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REDACTIONEEL

Voorbij is weer die mooie ,on .Ï*e kunnen ons weer intensiever
aan onze hobb-v- wijden. WU gaan er alles aan doen opdat de
komeude uraanden. de Afdeling Antwerpen. haar activiteiten
opdriift Zoals u reeds in ons vorig nulnmer heeft kunnen lezen.
hebben w'lj een cursus "Oud Schrift" gepland voor begin volgend
jaar. Ook denkerl \r,U nog Aan een cursus Genealogie, maAr daarover
in het volgend nununer nleer. Onze aandacht gaat thans uit naar 24
oktober 1999. Dit is inderdaad de datum van orve Gourvdag. WU
dun en hopen v zo talrijk mogeldk te kunnen begroeten. Maar daar
durf ik niet aan twijfelen.
Voor r,vat bctreft. de inhoud van dit nummer van de fuitrverpse
Genealoog. zult u bemerken. dat buiten het steeds boeierrd artikel
van Hugo Lambrechts-Augustdns. ditmaal gaat het over de
Alias-lVomen ik ben gaan putten uit het overvloedig oeuvre van
Kanunnik Dr. Floris Prims. stadsarchivaris. Een artikel gaat over
het komen en gaan van de Geslachten in de grootsteden. u,Aanran ik
vind. dat dit enigszins aansluit bU de inhoud van de bijzondere
uitgave van de furtrverpse Genealoog, dat gratis verdeeld rvordt
onder de bezoekers van de Gouwdag. Deze bijzondere uitgave geeft
u een volledige hlst van de Burgemeesters van fuitwerpen van in
1409 tot vandaag.
Een tweede aíikel betreft een ....Disne1figuur. rveliswaaÍ van reeds
enige jaren geleden, namelijk Pocahontas. Wat heeft dit te maken
met Genealogie. zult u zich afvragen. Inderdaad niets. maar u'el met
Antwerpen. en ik voldoe daar aan een belofte, die ik aan enkele
leden gedaan heb, bU de start van ons afdelingst[dschrift. van dit
niet te beperken tot genealogie, maar eveneens nu en dan eens een
heemliundig artikel, of een andere wetenswaardigheid van onze
stad of streek te brengen.
Hopelijk veel leesgenot en
TOT 24 OCTOBER 1999, in Antwerpen Miniatuur.
Engelbert Roels

Voorzitter
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DE ALIAS-NAMEN
Hugo Lambrecht

s-

August ij ns

"6
Soms z.itten we als genealoog vast bij een familienaam in de
parochieregisters. Onz,e patroniemsnamen in de Kempen zijn niet vreemd
aan deze situatie. Tenvrjl de pastoor over het algerneende alias-namen niet
noteerde in zijn registers. docn de notaris en de schepenen dit in hun akten
wel.

We noteerden het volgende

:

bron: RAA. N 2449 notaris Andries Gheerinckx. Herentals 1620-1629
17.11.1629: Dintpna Ceels, 60 jaar, x Peeter Tiels alias Brandts
12.7.1629

:

Jan Peeters alias Wils

9.5.1629 : Jan Witbuls alias Brandts
22.I.1(»29 : Hendrick Huysrnans alias Backer-Pieterssone
16.2.1628 : Gerardt varr Dijcke alias Vleugels
19.6.1626 : Jan Janssens alias Vilme (of Ven)
14.4.1620 : Jan janssens alias Moers

N 2450, zelfde notaris. Herentals 1630-1639
27.10.163
26.11.163

l: fuina Wils alias Daems
l: Peeter Van Eynde Lambrechtss

constitueert Dimpna

Jacobs alias Moeyen Jansdochter daar moeder af

was

Elisabeth

Verhaeghen. zijn hui svrouk .
2,1,2.1621 : Anna Wils alias Daems x + Jans Lotschaerts
22.9.1(»25 : Peeter Peeters alias Wils Janssone
l5.l .l(136: Jan Cnaeps alias Beuckers

bron: Abdij van Villers. Handschrift 44

Í"

35 ro: Peetercn Jacops. alias Brouwere gelaeten die neghen
gemeten neerlants geheeten de Heetegaelen die hij
diversche
jaeren gehouden hecfl.
1602 f" 4 ro: Adriaen Daehnans geheeten Heyns

1599

nu
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bron: RAA. OGA Hove register 33

Scheiding en

deling

Isabella Cornelia Thomas alias Flieracker x
juni 1749 Antwerpen.

