewerc'. Van Ceulen wordt op 2 januari
16ll begraven in de Pieterskerk te Leiden. 0p zijn grafsteen stonden de 35
cijfers van pi na de komma, gebeiteld. In de catalogus van 1864 staat dat de
grafsteen verdwenen is. Een Engelse reu,iger, Sir Philip Skippon, (1641-
1691)echter in 1663 het graf bezocht en de tekst overgeschreven.Met de
berekening van deze 35 decimalen, door Ludolph kreeg pi ook de
benaming'Die Ludolphse ZahI" aaxgemeten.

Bron: Natuur en Techniek 68 jrg, nr. 6 juni 2000: "Ludolph van Ceulen,
schermmeester en wisconstenaar, door Jaap Top. blzn. 40-41.

oOo
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SCHEEPSBOIIWPLANNEN.

Hugo Lambrechts-Augustij ns

Verschillende genealogen hebben belangstelling omdat hun voorouders
schippers waren of in de scheepssector bedrijvig waren.
In het Scheepvaartmuseum aan de Sint-Ursmarusstraat te Baasrode worden
plannen bewaard van de scheepswerven Van Damme en Van Praet.
We geven een gedeelte uit de inventarislijst van de planotheek.

5E}.96.901 Houten motorschepen
58.96.902 Baquets de Charleroi.
S8.96.903 Kofschepen
58.96.904 Otters
SB.96.905 ljalken
S8.96.906 Barken
58.96.907 Bovenschepen van de Dender -

Denderpleiten.
5B.96. 908 Koloniale Schepen
58.96.909 Pontons - Motschuiten
58.96.91I Klepschepen, bateaux à clapets
58.96. 9 12 Modderbakken
58.96.9 15 Roeiboten- werkboten, visboten
58.96.916 Spitsen
58.96.9l 7 Samberschepen
5B.96.9lE Pleiten
5E}.96.919 Kempenaars
5El.96.92I Slepers - Remorqueurs
58.96.923 Chalands (Walenschepen - Spitsen)
58.96.924 Allèges - Lichters
S8.96.925 Péniches
58.96.927 Klippers, rivierklippers. klipperaken,

Z,ellaken.
58.96.931 fujnkasten en kanen
S8.96.932 Barges (Engelstalige plans)
SB.96.939 Vissersschepen
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Naast de 'erfenis' Van Damme en Van Praet(-Dansaert) bczit het
Scheepvaaímuseum van Baasrode plans van volgende werven:
Cockerill4ugrée, Les Grandes Chaudonniéres. Fr. De Wachter (Boom).
Jabot-Ombret. Charles Nillens (Peutie), Chantiers Navals de Namèche.
John Cockerill (Hoboken). Sint-Pieter (Hemiksem). De Durme (Tielrode).
Van Garsse (Moerbeke), Maes, Jacobs & Kinderen (Schelle). Juliana
(Papendrecht). Chantiers Navals de Rupelmonde (CNR). Hellemans
(Boom). Valcke Frères (Oostende). Chantiers Navals Franco-Belges
(Parijs). Ateliers Galand & Fils (Alleur), Harfield & Co. Boelwerf (Temse).

Aciéries de Mons-Nimy, The Nieuport Engineering, Hector De Wachter
(Technische School Boom), Ateliers de I'Escaut (Hoboken). Van
Duivendijk (Tholen), Constants (Londen), Jos Boel & Zonen (Temse).

Alfons Joostens-De Herdt, Greenock (Schotland) en Retsin
(Antwerpet-L.O.).

Bron:

"Baasrode. scheepsbouwplannen gered uit de brand". door Ludo
Robberechts. in "De Steenschuit & tzw De Gentse Barge", l0 jrg nr. 4
november 1999, blzn. l4-15.(v.u. Eddy Stuer).
De Steenschuitwerf is gelegen aan Hoek nr. 76 te Boom.

VLUCHTELINGEN VAN DE EERSTE \ilERELDOORLOG.

