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Vraagbaak.

Van Bijlen.
Op zoek naar dc periode waarin Jan Van Bijlen schepen was te

Vorselaar, waarschijnlijk was dit rond 1630, alsook plaats en

datum van geboorte. Hij was gehuwd met Catharina Vekemans

(uit Grobbendonk) , is overleden te Grobbendonk op

28.09.1 655.

P. Van Beylcn - Dordrechtlaan 56/OD - 2100 Deurne -
03t322.03.09.

Aelen.
Pierre Aclen zoekt meer gegevcns over de grootouders van

Joanncs Baptista Aelen, geborcn tc Koningshooikt op

16.11.1838 en gcl.ruwd met Amclia Corthout, geboren te

Pulderbos op ll/07/1842. De ouders van Joannes Baptista

waren volgens mijn gegcvens Carolus Aelen (geboren in l8l4)
en Aerts Maria Thcrcsia (geboren in 1815)

Aelen Pierre - Bosuil 45 2100 Dcurne. In memoriam Jef Hendrickx

Eenzeer goede vriend is véél te vroeg heengegaan.

Toen we de laatste maanden, tijdens de

vergaderin gen, zljn stoel onbez et zagen vreesden we

reeds het ergste.

Jef was een aangenaarn mens, bescheiden,

bedachtzaam en vooral mensvriendelijk. Zijn
heengaan zal zowel door zijn familie als door de

medewerkers aangevoeld worden als een groot

verlies.
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De taken die hij binnen de VVF heeft uitgevoerd
zijn uitgebreid aan bod gekomen in de toespraken
tij dens de uitvaartplechtigheid.

Een minder gekend aspect van Jef s veelvuldigheid
is het deit dat hij jarenlang redacteur en
verantwoordelijke uitgever was van het tijdschrift
"Gens Brabantica". Dit was toendertijd een
maandelijks tijdschrift uitgegeven door de Gouwen
Antwerpen, Brabant en de afdeling Noord Brabant
(NL) van de Vlaamse vereniging voor Familiekunde,
yzw.
Het eerste nummer van october 1970,jaargang I, nr.
1 ligt hier voor mij.
De voorpagina was van de hand van Jef.

Wat Jef in het bijzonder sierde is dat hij de
dienstverlening hoog in het vaandel voerde. Dit
komt reeds tot uiting in de artikelen die hrj als
redacteur 32 jaar geleden schreef.

Jef, je levenswerk is in de beste handen overgegaan.
We zullen je niet vergeten.

G.M.E. Vervoort
Voorzitter

enige gctuigc staat dc toer.rmalige pastoor van Loenhout, Du
Moor, in het hLrwclijksregister vcrmeld. (4)

ln de parochieregisters van Loenhout vinden we slechts een
gcboorte narnclijk van cen zoon gedoopt op 2l mei 1628 die de
naam van zijn grootvader langs moederszijde kreeg Adrianus.
Hoelang zij in Loenhout zijn blijven wonen kunnen we niet
juist bepalen, maar we vinden ze later terug in Rijkevorsel.
Flier wordcn hen nog vicr kinderen geboren:

-Margaretha 23.02.1631
Henricus
Gaspar

30.09.1638
23.03.t642

Adriana 02.08.1648 (5)

Om te besluiten kunnen we u nog vertellen, dat Jaspar van
Kindtschot schoenmaker van beroep was, want op 26 oktober
1625 vinden we een attest hem door de schepenbank van
Rijkevorsel verstrekt, waarin hij vrijgeleide vraagt om zich
naar Diest te begeven met kar en paard om "Block ofte
plattijnhout" te halen om blokkcn te vcrvaardigen, alsook een
vrijgeleide om leder te gaan kopcn in de stad Antwerpen.

(l) R.A. - G.A.Rijkevorsel - bock 185 Í" 52
(2) Parochieregisters Loenhout boek I
(3) R.A. - G.A.Rijkevorsel - boek 185 P 66
(4) Parochieregisters Locnhout boek 2
(5) Parochieregisters Rijkevorscl
(6) R.A. - G.A.Rijkevorsel - bock 183 fl 193

31



op staende voet liever hadde te sterven dan dat te doene.
Sonder aergelist ende des toorconden ies, actum desen X juni
XVI jaer hondert sesentwintich (l)

Nieuwsgierig gemaakt door deze tekst zijn we verder gaan
zoeken om over dezejonge mensen meer te vernemen;

Van Jaspar Adrianus Coppens hebben we verder niets meer
vernomen en we venroeden dat hij, als bedrogen bruidegom,
die schande niet verder heeft willen of kunnen dragen en zich
op een ander plaats heeft gevestigd.
Mayken is de dochter van Adrianus Van Ostaeyen Janssone en
van Maria Adriaenssen en werd te Loenhout gedoopt de 3d'
mei in't jaar 1605. Zij was dus 2l jaar op het ogenblik van de
gebeurtenissen, dus nog minderjarig. (2)
Jaspar van Kindtschot was de zoon van Jaspar en Margaretha
Hendrick Merten Nuyts.

Op het ogenblik van de vermelde gebeurtenissen zijn zijn
ouders waarschijnlijk beiden overleden, want op 7 november
1626 vinden wij volgende tekst;
...........Hendrick van Kindtschot jasparsoone daer moeder aff
was Margriet Hendrick Merten Nuyts dochter ende Elisabeth
Van Kindtschot sijne suster wettige huysvrouwe van Hendrick
Van Den Kieboom ende Jaspar Van Kindtschot Jasparsone
woonende binnen den dorpe van Loenhout naede doot van
voors. Magriet Hendrick Merten Nuyts dochtere henne moeder,
toecomende ende competeerende is bij versterve van wijlen
Anna Delyns weduwe van wijlen Jehan Bony der voors.
constituanten voors. moeders moye was binnen madrid in
Spanien overleden sijnde. (3)

Dus enkele maanden na hun avontuur woont Jaspar in
Loenhout, gemeente waar Maria thuishoorde.
Inderdaad zij zijn te Loenhout op 19 juni 1626 in het
huwelijksbootje gestapt. Dat zij de sympatie van de andere
dorpelingen verspeeld hadden, kunnen we vermoeden, want als

A
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Maandelij kse genealogische
afdelingsbij eenko mst.

Deze avonden van de regionale
afdeling Antwerpen hebben steeds
plaats

op de derde woensdagavond
van de rnaand.
in het Centrum voor
Familiegeschiedenis, Van
Heybeecks traat 3 te Merksem-
Antwerpen.
Van 19 tot22.30 uur: raadpleging van
de bibliotheek, microfilms,
parochieregisters,
kiezerslij st er\ enz. De medewerkers
zullen u ondersteunen en begeleiden
indien u dit wenst.

Raadpleging van het Fonds Régis.
Dit Fonds is nu ontsloten van 1867 tot
1900. Het bevat
inlichtingen van personen die te
Brussel en omgeving in het huwelijk
traden.