Godefridus Franciscus Rosa. advocaat. 20

bron: Stadsarchief Hcrentals, leenboek heerlijkheid Noordcnvijk (B nr. t9)
Ío 3 r" Peeter Peeters alias Vostals. -5.5.1637
P 6 ro Jan Peeters alias Wils. 2.8.1(»34
P 8 ro en 19 ro Peeter Peeters alias Wils. 27.2.164(»
Ío 8 ro Jan Peeters Janss(one) alias Wils. 7.9.164(,
Lcenboek heerlijkheid Noordenvijk (B nr. ltl)
Ío 43 ro Jan Matthijssens alias drossart. ca. 1638
Schepenregister Noorderu,ijk. register nr. 5

Ío l5 ro Jan Maerschalcx alias Palsters.4.12.16l3
bron : RAA. OGA Rijkevorsel, registcr nr. ltl6
f 58 v" Jan de Roovcr alias Loep. 12.5.1(132
bron: SAA. N 1869, rrotaris L. Grocsius
17.l.l7o7: Jacobus van Cantfort en Pceter Lenaerts getuigen over
grafzerken aan de kcrk en op het kerkhof van dc paters Mindcrbrocders te
Antlvcrpen.

"hier ligt begraven Cornelis de Vrint alias Floris steenhouder sterft ao 1538
den l7 september ende siln huysvrouwe ...(enz.)"
Dezclfde tekst vinden r,ve ook in "Vcrzameling dcr graf- en gedenkschriften
van de provincie Antrverpcn. 1871. kloostcr dcr Minderbroeders. blz. 145.
bron: RAA. N 2453 notaris Maesmans 1609
Nicolaes Meerts alias Pccckers x Maeyken Jans Jonghen
xx Catirarina Peetcrs

bron: RAA. N 2453 notaris : 20.60. 1590
Lconaert van Baele die nten anders nocmpt Spronck x Jacomijnc Buvsen

-.t-

bron RAA: Kerk-archief Rijkevorsel register 9: manuAAl t,an 1695
Í" 6 filia Hans Lambrechts alias Mallenaers
P l6 Paurvels Siemons alias Claes den Schoennraecker ofte Spcehnan
Í" 2tt Nicolaes Lambrechts alias Weyschots
Í" 38 Peeter \ran den Langcnbergh alias Peer Driesen
P 44 Melsen Wil Huybrechts alias den cuyper.
CA

VONDTS.
Beteugeling yan landloperij, ontucht en andere delicten in de kasselrij

Ieper.
Lijst van de sancties voor de periode van 1737 tot 1773.
Door R.L.C. Verheye
Uit: lepers Krvartier 35e jaargang- nr. I van maart 1999.
Het stuk nr. 50 in de I " reeks van het kasselrijarchief leper. is een register,
inhoudende de namen van de ontvangers en hun borgen in de parochies en
laatschappen van de kasselrij Ieper.
In fine ervan is een lijst opgenomen van de personen die rneestal wegens
landloperij, ontucht of onwettig verblijf uit de kasselrij wcrden verdreven.
Anderen werden door de kasselrijraad berispt of gesanctioneerd. waarv*an
volgende vernoemde aÍkomstig waren uit de Antwerpse regio.

Op clen l1 sept 1743: ,4NNE \L4RII: DE I'RIESE, geboortigh van ÍIoeve
boven,4ntu'erpen, ouclt 23 jaeren, door onse ca,sselrie geapprehendeert
.s.vnde is in het collegie gebraght ende aldaar vermaent over haer
ontughtigh leven. ÀIijne Heeren hebben haer doen ur-t de casselerie leyden
ende geinterdiceert van in deselve v,eder te keeren op pene gestra.ft te
v,orclen volgens de placaelen ende orclonnantiën.
(get.) Hvnderick

Op den 23 november 1713 is in het Collegie gecomporeert ELISABIiTH
OERST'(?), geboortigh van T'urenhout, div'. over haer ontughtigh leven is
serieusel.vck vermaettt geu'eest, mel last van dese casselerie te ru.ytnen.
@et.) lt'Ierghel.ynck
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Richard Derurter.
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STADSARCHIEF ANT\ryERPEN.
Nieuwe toegangcn in de leeszaal.

Ernigration to Arnerica (brochure)

In de reeks van brochures die door het stadsarchief worderr
aangemaakt over arcltieven of ondenyerpen rvaan'oor bij het publiek
veel belangstelling bestaat, verscheen nu de Engelse versie van de
bijgewerl,rÍe brochure over emigratie naar Anrerika. Ook in digitale
versie beschikbaar op oÍlz,e rveb-site.
Bewerkte en aangertllde toegangen:

MicroÍ.rlms, Inventaris (LZ 65): de microfilnrverzanteling rverd
aangc\ruld met de indexen op de bevolkingsrcgisters van Antrverpen
tusseu l S l5 en 1880.