In Waspik (Nederland) gelegen op ca 25 km ten westen van '
Hertogenbosch en ca 20 IÍn ten noorden van Breda, zijn in de periode

Eerste Wereldoorlog, honderden vluchtelingen opgevangen. vooral uit
Antwerpen en directe omgeving. De Heer l*on Baaten uit Waspik heeft

van hun namen en bijhorende adressen kunnen achterhalen evena

hun toenmalige verblijfadressen. In die tijd was ook een Bclgischc school
in Waspik ingericht voor de vele (wees) jongens die hier werden

ngen.

Heer Baaten tracht nu in verbinding te komen met nakomelingen
vluchtelingen, die nog verhalen of feiten kennen, die iets met di

Waspikse tijd' van doen hebben.

Baaten, Watersnip 63, 5165 KN Waspik. Tel.: 0416-312734 (

) e-mail : baaten@planet.nl
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MUN GROOTVADER
PETRUS, LUDOVICUS VAN HOYDONCIC

door Louis Verpraet
1r

Enkele jaren geleden verrcheen in de Maamse Stam een aíikel over de

familie DIERCKXENS. Bij dit artikel st2zt een foto van de stichter van de
"Groote bakkcrij DE VOLKSLUST". Mijn groowader werkÍe van 1889 tot
1898 in dcze bakkerrj als voonverker of ploegbaas. Wr.; waren niet zeker
dat mijn grootvadcr bij op voornoemde foto stond. Te meer daar het artikel
veírekt vanuit de woning in de Van Heybeeckstraat te Merksem. Deze
werd pas in 1903 gebouwd door dezelfde bakker Dierckxsens. Mijn
grootvader heeft daer nooit meer gewerkl.
Op 24 Juni l.l. overleed mijn moeder. Isabella van Hoydonck op bdna
honderdjarige leeftijd (' 13 17 I 1899).

Tussen haar verzameling foto's vonden wij een van haar vader van veel
jongeren datum. Mdn grootvadcr was op 30 jarige leeftijd bijna kaal. De
voÍïn van de snor is dezelfde zodat ik zeker ben, dat mijn grootvader op
deze foto staat. Deze is dus genomen in de eerste bakkerij aan de

Bredabaan. Dit is de aanleiding waarom wij over hem willen schrijven.
Mijn grootvader werd geboren in Putte (Noord Brabant) op 3/12l1869 op de

Hoevensebaan nu nr. 21. Hij was de zoon van Petrus Franciscus Van
Hoydonck geboren in Hoevenen op 212/1807 en overleden te Putte (Noord
Brabant) op l0/l l/1E75.
Petrus Franciscus reeó tweemaal gehuwd geweest; dc ccrstc maal met
Regina Braeckmans en daarna met Anna, Catharina van Tichelen. Verder
beschikkcn wij hierover geen gegevens. Voor de tweede maal weduwnaar
hurvdc hij met Isabel Plompen. geboren te Stabroek op 24ll0llL27 en

overleden te Rrtte (Noord Brabant) op 101211906. Mrjn overgrootmoeder
was niet gehurvd geweest maar had wel een zoon. Joannes Plompen.
geboren in 1855. Deze is na zijn huwelijk in Stabroek gaan wonen als
timmerman. Verder bezittcn wij geen gegevens hierover. Als timmerman
heeft mijn overgrootvader de vorige R.K.kerk te Putte (N.Braband) mee