Raadpleging van Eureka eÍrHàza-
Data.
Eerstvolgende avonden: 19 juni, 17
juli,21 augustus, 18 september.
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Op zondag 9 juni organiseren
wij een "Jodenwandeling" in
Antwerpen.

Onder leiding van een ervaren
gids wandelen wij langs
interessante gebouwen in de
jodenbuurt van Antwerpen.

Bijeenkomst om 14 uur aan de
monumentale trap van het
Centraal station te Antwerpen.

Gelieve echter uw deelname aan
te kondigen voor l juni bij de

heer Vervoort, telefoon
03.646.16.77.

Deelname in de kosten van de
gids: € 1,00 per deelnemer.
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zekere jongedochtere genaemt Mayken, sijnde de dochter soo
sij verstaen van wijlen Adrianus van Ostaeyen, tot Loenhout
voors., de welcke verlaten hebbende de voors. haeren
bruydegom met Jaspar van Kinschot wesende een jongman is
doorgegaen, binnen desen dorpe is geweest ende heeft sitten
drinken van saterdag lestleden wesende den sesten deser
loopender maendt, tot op den dysendags daernaer den IXo
deser selver ende dat sij geduerende den voorscreven tijt enige
reysen sijn geweest inde compagnie ende geselschap van den
selven Jaspar adrianus Coppens ende propesten hebbende van
de voors Mayken, hen vcrscheyden reysen hebben hooren
seggen dat haer wel soude willen ende begeeren te spreken,
ende dat deselvc in sulck gcvaltre ongetwijffelt hem soude
aanhangen ende verlacten desen jaspar van Kindtschot, weder
met hem gaen, sijnde daemaer gebeurt dat voors. Kindschot
met de voorn. Mayken is gecommen binnen desen dorpe ende

hier op gisteren in presentie der voors. attestanten hebben
geseten binnen ten huyse van den voors. secretratis
medeattestant id descs, alwaer deselve secretaris thenne
versoecke ende begeeren, den voors. bruydegom heeft gehaelt
gehadt in hunne tegenwoordicheyt, omme te hooren erover
deselve wilde seggen ende predenderen. Vy'at hij nedergeseten

sijnde de voors. Mayken aensprekende vroechde onder andere
woorden oft sij met hem niet wederom begeerde te gaen, die
daerop opentlyck antwoorde dat neen ende dat sij om leven oft
stervens nyet en wilde jae liever de doot soude sterven dan

sulcx doen, ende dyergelycke woorden insubstanties, hebbende

sij attestante daernaer gesien dat de voors. Jaspar Coppens
eenigertijt mette voors. Mayken heymelyck endc stille heeft
sitten spreken ende cauten sonder dat hen daer inne eenige
stooringhe is geschiedt, ende dat dyen niettegenstaende is van
haer gescheyden ende dat sij is gebleven ende haer heeft
gehouden bij den voors. Jaspar van Kindtschot, verclarende
den voors. S. Secretaris alnoch dat hij met huybrecht Gielens
onsen medeschepene alvooren den voors. bruydegom bij de

voors. Mayken gecomen deselve Mayken hecft alleen genomen
ende haer onderrecht endc gevraccht, oft sij nyet beter met den

voors. bruydegom wederorn ginge, endc den voors. Jaspar

Kindtschot verliete, die daerop antwoorde dat neen, ende dat sij
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Hij was gelukkig goed genezen niettegenstaande zijn arm nu
nog een weinig stijf was.
Zijn zoon Jan Floren de jonge had zich goed uit den slag
getrokken. De mensen van het dorp vertelden nu nog alle
bijzonderheden die zij toen van Cornelis Lambrechts, Jan
Lenaert Vermeeren, van Hendrick en Lenaert van den
Kieboom, van alle andere belegerden hadden horen vertellen.
Die soldaat die zij hadden meegekregen, om hen te
beschermen, was er me een. Hij was meer geschikt om de vloer
te dweilen, dan om zijn roer te gebruiken. Hoe heette hij ook
weer, ik geloof, Nicolaus Laurens, waar hij vandaan kwam wist
men niet, maar hij diende onder den heer kapitein Strabach, die
op het kasteel van hoogstraten verbleef. Zo vertelde hij maar
door en wisten niet van tijd. Ze dacht niet rneer op haar
verloofde, en in de voornaam kon zij zich niet vergissen...haar
Jaspars.

Wij weten zo ongeveer hoe onze voorouders leefden en we
weten ook, dat het gezag der ouderen in vele gevallen
doorslaggevend was en in vele gevallen ook wet. Vy'e zijn ons
tevens ten volle bewust, welke plaats de vrouw toegekend werd
in die tijden. Toch zijn er steed mensen geweest, die de moed
en de durf hadden hun eigen wil door te zelteÍr.

Zo getuige wat volgt;
Wij Peeter Mostmans ende Cornelis van Style schepenen in
den dorpe ende heerlijkheyt van Ryckevorsel doen condt ende
kennelyck allen den genen die deze letteren sullen sien ofte
hooren lezen dat op heden date deser voor ons gecommen ende
gecompareert sijn in persoone D.E. Heere Guilieeme de Haze
prister pastior deser parochie, Henrick van Staeyen secretaris,
Corneel Claes den voster ende Jan Gysbrecht Aertssen
ingesetenen alhier ende hebben bij henne respectieve eere ende
vromicheyt in plaetse van eede die sy ende elcken van hen
altyts puteerden te doen des versocht sijnde, eendrachtelijk
verclaert ende geattesteert gelyck sij vercklaeren ende
attesteren midts dese waarachtich te sijne dat eenen Jaspar
Adrien Coppens sone van Loenhout bruydegom wezende van

Lotelingen van hetjaar 1889.
Patrick Cleiren.

De lijst met lotelingen van het jaar 1889 uit het militiekanton
Beveren met de gemeenten Beveren, Burcht, Doel, Kallo,
Kieldrecht, Melsele, Verrebroek, Zwijndrecht.

Uitgestelde lotelingen van de vorige jaren.

l.
2.
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

ll.
t2.
13.

t4.
15.

16.

t7.
18.

t9.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
)'7

28.
29.
30.

Dufoer, Constant
Van Zandbergen, Jan Frans
Dams, Stanislas
Cleys, Jan Frans
Weyenberg, Jozef
Verbist, Jan Baptist
De Wolf, Eduard
De Cauwer, Adolf
Clement, Carles Louis
Essele, Frans
Van Duyse, Aloise
Baeyens, Theophiel Louis
De Groote, Gustaaf
Franssens, Petrus Joannes
Scheers, Eduard
De Roeck, Charles Louis
Heyrman, Josef
Brijs, Frederic
Van Exaerde, Constant
Byl, August Frederic
Heyndriclor, Leo Leopold
Gillis, Theodore
Heyndrickx, Leo Leopold
De Bergh, Henri Leopold
Vercauteren, Theophiel
Ryckaert, Frans
Staut, Frans
Van Eynde, Pieter Alfons
Claessens, Frederic
Hermans, Charles Louis

Kieldrecht.
Beveren.
Zwijndrecht.
Melsele.
Kieldrecht
Kallo
Kieldrecht
Bevcren
Zwijndrecht
Beveren
Verrebroek
Kallo
Burcht
Kallo
Beveren
Melsele
Zwijndrecht
Burcht
Kallo
Burcht
Melsele
Doel
Verrebroek
Kallo
Doel
Beveren
Beveren
Beveren
Kieldrecht
Burcht
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
41.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

Van Hoorebeke, Hippoliet
Moorthamer, Gustaaf
Daelman, Josef
Pintens, Eduard
De Decker, Frans Alois
Hermans, Henri Josef
Van Boven, Jan
De Bock, Petrus Louis Amand
Pieters, Aloise
Smet, Pieter Eduard
Present, Frederik August
Schoeters, August Frans
Van Racnrdonck, Petrus
De Zrtter, Eduard Aloise
De Roeck, Petrus Aloise
Van Bogaert, Constant
Kiekens, E,duard
Hermans, Jan Baptist
De Rechter, Juliaan Frans
Van Den Berghe, Rene Emiel Jul.

Quasten, Eduard
De Cock, Karel Lodewijk
Anné, Emiel Josef
Van Nespen, Jan Frans
Van De Velde, Frans Jan
Helsen, Karel
Van Raemdonck, Adolf
Noens, Edmond
Creyne, Jan Josef
Heyrman, Eduard
Biddelo, Desire
Van Raemdonck, Frans
Van Beeck, Petrus Louis
Van Kemseke, Petrus Elisius
Van Hoeyweghen, Florimond
Picavet, Edmond Josef

Kallo
Beveren
Melsele
Melsele
Zwijndrecht
Burcht
Kieldrecht
Kieldrecht
Beveren
Beveren
Kallo
Burcht
Melsele
Melsele
Melsele
Zwijndrecht
Beveren
Kieldrecht
Kallo
Doel
Beveren
Verrebroek
Verrebroek
Beveren
Beveren
Zwijndrecht
Beveren
Beveren
Kallo
Zwijndrecht
Kallo
Beveren
Kallo
Doel
Beveren
Kieldrecht

Trots vertelde hij dat hij schoenmaker was en klonen maakte
hij ook. Vol vuur en entousiasme vertelde hij honderduit over
zijn leven en streven, zijn reisen naar Antwerpen, die grote stad
aan de brede rivier. Over het druk vertier, het gaan en keren
van al die lieden, die druk waren hun waren aan de man te
brengen. Al dat vreemde volk, al die mooie vrouwen die daar
waren. Hier kocht hij zijn leder om de schoenen te
vervaardigen.
Soms ging hij ook naar Diest om daar platijnhout te kopen.
Daar maakte hij de mooiste blokken uit en het eerste paar dat
hij nu ging maken, waren voor haar. Hij zou ze mooie maken
zoals zij nog nooit gezien had. Morgen bij 't krieken van de
dag zou zij de mooiste klompen dragen ooit door een vrouw
aan de voet gehad. Ze liepen door de eenzame nacht de maan
scheen, door het loof van de bomen en hagen. De stemming
was intens en zonder ze merkten waar ze liepen dwaalden ze
door velden, hei en bossen.
Langszaam drong het bij hem door dat ze de kant van 't Looi
uitgingen, hij bemerkte nog enkele lichtjes op de hoeve van
Simon De Roover, een beetje verder zag hlj de hoeve van
Jacob Wijns, wiens zoon Jan met een dochter van Simon
getrouwd is. Deze jan had zich zojuist tot koning van de Sint
Jorisgilde geschoten.

Met iets van weemoed in zijn stem, liet hij haar verstaan, dat
hij dat graag had geweest. En zij misgunde de voor haar
onbekende dat wat hij geworden was.
Hij vertelde verder en zij hing aan zíjn lippen, zij zou honderd
jaar willen wandelen met hem aan haar zij. Verleden jaar, eind
juni, had dezelfde Jan Wijns nog een hachelijk avontuur
beleefd. Op Gammel hadden enkele boeren met hun gezinnen
zich teruggetrokken in een schans, om de nacht gerust te
kunnen doorbrengen. Zij wist hoe er moest opgepast worden
met al dat Spaans gespuis dat overal ronddoolde. Had zij niet
gehoord van de slag van Gammel. la, zíjhad dat.
Hoe hebben onze mensen zich zo kloek verweerd, tegen een
overmacht van soldaten en het schorremorrie dat hen op de
voet volgde. Ze wist nog dat ertoen een soldaat gekwetst was
blijven liggen, tot 's anderendaags in de morgen. Spijtig dat Jan
Floren de oude toen dat schot in zijn schouder had gekregen.

62.
63.
64.
65.
66.

Lotelingen van 1889.
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grijze ogen van het meisje. Het was haar of eensklaps een
scheqp voorwerp haar borst trof en daar een zoet dwarelende,
zwevende indruk gaf, het was als een pijn, en toch deed het
geen zeer.
Zekreeg het gevoel ofde wereld er anders uit zag.
Ze liet zich gaan en haar ogen streelden de zijne en nu en dan
vonkte er iets in haar en deed haar hopen, dat deze dans nooit
zou ophouden. Oh God mocht deze dans nooit ophouden! De
muziek zweeg en het was of de betovering vervaagde en ze zag
alles veranderen in het banale, het alledaagse en voor het eerst
zag ze haar opgeblazen, plompe vrijer en kwam haar voor dat
zij niet bij hem hoorde. Verveeld kroop ze terug achter zijn
machtige mg en weigerde verder alle dansen die andere
jongens haar kwamen vragen.
De dwingende blik van de ander doorpriemde elke hindernis en
bereikte haar als in een droom. Zij voelde, ze kon niet langer
weerstaan aan zijn verlangen met haar alleen te zijn.
Zij voelde zich zweven en een bovennatuurlijk gevoel dreef
weg uit het drukke gewoel, weg van de zingende brallende
zwetsers, die half dronken in de gelagzaal rondzwaaiden. Voor
ze het bewust was stond ze buiten in de frisse lucht en voelde
een licht briesje haar haren betasten. Eensklaps stond hij naast
haar. Zij verwachte hem daar en toch scheen haar alles nog
onwezenlijk. Schuchter streelde hij haar vinger, haar hand, haar
arm. Langzaam wandelde ze weg van de dorpskom en liepen
zo weg uit het do1p, de eenzaamheid in.
Zi1 zag zijn blonde hoofd naast zich in rustige kadans, zijn
markante kop met donkerblauwe ogen, een korte rechte neus en
een klein blond kroezend baarde sierde zijn stevige kin.
Hij praatte rustig, alsof er helemaal niets aan 't gebeuren was.
Hij was bereisd, hij had een deel van de landstreek bezocht dat
hoorde men uit zijn sinnige redenering.
Zijn naam was Jasper van de Kinschodt, zijn vader en moeder
die hij reeds verloren had, heten Jaspar van de Kinschodt en
Margriet Hendrick Merten Nuyts dochter. Hij had nog een
broeder Hendrick en een zuster Elisabeth, toen hij nog jong
was hadden zij nog een zusje Trientje, maar het wicht was
vroeg gestorven.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