opgebouwd. Deze kerk werd bij de bevrijding in Oktober 194.1 tot puin
herleid. Aleen de toren staat er nog. Een nieuwe kerk werd na de oorlog
opgebouwd los van de toren.
Bij het opzoeken van zijn geboorteakte hadden wij heel wat problemen. In
Stabroek, Hocvenen. Ekeren en Kapellen geen spoor te vinden. Nochtans
sftut in zijn huwelijksakte duidelijk vermeld : geboren te Hoevenen op 2
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Februari 1807, als zq)n van Hubernrs Van Hoydonck en Joanna De
Beukelaer. Tijdens ontmoetingsavonden. ingericht door de V.V.F.
Antwerpen, ontmoetten wij in het parochiecentrum "De Geesten" te
Ekeren, toevallig Harry Van Hooydonck uit Rumst. Deze ging in het R.A.
te Beveren opzoekingen doen i.v.m. zijn stam. Hij beloofde wanneer hij iets
vond mij te verwittigcn. En hij had resultaat, maar voor mij totaal
onverwacht. Op de door mij vermelde datum stond een geboote
ingeschreven op naam van Pierre, Frangois. natuurlijke kind en zoon vau
Joanna De Beukelaire oud 20 jur. Waar bevonden zich de
geboorteregisters van Hoevenen uit de Franse periode? Uiteindelijk vonden
wij deze in Kapellen. wij weten niet waarom. Zodoende verkregcn wij ecn
geboorte-uittreksel, vol met franse taalfouten. waarin effectief stond dat
een vroedvrouw uit Kapellen. dit kind had aangegeven op datum van
312/18E7. De moeder was 20 jaar. De Franse schrijfiuijze van De Beukelaar
als De Beukelaire is te verklaren, als men hooí hoe deze naam in de streek

uitgesproken wordt. Maar hoe zat dal dan met de vader Hubertus Van
Hoydonck. Na lang zoeken konden wij het doopregister van de oude
parochie Hoogvenen inkijken en wij vonden op datum van 2l2llEo7
ingeschreven, Petrus, zoon van Hubeíus Van Hoydonck en Jonas De
Beukelaar. HubeÍus was aÍkomstig uit Wuustwezel. Het gezin wooude op
den Verbrandt wat nu grondgebied Stabroek of Kapellen is. AIs pcter
fungeerde een broer van de moeder namelijk Petrus de Beukelaar en de
meteÍ was Joanna. Maria Thesen. Eigenaaróg is het feit, d.:t het kind
gedoopt werd op de dag van zijn geboorte en pas de dag daarna oÍIiciecl
aangegeven. zonder opgave van de vader.
Een ander raadsel kwam te voorschijn bij het opzoeken van het huwclijk
van Petrus Franciscus Van Hoydonck met Isabella Plompen. Stel u voor,
wij ontvingen een huwelijksuittreksel van Isabella Plompen. dochter van
Bernardus Plompen en Sofia Van Gaal. gehuwd met Johannes Kuipers.
landbouwer op het Hoogeind te Stamboek. Deze Isabclla Plompen was

cchter twee en een half jaar jonger, dan mdn overgrootmoeder. maar de

namen van de desbetreffende betovergrootmoeders wareu juist.
Daarom vroegen wij een geboorte-uittreksel van deze Sabel Plompcn aan in
Stabroek. Dit van mijn overgrootmoeder met dezelfde naam en dezelfde
ouders hadden wij al. Toen bleken mijn overgrootouders. die noch lezen

noch schrijven konden, twee dochters met dezelfde naam te hebben.
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Mijn overgrootmoeder zag hel levenslicht op 2711011827 te Stabroek en

haarjongerc zuster op 161111830 eveneens te Stabroek. Zij hadden allebei
maar eén voorn:Em. Bij nader toezien staat op het originele document in de

margc ondcr dc eigennaam en voornaam van mijn overgrootmoeder in
potlood, zeer stuntelig geschreven. bijna onleesbaar: "de oudstc van dees

naem". Bij de jongere zuster sÍaat op het origineel in inkt er onder
geschreven, dus duidel ijk lecsbaar /BeUJunior/
Vermoedelijk heeft men later dit aparte geval van twee zussen met dezelfde
voornaam willen onderscheiden. Misschien bij hun huwelijk toen men een

uittreksel nodig had.

Mijn grootvader zelf had nog ecn groter probleem bij zijn huwelijk. Mijn
gÍootmoeder werd ingeschreven als Marie Josephina Putcuy,ps. geboren te

Kapellen op l7/tlllB69 te Kapellen. Hocvenscbaan nu nr. 21. Een tweede

dochter werd geboren op 3ll5/1E73 en kreeg als voornamen. Maria
Josephine Isabella. Deze laatste overleed zeer jong. Maar in de burgerlijke
stand werd mijn grootmoeder als overledene ingeschreven. Op de dag van
het huwelijk van mdn grootouders op 8/9/1898 te Kapellen,. hoorde bij de

voorlezing van de huwelijksakte mijn overgrootvader Johannes. Franciscus
Putcuyps. dal er ecn grove vergissing in het spel was. Mijn grcowader
huwde met een overledene. tenvijl mijn grootmoeder officieel als overleden
stond geboekt.

Wat was er gebeurd? Zeer eenvoudig" men heeft de naam "Isabella"
doorstreept, evenals haar geboortedatum. In de tekst staat dan voor mijn
grootmoeder wel "geboren den.." maar de rest is ook doorgestreept en ruet
ingevuld. Dank zij mijn overgrootvader ging het huwelijk gewoon door.
Wij dcnken dat. dat honderd jaar later nict zo eenvoudig zou geweest zijn.
Deze Johannes Franciscus Putcuyps was samen met Petrus Franciscus Van
Hoydonck. de enigen van mijn overgrootouders die konden lezen en

schrijven.
Nu begon voor mijn grootvader een nieuw leven. na een niet zo
gemakkelijke jeugd.

Zijn mocder huwde opnieuw toen hij bijna acht jaar oud was met een

weduwnaar met kinderen. Deze man was een echte stiefuader voor mijn
grootvader en zijn broertje Franciscus Van Hoydonck (na een kinderloos
huwelijk op 42 jaige lecftijd overleden). Zodoende kwam mijn glootvader
bij het gezin Lathouwers uit Putte-Kapellen tcrecht, waar hij als een eigen
kind werd groot gebracht. Op zijn negende jaar was hij aan het werk als
koeter of koewachter. waarschijnlijk op de boerderij van zijn oom en tante
Cuypers-Plompen (Hoogeind-Stabroek). Het grazen gebeurde toen nog op
wilde, natuurlijke graslanden. Het zaaien werd in onz-e streken geleidelijk
ingevoerd rond de eeuwwisseling. De uitvinding van de prikkeldraad door
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een Vlaming. Beckaeí, rond 1885, bespoedigde deze evolutie. Vergelijk
met de huidige bergweiden, deze werden ook nooit ingezaaid of bemest.
Mijn groowader werd later bakkersgAst in Kapellen. bij een weduwe van
een bakker. Hier leerde hij feiteluk zijn beroep onder het devies van "al
doende leert men". Hij raakte mk bevriend met de broers van mijn
grootmoeder en kreeg zo een voet in huis.
In 1888 moest hij loten voor zijn legerdienst. maar had de keuze of in
België of in Nederland. Zijn beste vrienden uit Putte (Noord Brabanr)
overtuigden hem om in Nederland te loten. Alleen mijn grootvader lootte er
in. Hij deed zijn dienst onder de laatste Nederlandse Koning Willem III in
het "Markrezenhof'te Bergen op Zoom. Deze eeuwenoude woonplaats van
de Markies van Bergen op Zoom werd later ingericht als museum.
Na ziin diensttijd in lEE9 trad hij in dienst van de bakkerij "de Volkslust".
als voorwerker omwille van zijn ervaring. Ook hier was hij als kind aan
huis en inwonend.
Op een dagviel de het kleine dochtertje, 2 à3 jaar ou{ in de beerput van
de paardestallen. Het deksel lag er om een of andere reden niet op. Mijn
grootvader, die het ongeluk zag. sprong onmiddellijk in de put en stond tot
bijna aan de borst in de vieze brij HU greep het klein meisje vast en riep
om hulp. Een bakkersgast nam het kind aan, terwijl verschillende anderen
mijn grootvader uit zijn netelige positie bevrijden.
De familie Diercxsens is haar hele leven mijn grmtvader danlbaar
gebleven.