Van Roeyen, Frederik Cornelis
Janssens, Henri
Vlyminclo<, Frederik
Cap, Fransciscus Constantinus
De Cauwer, Pieter Jan
Van Vossel, Gustaaf
D'Olieslager, Frans
Cools, Eduard
Heirbaut, Alfred
Van Hove, Henri
Cant, Charles Louis
Onghena, Pieter Jan Frans
Moenssens, Jan Baptist
Colignon, Alfred Augustin
Penneman, Charles Louis
Verbraeken, Emile Gustaaf
Smet, Edmond
Claeys, Camiel
D'Hooghe, Domien Frans
Van Kerschaver, Jules Josef
Peersman Vital
Ryckaert, Melchior
Buytaert, Stanislas
De Witte, Emile Laurent
Maes, Frans
Staes, Theophile
De Westerlinck, Louis August
Burm, Serevin Laurent
Wauters, Gustaaf
D'Hamers, Eduard Louis
Y an Zandber gen, Augustinus
Van Craenenbroeck, Petrus Frans
Nyssens, Gustaaf Adolf
Van Overmeire, Frans
Polet, Jan Frans

Van Den Keybus, Henri Pefus
Duerinck, Theodoor Ferdinand
Tindemans, Carolus Ludovicus
Van Puymbroeck, Edmond

Kieldrecht
Zwijndrecht
Kieldrecht
Zwijndrecht
Doel
Beveren
Burcht
Burcht
Burcht
Beveren
Doel
Kieldrecht
Burcht
Kieldrecht
Kieldrecht
Kallo
Zwijndrecht
Beveren
Beveren
Zwijndrecht
Beveren
Kallo
Burcht
Kieldrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Melsele
Verrebroek
Beveren
Doel
Beveren
Doel
Kieldrecht
Doel
Beveren
Doel
Kallo
Beveren
Itullo

13.
74.
75.
76.
77

78.
79.
80.

81.

82,
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.

102.
103.

104.

105.
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106.
r07.
r08.
109.

I10.
ll1.
rt2.
l 13.

I14.
I 15.

I 16.

tt7.
1 18.

I 19.

r20.
tzt.
122.
r23.
124.
125.
126.

121.
128.
129.
I 30.
131.
132.
133.
134.
I 35.
136.
137.
I 38.
l 39.
140.
141.
142.
r43.
144.

Waem, Eduard
Van Kemseke, Charles Louis
Aps, Josephus

Goossens, Edmond
Van Geertsom, Jan Frans Alphons
Van Landeghem, Jan Comelis
Segers, Petrus Honore
Van Daele, Josef Cornelis
De Decker, Eduard
Picavet, Frans Louis Marie
Van Gysel, Gommarus
Van Goethem, Petrus Alphons
Baert, Deodatus
De Cock, Desire
Van Hove, Frans
Roelandt, Eduardus Frans
Present, Frans Xavier
SchelÍhout, Louis Gustaaf
De Coen, Aloys
De Decker, Louis
De Lee, Emiel Augustien
Walschaerts, Edmond
Van Goethem, Eduard
Struys, JosefFrans
Pultijn, Victor Felix
Laureys, Theophillus
Vermeirssen, Theophille
Wielandt, Petrus Augustinus
Baeyens, Augustinus Franciscus
De Auwer, Petrus Josef
Stoop, Frans
Van De Merlen, Charles Louis
De Jonghe, Theophile
Stoop, Gustaaf
Voet, Karel Josef Lodewijk
Lippeveld, Isidoor
Janssens, August
De Cock, Josef
Feuselt, Theophile Charles Lud.

Beveren
Doel
Beveren
Kieldrecht
Melsele
Beveren
Beveren
Burcht
Zwijndrecht
Kallo
Kallo
Zwijndrecht
Beveren
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Kallo
Kallo
Kallo
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Doel
Beveren
Beveren
Kieldrecht
Zwijndrecht
Beveren
Kieldrecht
Beveren
Beveren
Kallo
Melsele
Melsele
Beveren
Zwijndrecht
Kallo
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Verrebroek
Zwijndrecht

Verleden zaterdag was zij met haar vrijer in Rijkevorsel
gekomen. Zij hadden trouwplannen en waren enkele
familieleden van Jasper gaan opzoeken, zoals dat van ouds
placht gedaan te worden.
Daarna waren zij naar de herberg gegaan en hadden samen

enkele stevige pinten gedronken. Er was nog meer volk in de

herberg "De Cleynen Engel" gekomen, en aldra ging het er
zeer vrolijk toe. De leut steeg ten top toen een 'speleman' in de

herberg zijn muziek ten beste gaf zodat het gezelschap dra aan

het zingen ging. Er werd gedanst en gesprongen.

Aan het eind van de gelagzaal. waar de tonnen bier langs de

muur lagen en de blozend lachende waard het bier in stromen
uit de biervaten tapte, stonden enkele jonge mannen van het

dorp.
Menige scheve blik werd gericht naar Maeyken, die daar zo

lief en stil, maar o! zo mooi, met haar twee blonde, dikke
strengen haar, die zij van tijd tot tijd streelde, maar dan weer
met een korte ruk op haar rug wierp, verscholen zat achter de

dikke rug van haar verloofde. Naarmate de kroesen gedronken

werden, werden de blikken franker, diester en niets verborg
nog de bedoelingen van enkele knapen die zich sterk voelden,
nu zij in hun eigen gemeente waren.
In den beginne had Maeijken alle uitnodigingen tot den dans

afgewezen, bang haar verloofde daarmee te storen, maar na

verstrijken van enkele uren en naarmate het heerlijk gerstenat

was gedronken, begon zij ook te trachten een dansje te doen.

Menige keer verzocht zlj haar vrijer, Jasper, haar mee te dans

te nemen, doch hij, te veel ingenomen met zijn verovering,
moest zijn jacht en stropersavonturen vertellen aan enkele

ouder mannen die aan een ander tafeltje zatet. Zij liet haar

blikken meer vrij en vrank lonkte ze naar een jonge man, die
haar van in den beginne het meest had aangestaan. Hij zat
ginder ver helemaal in de hoek en reeds zo dikwijls had hij
gelonkt en gepinkt, zo kwam de eerste verstandhouding.
Hij kwam naar haaÍ toe, vroeg haar ten dans en na een kort
knikje van haar verloofde, volgde zehem naar de dansruimte.
Terwijl de muziek aanzelte en zij huppeld, wervelend door de

kamer dansten vonden hun blikken mekaar. De donkerblauwe
ogen van de jonge man boorden in de enigszins schutere licht
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Volgende tekst werd ons ter beschikking gesteld door Stan
Dirven, bezieler van de genealogische kring in Wuustwezel, en
dit naar aanleiding van het Fonds Weyns dat aldaar
gedeponeerd is en waar nog verschillende soortgelijke teksten
in voorkomen.