Engels. Engels ltu,d ze geleerd van een Engelse vriendin. die in dienst was
bij een gepensioneerde generaal- in Kapellen.
Zelf was mijn grootmoeder gouvernante bij de familie Maíroye vanaf l88tt
tot aan haar huwelijk in ltt98. Daar beide mrjn grcotouders inwonend
rvaren en zeer spaÍzaam leefden. konden zij de grond kopen en bouwen.
Daarenboven was de jongste broer van mijn overgrootvader aannemer van
bouurrerken. Hendrik Putcuyps. Het is trouwens dezelfde aannemer, die
het voormalig gemeentehuis gebouwd heeft in Kapcllen op de hoek van dc
Antwerpse steenweg en Hoevense baan.
De naam van de familie Martroye kreeg weerklank. toen een dochter Lucic.
betrokken raakte in de moord op haar echtgenoot de Heer Steinmann in
Heide-Kalmthout. Bd deze familie was nog meer inwonend personeel
nameldk een boven- en een benedenmeid en een koetsier.
grootmoeder. een v«)r die tijd zeer ontwikl«elde opleiding gehad. Zlj was
onderwijzeres en sprak en schreef vlot en foutloos Nedcrlands, Frans en
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Voor mijn grootouders huwden. hadden zij een perceel grond gekochl van
de ouders van mijn grootmoeder; Zij bouwden daar een woning. Dit perceel
grond lag naast de woning van mijn overgrootouders. De woning hiervan.
nu nr. 21, was een woning zonder verdiep,. met zadeldak. evenwijdig met
de straat. Tot kort na de eerste wereldoorlog. stonden er richting Essenhout
allemaal dezelfde huizen.
De woning de rnijn grootouders bouwden in 1898 had wel een verdiep met
grote zolder. Er is nog niets aan dc voorgevel veranderd, behalve op dak,
staat nu een dakkapel met raam. Hierb| kreeg de redding van het

dochtertje Dierchxsens ecn bijzonder gevolg.

De dankbare familic Dierckxens heeft aan deze woning een bakkerij met
toebehoren gebouwd o.a. met een houtoven gestookt met musterd of
houtafval uit een schrijnwerkerij gestookl. Eveneens werd er een grote en

een kleine trog onl dc decg met de hand in te kneden. Verder nog houten
spatels. een lweearmige wcegschaal met gewichten enz. het toen bestaande

bakkersgeriel Als kleine jongen tot mUn acht jaar heb ik hem er weten
werken. Alles was toen handwerk.
Zodoende werd mijn grootvader een zelfstandige bakker. Tenvijl mijn
gÍootvader nauweldks kon lezen en zeker niet foutlms schrijven. had mijn
Het woonhuis te Antwerpen stond langs de Frankrijklei ongeveer tegenover
de gebouwcn van de Jezui'eten. Het koetshuis met inrit stond in de
Tabakvest. Tocn mijn groowader op vrijersvoeten liep mocht hij allcen
binnen in de kelderkeuken. De rceks "Upstairs-Downsurirs" eertijds
uitgezonden op dc V.R.T. deed mij aan dete periode denken.
De moord op de heer Steinmann werd een assisenzaak die voor veel
sensatie z.orgdc in de jaren twintig. Deze assisenzaak kwam evene€ns op
de V.R.T. in de reeks "Bcschuldigde sta op'. Voor mijn grootmoeder was
dit een zcer pijnlijke periode. Zij werd opgeroepen als moraliteitsgetuige
voor Lucie. Moeder Martroye. waar mijn grootmoeder meestal samcn met
mijn moeder nog steeds op bezoek kwam, verzocht mijn grootmoeder Lucie
in de gevangenis op te zoeken. De gevangenis was voor mijn grootmoeder

een plaats rvaar alleen slechte mensen bijeengebracht werden. Toch heeft
zij dit meerdere malen gedaan.