Liefde in de 17o eeuw.
Alexander J. Weyns

Inleiding.

Dinsdag 9 juni 1626, een schitterende lentedag. Het dorpsplein
van Rijkevorsel ligt te sudderen in een warm zonnetje. In de
grote, koele woonkamer van de heer secretaris Henrick van
Staeyen zitten twee jonge mensen, met cen enigszins verveeld
gezicht te wachten. Men merkt zo dat zij vol opstand zijn en
men hen geenszins zal kunnen beïnvloeden. Toen zij een
kwartier geleden toekwamen werden zij in alle stilte en
terughoudendheid door de vrouw des huises ontvangen. Zij
was door haar man verwittigd en had opdracht gekegen niet al
te hartelijk te zijn tegen deze jonge lui.
Nu zaten zij daar reeds een kwart uur helemaal alleen, twee
jonge, stille mensen, die liefst zo vlug mogelijk zouden willen
weglopen.
De zon priemde door de groene in lood gevatte ruitjes en in de
lichtkegels dansten stoffige deeltjes vrolijk, hups, speels,
uitgelaten. Zo hadden die twee die daar zaten het ook gehad,
vrolijk, speels, uitgelaten.
Het was begonnen zaterdag bij het vallen van de avond, zij,
Maeijken van Ostaeijen; zij was van Loenhout, haar vader was
al een tijdje overleden, en was op jonge leeftijd bij de boeren
uit werken gegaan.
Het was op 03 mei 1605, nu reeds 2l jaar geleden, dat haar
vader Adriaan en haar moeder Maria Adriaenssen haar in
Loenhout hadden laten dopen. Sinds kort had zij kennis
gekregen met Jasper Adriaan Coppens, die ook te Loenhout
woonde, doch daar niet geboren was.

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

152.
I 53.
154.
155.
I 56.
157.
158.
I 59.
160.
161.
t62.
163.

164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
1 80.
l8r.
182.
183.

Herremans, Alphons
Cant, Vincentius Jacobus
De Roeck, Henri Frans
Onghena, Ferdinand
Maes, Peffus Augustinus
Thielemans, Petrus
Thomas, Petrus Aloys
Van Daele, Petrus Joannes
De Raep, Josef
Staes, David Henri
Dupont, Josef Aloys
SchelÍhout, Jan
Van Craenenbroeck, Emile Josef
Gorremans, Petrus Josef
Nauts, Petrus Ferdinand
Van Havere, Leonard
Tilleman, Charles Louis
De Schryver, Frans Josef
Heyrman, Frans

Van Goey, Theophile
Van Mieghem, Jan Ivo
Janssens, Hubertus Nicolas
Verlinden, Carolus Ludo. Jos.

Maes, Frans

De Keersmaeker, Frederik Bened.

Claeys, Arthur Charles Martin
Vergauwen, Franciscus Xaverius
Want, Frans
Franssens, Camiel
Verbist, Gustaaf Josef
De Schepper, Josef Ferdinand
Vercauteren, Eduard
Van Hove, Bernard Eduard
Zaman, Jan Baptist
Beckx, Leo
Merclor, Victor
Everaert, Petrus Augustinus
Verstraeten, Josef Eduard
Buytaert, Frans Xaverius

Beveren
Melsele
Kallo
Kallo
Melsele
Zwijndrecht
Beveren
Burcht
Beveren
Zwijndrecht
Doel
Zwijndrecht
Kallo
Zwijndrecht
Kieldrecht
Melsele
Venebroek
Beveren
Melsele
Beveren
Kallo
Zwijndrecht
Beveren
Burcht
Beveren
Zwijndrecht
Kallo
Verrebroek
Beveren
Kallo
Beveren
Melsele
Zwijndrecht
Verrebroek
Burcht
Beveren
Kieldrecht
I(allo
Burcht
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184. Venneman,Augustinus
185. Hoeykens.Constantinus
186. Van Haelst, Alfons Carolus
187. Covents, Josef
188. Neels, Franciscus
189. De Paep, Jan Benedikt
190. Moorthamer,Eduard
l9l. De Maeyer, Arthur Louis Antoine
192. Van Puymbroeck, Eduard
193. Bosman,Augustinus
194. Janssens, Everard
195. Thoen, Franciscus Adolf
196. Verbist, Antoon Eduard
197. Heeren, charles Lucien Louis
198. Stroobant, Leander
199. Van Dorsselaer, Eduard Edmond
200. Scheers, Eduard
201. Janssens,Augustinus
202. Van Bergen, Livinus
203. Van Raemdonck, Victor
204. Staes, Jan Josef
205. Waem, Petrus
206. Dillis, August
207. Ivens, Carolus Ludovicus
208. Deckers, Victor
209. Dobbeleir, Frans
210. Weyn, Alfons
2ll. Van Vlem, Charles Louis
212. Van Gysel, Julius
213. Bosman, Petrus Frans Domien
214. Duerinck, August
215. Smet, Marinus
216. Van Ranst, Theophiel
217. Engels, Henri
218. Heyrman, Louis
219. Verberckmoes,Florent
220. De Paepe, Eduard
221. Lenssens, Eduard
222. Triest, Eduard

Burcht
Doel
Kieldrecht
Beveren
Beveren
Zwijndrecht
Beveren
Beveren
Melsele
Beveren
Doel
Beveren
Kallo
Burcht
Beveren
Kieldrecht
Beveren
Beveren
Burcht
Burcht
Doel
Zwijndrecht
Beveren
Beveren
Burcht
Zwijndrecht
Melsele
Doel
Melsele
Beveren
Zwijndrecht
Verrebroek
Doel
Burcht
Zwijndrecht
Doel
Kieldrecht
Zwijndrecht
Beveren

Dit artikel, vergeleken met het uitknipsel hierneven leveren
stof tot wijsgerige bedenkingen nopens de "Comptabiliteit" in
betrek met den oorlog.
Een jong piotje van 't zevende linie, gisteren uit Nieuwpoort
vertrokken en heden in de infirmerie vernachtend, wist te

vertellen dat de Engelsen meester waren in Brugge en Gent,
terwijl Oostende in de handen is der Fransen.

De franse dagbladen zwijgen daarover lijk mussen :

voorzichtigheidhalve, filozoferen de soldaten, om in het geval
van het keren der kansen geen ontmoedigend tegenbericht te
moeten geven.

't Nieuwtje zweemt fel naar een romantisch sprookje. Ware het
hechte, degelijke waarheid, wij zouden mogen jubelen dat een
flinke stap vooruitgezet is ter bevrijding van ons klein geliefd
landje.
De recente gebeurtenissen waren aanleiding tot patriotische
daden, zo groots in hun eenvoud, dat ze onzen geest sterken.
Men bracht ons hetvolgende ter kennis : Generaal Baron de
Jamblinne de Maux begon, voor enkele nachten, aan de
inrichting der grotere lokalen, welke hij kwam te bezetten voor
de vrijwilligersbrigade, over dewelke hij het bevel voert, als
eenklaps zijn aandacht getrokken werd naar een groepje van
vier soldaten, die, samendrummend in een hoekje, zich
klaarmaakten om te genieten van een beetje rust op enkele
bussels stro. Nauwkeuriger dit merkwaardig verenigde groepje
bekijkend, herkent de generaal onder de nederige
soldatenuitrusting de graaf Charles Cornet de Peissant,
vergezeld door zijn twee jonge zonen, Raymond en Antoine,
die zich eveneens als vrijwilligers gemeld hadden en de vierde
soldaat, die hun vermoeienissen deelde, was een dappere oude
huisgedienstige, Montgat, die zijn meesters niet wou
overlatenaan hun lot, en zich derhalve samen met hen had
aangemeld. Is dit, in zijn eenvoud, niet bewonderenswaardig?
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I oktober
Vijf versterkingen uit de eerste verdedigingslinie zijn
vernietigd. Felle gevechten worden geleverd op de oevers van
de Nete. Men meldt de aankomst van engelse versterkingen.

6 oktober
De gevangenen uit Antwerpen zijn naar Brugge geevakueerd.
Talrijke engelse soldaten landen in Brugge, bestemd om de
brigaden marinier-fuseliers te versterken die de vorige dagen in
Antwerpen zijn aangekomen

7 en 8 oktober
Antwerpen werd gebombardeerd. De Burgerwacht is definitief
ontbonden. De stad biedt een desolaten aanblik. 't Allenkante
verlaten de bewoners haastig hun woning, een pakje met
plunjen op de rug, kinderen aan de hand, sluipend naar de
huizen aan de minst blootgestelde kant. Intussen knallen de
kanonnen, het gefluit der obussen nadert, en dààr, aan de
overkant slaat een p§ectiel in een huis, een klein wolkje eerst,
de gordijnen vlammen op, een vrouw haast zich naar voren om
de beginnende brand te blussen, een man houdt haar tegen.
Ik vervolg mijn weg. Hier, een gat in de plaveien, daar een
huiis, van boven tot opnder leegebrand, geen slachtoffers, het
was leeg.

De aanlegsteiger op de Schelde en de weg naar St.-Niklaas is
bedekt met burgelijke vluchtelingen, militairen van alle wapens
en van alle rangen, halfgenezen gekwetsten, uit de antwerpse
hospitalen geevacueerd, stompelend, wagens, legerwagens,
auto's en vervoermiddelen van alle soort.

Donderdag 5 november l9l4
In de "Matin" van I september las ik: « Depuis I'occupation de
Liège, les Allemands ont fait appel à des comptables de leur
pays qui ont vérifié les livres des différentes banques privées
de la ville. Ils sont arrivés à établir le disponible de chaque
banque et ils ont saisi la moitié en exigeant que l'équivalent de
l'autre moitié leur soit versé dans un temps déterminé, sans
quoi ils menagaient de s'emparer des dépöts particuliers. »

223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
231.
238.
239.
240.
24t.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
1<1

253.
254.
255.
256.
257.
258,
259.
260.
26t.

Van Mieghem, Gustaaf
Claus, Charles Louis
Vermeulen, Augustinus Ludov.
Van Mieghem, Leon
Van Dam, Eduard Josef
Wuytack, Louis Ernerie Aloys
Hendriclor, Leonard
Van As, Frans
Mertens, Jan Louis
Vercauteren, Henri August
Engels, Charles Frans
Van Der Venne, Aloys
Verstraeten, Peffus frans
Van Hove, Josef Ferdinand Maria
De Naeyer, Charles Alfred Jos.

Beeclor, Frans
Pypers, Richard Fidele
Thieleman, Edmond
Rouwers, Jan Frans
Van Goethem, Emerie Joseph
De Roeck, Edmond Joseph
Hofkens, Ferdinand
Cooreman, Constant
Maes, Jan Frans

De Cock, Petrus Louis
De ZiÍter, Jan Frans
Van Nieuwenhove, Frans
Van Hove, Charles Louis
Stuer, Charles Louis
Heyrman, Philip
Van De Velde, Petrus Frans
Van Mieghem, Josef Aloys
Maes, Fideel
Janssen, Charles Louis
Bastelier, Petrus Aloys
Van Dam, Raphael Martin Frans
Soetens, Stephanus

Van Bogaert, Petrus
Van S§donck, Theophillus

Beveren
Kallo
Beveren
Burcht
Beveren
Kallo
Beveren
Kallo
Kallo
Melsele
Doel
Burcht
Kieldrecht
Kallo
Zwijndrecht
beveren
beveren
Kieldrecht
Kallo
Verrebroek
Zwijndrecht
Beveren
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Doel
Melsele
Beveren
Kieldrecht
Kallo
Burcht
Kieldrecht
Melsele
Beveren
Melsele
Melsele
Beveren
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Beveren
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262. Van Puymbroeck, Alfons Auguste
263. Engels, Henri Josef
264. Onghena, Emiel Josef Ferdinand
265. Dujardin, Charles Louis
266. Lesseliers, Leon Clem. Jos. Gisl.
267. Pierssens,Gustaaf
268. Moorthameq August
269. Moorthameq Petrus Martinus
210. Weyn, Victor Adolf
211. Van Schausselen, Frans
272. Pairoux, Eduard
273. De Winter, Desire
274. Bosman, Michiel
215. Palms, Amand Aloys Eugeen Jos.
276. De Saedeleeq Petrus Eugeen
277. Smet, Constantin
278. Deckers, Petrus Alfons
219. Franssens, Frans
280. Keppens, Petrus Augustin
281 . Van Mieghem, Vital
282. Weyenberg, Petrus Frans
283. Schaekers,Henricus
284. Vriesacker,Theophiel
285. Verstraeten,Adolf
286. Coppens, Theodoor
287. Deckers, Henri Frans
288. De Kerf, Eduard Frederik
289. Colleman, Jan Baptist
290. Van Puyvelde, Petrus
291. De Munck, Eduard Jan
292. Geleyn, Charles Louis
293. De Meulenaere, Leonard Bene.
294. Laureys, Theophiel Frans
295. Matthynssens, Jan
296. De Graef, Benignus J. L.
297. Weemaes, Adolf Constant
298. Van De Velde, Petrus Jan
299. Melsen, Carolus Louis
300. Buytaert, Eduard

Beveren
Kallo
Kallo
Kallo
Beveren
Doel
Zwijndrecht
Beveren
Doel
Kieldrecht
Bevenen
Beveren
Beveren
Kallo
Burcht
Zwijndrecht
Doel
Zwijndrecht
Beveren
Beveren
Kieldrecht
Beveren
Zwijndrecht
Doel
Beveren
Kallo
Melsele
Melsele
Doel
Melsele
Melsele
Melsele
Doel
Zwijndrecht
Kieldrecht
Verrebroek
Beveren
Doel
Burcht

driemaal viertwintig uur. Onze slaapzaal is een konstruktie van
hout met golfplaat bedekt, een oven in de dag, een ijskelder ,s

nachts.
Na enkele dagen is onze leven van gemobilizeerde
burgerwachter georganizeerd: men maakt kennis met elkaar,
vriendschapsbanden ontstaan en het is niet zonder spijt dat ik
de frjne uren overdenk die ik in het gezelschap van mijn
kij gsmakkers heb doorgebracht.