Zlj was zelfs z.ozeer aan de familie Martroye gehecht. dal zlj het eerste

welgemeende huwelijksaanzoek van mtjn grootvader afiyees. MU
groowader heeft toen uit liefdesverdriet en \ryaarschijnlfk een pint le veel.
een langdurig dienstconlract getekend bij de Nederlandse Marine. Na
overleg met de boven- en benedenmeid schreef mijn grootmoeder een lange
brief naar De Helder (thuisbasis van de Nederlandse Marine) om haar
toezegging te geven.
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Mijn grootvadcr was cchtcr uitgevaren voor oefcningcu in de golf vau
Biskajc tcr hoogtc van Bilbao. Maar toen hlj terug was, heeft hij standc
pcde zijn matrozenpakje uitgespeeld en met de eerste dc bcste trein naar
Kapcllen gercdcn.
Toen kwam er een hcuglijk slot en een nieuw begin in het leven van miju
grootvader.
Tcrwijl mijn grootmoeder op de Hoevense baan nu nr 2lgeboren werd
kwamen op uu nr. 23. hun kindcrcn ter wercld.
l" Isabclla Ludovica Maria Van Hoydonck geborcn op l3l7/ltt99 en

overleden te Kalmthout op24/6/1999. (Dit is mijn moedcr).
2o Eugccn Van Hoydonck. geboren op24l2ll9O4 en ovcrlcdcn te Kapellcn
op l/l l/1938.
3"Armand. Daniel. Joannes Van Hoydonck geborcn op l2l4/l9lt4 cn ovcr-
leden op lll7ll970 te Antwerpen (was ook bakkcr).

Ikzelf werd als oudste kleinkind er ook gcborcn op I 5/3/ I 92(r.

Als toemaatjc kan ik u nog veíellen. dat hct gcbourv. waar thans het

Centrum voor Familickunde gevestigd is. namclijk Van Hcybccckstraat nr.

.3 te Mcrksem ook nog een rol in mdn leven heeft gcspeeld.

Op 25 maart l95E wcrd mijn zoon Georgcs geboren te Merksem cn op 17

septcmber 1960 mijn dochter Dina. Dc aangiftes van hun gcbooíen
gebeurden in dit gebourv.

oOo

-16-



VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
AFDELING ANTWERPEN V.ZW.

oOo
Voorzitter:
Engelbert Roels
Speeltuinlaan 15,

2640 Mortsel
Tel: 031449.67.52

E-mail : Engelbert@s§net.be

Secretaris
Marcel Siebens

Amerikalei 148 86
2000 Antwerpen
Tel.: 03/238.80.58
E-mail:
marcel. siebens(@advalvas. be

Penningmeester
Richard Deruyter
Vogelkersstraat 4
2180 Ekeren

Tel.: 031664.31 .41

E-mail:
richard. derulter@belgacom. be

Jef Hendrickx
Ommeganckstraat 4
2018 Antwerpen
Tel.: 03/233.16.77

Eric Moury
Sint Goriksplein I 83
2650 Edegem
Tel.: 03/458.35.49

Beheerders :

Georges Vervooí
Prinshoeveweg 65
2180 Ekeren

Tel.: 03/665.15.56

JozefLathouwers
Groot Hagelkruis 184,

2030 Antwerpen
Tel.: 031542.59.33

Jan Vanderhaeghe
Claessensdreef 136,

2950Itupellen
Tel. 03/665.15.56

E-mail:
vanderhae gh e. jan(@village. uunet. be



i'f ,l,t ..1(,',
aa"Íï!""\ sch{)ten/l'

rnpril.PI
a !f:4.r

' [§int-ltotcrrno-

Gebied van de Afdeling'?NTWERPEN"