29 augustus
Een Zeppelin heeft meerdere bommen op de stad gegooid en de
schade is aanzienlijk: er zijn doden en gewonden. Het palies
van de koning is mikpunt geweest. De bevolking is diep
ontroerd. Ook gehoorzaamt iedereen vrijwillig aan het bevel
vanaf 8 uur 's avonds alle licht te doeven; een tijdstip vanaf
hetwelk de stad in de diepste duisternis is gehuld, om het de
talrijke zoeklichten gemakkelijk te maken de hemel af te
spieden.

4 september
Het nieuws verspreidt zich dat Leuven totaal is verwoest door
de Duitsers.

12 september
De Duitsers hebben Mechelen gebombardeerd: de inwoners
zijn naar Vlaanderen gevlucht.

20 september
Wij heren alle dagen het kanongebulder. De Ene keer is het de
aanval op Dendermonde, de andere keer het bombardement
van Mechelen ; er gaat geen dag voorbij zonder gevecht rond
de stad. Onze troepen deden een der meest geslaagde uitvallen
in de richting van Leuven. Men houdt er ernstig rekening met
een mogelijkdeid om Brussel te heroveren.

25 september
Een verkenner cirkelt over de stad ; ons geschut maaktjacht op
de vermetele aëroplane. Hij ontsnapt buiten bereik.
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Hubert Mansion
(Lectures pour tous, 20.11.14)

17 augustus
De koninklijke familie en de regering verlaten Brussel om zich
te Antwerpen te vestigen. De Antwerpenaren zijn er erg trots
op de koning en de koninklijke familie in hun midden te
hebben. Een dichte menigte houdt permanent de wacht voor de
vensters van het paleis. De dagbladen lichten de mensen alle
dagen in over het doen en laten van de koningskinderen.

20 augustus
Vanaf het uitbreken van de oorlog werd de burgerwacht
gemobilizeerd. Ze is uit burgers van elke stad en beantwoorden
aan twee voorwaarden: nooit soldaat geweest zijn, en in staat
een volledige uitrusting te kopen, wapens uitgezonderd, die
door de gemeente geleverd worden. In vredestijd wordt de
burgerwacht tien keer per jaar opgeroepen om twee uur te

oefenen en zij staat onder bevel van officieren die zij zelfkiest.
Dit om te zeggen dat het een instelling is, des te vaderlijker als
zij minder oorlogszuchtig is.

Nu, nu we gemobilizeerd zijn, want ik ben een garde-civique,
maken we deel uit van het leger. Ieder ontving een druksel dat
ons inlicht over de vreselijke straffen die ongehoorzaamheid,
opstandigheid, insubordinatie en andere misdrijven
meebrengen ingevolge de krijgswet. Die voorzorg is echt
overbodig : de gardes-civiques die in normale omstandigheden
schitteren in het bedenken van wonderlijke grappen om de
dienst zo speels mogelijk op te vrolijken, en immer blijk geven
van een opvallende slechte wil, zijn sinds de oorlog helemaal
veranderd. Zij aanvaarden niet enkel zonder gemor de
vervelendste karweien, maar ook de meest onzinnige, en tonen
onder alle omstandigheden een niet te ervaren vrolijkheid en
goed humeur.
De companie waar ik deel van uitmaak moet een sektie
bewaken van de versterking waar zich de militaire bakkerij
bevindt, de pyrotechnic en het arsenaal. De dienst is zo
geregeld dat er twee nachten en één dag vrij zijn op elke

301. Speeck, Joanens Ludovicus
302. Van Remoorter, August Laur.
303. Vennens,JosefAloys
304. Hoefmans, Petrus Theodoor
305. Onghena, Florent
306. Van Lierop, Josef
307. Rotthier,Henricus
308. Van Goethem, Henricus Aloys
309. Mees, Frans Jan

310. Vy'eyenberg, Frans Xaverius
3l l. Van De Velde, Petrus
312. De Koninck, Charles
313. Van Raemdonck, Livinus
314. Van Bogaert, Emiel Josef
315. Voet, Amand Florent
316. Verlent, Augustin
317. Byl, Cornelis Arnold
318. Van Dam, Jan Laurentius
319. Van Gaveren, Josef
320. De Jonghe, Theophiel
321. Vaerendonck,Cyrille
322. Heyrman, Frans

323. Van Mol, Frans

324. Barbieur, Henri
325. Van Berlo, Fidele Amand
326. De Graef, Petrus

327. Rooman,Augustinus
328. HoÍkens, Charles Louis
329. Heyrman,Constantinus
330. Mattheussens, Gustaaf
331. Van De Vyver, Ferdinand
332. Cornelis, Eduard
333. Kerschaver, Karel Lodewijk
334. Cap, Charles Louis
335. Verhelst, Jan Antoon
336. Hermans, Melchior
337. Van Laere, Frederik
338. Coppens, Pieter Jan
339. Cant, Joannes

Beveren
Beveren
Beveren
Doel
Kieldrecht
Burcht
Beveren
Beveren
Kallo
Kieldrecht
Doel
Kallo
Melsele
Doel
Verrebroek
Kallo
Burcht
Beveren
Burcht
Kallo
Kieldrecht
Burcht
Doel
Verrebroek
Melsele
Melsele
Beveren
Doel
Melsele
Doel
Zwijndrecht
Beveren
Kieldrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Doel
Beveren
Doel
Zwijndrecht
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340.
341.
342.
343.
344.

Van Der Straeten, Honore
Kiekens, Henricus
Ogiers, Louis Flore
Maes, Aloys Gregoire
De Koning, Karel Eduard

Doel
Beveren
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Kieldrecht

Kroniek van de familie Raes (deel2).

Vader en moeder Raes bleven met twee kinderen in
Antwerpen. De kinderen Frans, Alice, Gerardina en Joanna
vluchtten naar Engeland. Zoon Lode(wijk) belandde als
inÍïrmier in de buurt van Calais. Hun dagboeken, brieven, prent
kaarten, krantenknipsels enz... bleven in een gigantisch
familiearchief bewaard. Of: de kleine mens in de
moordmachine oorlog.

De tocht van Steendorp naar Kales.

Vrijdag 9 oktober : vertrek uit het fort rond 8 uren 's avonds.
Zaterdag l0 oktober : altijd maar gegaan tot in Clinge op de

Hollandse grens, vandaar naar Hulst, op den zolder van de

Maréchaussée vernacht.
Zondag l1 oktober : 's Middags met den trein vertrokken naar
Temeuzen, vernacht bij stille burgerlui.
Maandag 12 oktober : Per boot gevaren naar Vlissingen,
Eugeen ontmoet, in Middelburg vernacht.
Dinsdag 13 oktober : Uit Vlissingen vertrokken per boot naar
Breskens, met den tram naar Knokke, verder weg naar
Oostende, met den trein naar Veurne, bij den onderpastoor
vernacht.
Woensdag 14 oktober : Van Veurne per trein naar Nieuwpoort
te "Nieuwpoort ains" in het Gand-Hotel geslapen, op stro, in de

feestzaal midden de onderofficieren der gandarmerie.
Donderdag 15 oktober : Te voet op weg naar Duinkerke, 't
Halfwegge in den hospitaaltrein geklommen, 's avonds met
den hein van Duinkerke voort naar Kales.
Vrijdag 16 oktober : aankomst te Kales. In de Citadellen
vernacht.
Zaterdag 17 oktober : Te Kales vernacht in den Hangar
Fournier. Geplaatst in de infirmerie der Citadelle.
Zondag l8 oktober : In werking in de infirmerie der Citadelle.

Het beleg van Antwerpen

OOSTENRIJK

Het stadje Lustenau geeft een adresboek uit dat bijna alle
18.124 Lustenauers vermeldt met naam, adres, leeftijd, beroep,
echtgeno(o)t(e) en kinderen. Heel wat Oostenrijkers zouden
daarin een inbreuk op de privé-sfeer zien, maar de Lustenauers
achten het boek onmisbaar. Er staan niet minder dan 1095
inwoners in die Hàmmerle heten. Er zijn25 Anna Hàmerles, en

de enige manier om die uit elkaar te houden is dat je kunt lezen
dat een bepaalde Anna de meisjesnaam Bösch heeft,
onderwijzeres is, getrouwd is met een man die Franz heet en
drie kinderen heeft. Ruim een derde van de Lustenauers doet
samen met tien familienamen.

Marguerite Johnson, Time

Gezichten van familieleden zijn toverspiegels. Bij het kijken
naar mensen die bij ons horen zien we verleden, heden en

toekomst. We doen ontdekkingen over onszelf.

Gail Lumet Buckley, The Hornes:
An American Family
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D. Mademoiselle Marie EJJJIJVI. VAN CUTSEM

Née a Anvers le 26 novembre 1870

Y pieusementdécédé\e29 mars 1922

Monsieur Louis M.CJ.VI-A. VAN CUTSEM

Né a Anvers le 8 juillet 1863

Y pieusementdécédé le 24 novembre 1930

Dame Victirine J. M. de BREyNE

Épouse de monsieur Paul VAN CUTSEM

Née a Gand le 5 juiller 1868.

Pieusement décédé a Anvers le 24 octobre 1943

E. Mademoiselle Berhe ELY

Décoré de la Médaille d' Or de I' Ordre de Leopold II

1871. t2-2-1958

dévouée à la famille Van Cutsem pendant 57 ans.

Plaats op de grafsteen: A B

CD

E

18

HET GEFERMENTEERD BLOED VAN DOLLE JAN
Hugo Lambrechts-Augustijns

Op verzoek van Maria Anna van Vinckenborgh, huisvrouw van
Joan Anthoni Oostende, compareert Jacobus Bom, meester
chirurgijn te Antwerpen, en Cornelis vander Auwera, oud over
de 30 jaren en chrirurgijnsknecht van Jacobus Bom, en
verklaren voor twee maanden bevonden te hebben dat
voornoemde Joan krankzinnig was geworden, ,,weer yooren
goedt gevonden is hem ader te laten, dogh is daer mede geene
beternisse aen sijn verstandt ghecomen, alsoo door de hitte
ende sterck drincken sijn bloodt is blijvenfermenteren.,'
Zij verklaren tevens verschillende keren bij de man
ontboden te zijn door zijn huisvrouw ,,als wànneer hij
met messen oft stocken en knuppels d'een en d'ander
vanden huyse wilde snijden ende slaghen,,, hetgeen zij
soms hebben kunnen tegenhouden (stutten). Cornelii
heeft hem tweemaal kunnen tegenhouden ,,dat hij al wat
in huys was, wilde doorsteken ende vermolen, als eenen
dullen mensc uytwerkte". Hij heeft Cornelis ook
tweemaal met een mes willen doorsteken, maar d,eze
heeft het met behendigheid uit zijn handen gekregen. Met
behulp van de knecht van een officier, die ook in het huis
logeerde, hebben z4 Joankunnen bedaren.
Enige maanden daarvoor, op 6 mei, kwamen Joan
Anthoni Oostende en Maria Anna van Vinckenborgh, bij
de notaris om hun testament op te stellen (2). Volgóns dà
akte was Joan toen gezond. Zij woonden in de
Coninckstraat.

Voetnoten:
SAA, N 112, notaris P H Alleffeld, p 270 ro,7 augustus 1747
2- ibidem, na F 182
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De heer Lodewijk Van Dyck uit Wilrijk is begonnen een
inventaris te maken van de graven van het oude kerkhof van
Wilrijk in samenwerking met de heemkundige kring van
Wilrijk, die van dezelfde graven reeds een fotoinventaris aan
het maken is. Daar komt hij bijzondere grafschriften tegen
zoals deze die hierop volgt over de familie Van Cutsem.

A. Monsieur Louis Ch. J. VAN CUTSEM veuf de dame
Thérèse J. MOLYN

Vice Président Honoraire du Tribunal de lère Instance
d'Anvers

Ancien Conseiller Communal d'Anvers.

Chevallier de I'Ordre de tropold.

Décoré de la Croix Civique de lère Classe.

Né a Assebrouck le 30 septembre 1808

Pieusement décédé a Anvers le 19 février 1892

Née a Louvain le 6 novembre 1837

Pieusement décédé a Rotterdam le 3 mars 1916

C. Monsieur Louis NÀ{.L.VAN CUTSEM veuf de dame
Anna M. STAES

Président Honoraire du Tribunal de lère Instance
d'Anvers.

Ancien Président des Hospices Civils d'Anvers.

Offecier de l' Ordre de tropold.

Décoré de la Croix Civique de lère Classe.

Né a Anvers le 25 juillet 1836

Y pieusementdécédé le 3l octobre 1923

MonsieuÍ Paul M. F. J. H. VAN CUTSf,M veuf de dame V.
de BREYNE

B. Dame Thérèse J. MOLYÀi épouse de monsieu Louis
ch"r' vÀN cursEM 

Ancien PÍ€.ident de la chambrc des NotaiÍer d'
AnveB.

Née a Anvers le 3 derembÍë 1806

y pieusement décédé le 29 novembrc 1882 chevalieÍ de l' oÍdÍe de r€opold

1865. 29-12-1957
Dame A là M. STAES épouse ale monsieul Iruis N, M. L.

VAN CUISEM
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