Inventaris verkiczingsdocunleutcn. I 8.1 I - 1999 (LZ 72): werd
aange\uld tnet de verkiezing van l3 juni eerder dit jaar.
Insolvcnte boedel De Bru]*ne. Detailinventaris op de rekenirlgen cn
anderc handelsdocurttenten. 1562-1719 (LZ 109): het laatste luik in
de berverking van de toegangen op de insolvente boedels.
Stadsplannen vall Atrtw'erpcn (l6de-20stc ecurv) over de l3de tot err

met de 20ste ceurv (LZ 0l ): berverking van de ittvcntaris
restauratie van de stadsplaunen ICO 9. 10. 23 ctr 12.

Bron : Nlcuwsbrief van het Stadsarchief Antu'crpen.
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De Gouwdag gaat dus door op 24 oktober 1999 in de gebourven van

Antrverpen-Miniatuur. Daarom rvillen we niet nalaten u enkele
inlichtingen te gevell over het ontstaan \ran deze miniatuurstad.
De oprichter. bezieler en de nog steeds niet aflatende drijvende
kracht achter dit initiatief is Ing. Guido Portael.
In 1985 droomde hij van iets klcins, dat hU groot wilde maken. nl.:
Antu,erpen in ntiniatuur bourven als een levende en geanimeerde
rrrinistad. Het mocst een toeristische rvegrvi.iz.er rvorden.
HU tvas trourvens niet aan zíjn proefstuk toe. rvant hU haalde toen
nct dc wcreldpers door het bourven yan een vrachtlvagen op schaal
l/4. Ztin extravagante realisatie werd gepubliceerd in 90 landen en

vcrtaald in

14 talen.

Mct zijn tcchnische err comnrerciële ervarirrg erl zijn grenz.eloos
doorzettingsvermogen startte hii éen van de meest onmogelijke
projectctt op: Het bourven vAll de eerstc miniatuurstad ter n'ereld.
Niemand achtte het mogelijk dat hij er in zijn eentje zou in slagen
cen geschikte locatie te krijgen. de nodige gelden te verzarrrelen en
voldoende mensen te nrotiveren en op te leiden tot miniaturisten.
Op laugustus l9tl(r kreeg hij de sleutel van Hangar 15 van de Stad
Antu'crpcn. Hii bouu,de z.df een secretariaatsruiurte. toilet. cafetaria.
u'erkatelicrs ett bovenop ecn aninratievijver.
In 1988 bourvde hii de betonnen bedding voor de mini-Schelde eu
isolecrde een ruirnte vall ca. 800 ttr2 van de groten hangar. Slechts
tn'cc ntederr.erkers krvanren af cn toe ecn linkerhandje toesteken.
Ouveruroeibaar rvcrkte hii 7 ilagen op 7 vall ongeveer 9 u's
lllorgcns tot in dc vroege oclttenduren. De enigste toeschoutvers
rvaren de duiven en de ratteu die destiids in oven loed de hangar
bcu'oortden.

Hii

tekende op schaal ll87 en l,aagde alle grondplaten uit van de
ministad. Na enkcle ntaanden verscheen het grote stratenplan vall
Antrvcrpcn op ccn 80 cllr. hogc iizercn frante. Zes maanden lang

kroop hii op handen en I'octen ondcr de nrinistad in aanbourv om de
cerstc vcrlichtillg aan te sluiten.

In oktobcr

1990 schreef hU de tekst voor de eerste klank- &.
lichtsltor\'. Tot grotc venvondering lan velcn prcsenteerde hU op 7
Novettrbcr 1990. in het bijziin van de burgenleestcr vAn fuitrverpen.
pcrs cn een hondcrdtal gcnodigden. dic eerstc klank & lichtshorv in
dc Mitriatuurstad.
7
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Artikel door Kanunnik

Dr.
Floris Prims verschenen in
Arttr,r'erpiensia 19 49
Gedurende het lovart eeurvs vall olls archivarisschap te Antrverpen.
zljn ons rnenige inlichtittgen van genealogische aard gevraagd
gervorden. en tve lnenen nooit gcr,vcigerd te hebben er op in te gaan.
Maar indicn \,ve aAnvAnkelijk er geestdriftig toe gesternd lvaren.
.

u'eldra bleek hct ons dat cen stad. of grootstad. indien u wilt. een
slecht terrein is voor genealogie. Het is er een kornen en gaan. Er is
gcen plek gronds uraar een staur. cen bloed z.iclt aan hecht. En evell
licht als mell vAn erf venvisselt in dc stad. konrt een geslacht er in
cn verdw'ijnt er rveder uit.
Desnicttctnin l.ten de nteestc genealogen naar dc archiefforrdsen vaÍl
de grootstedcn op, als naAr brontren die ccrst en meest zljtt te
raadplegcll. Wc bcgrijpen dat z,rj. in een of andcre pcriode van het
bcstudeerde gcslacht naar een stad. naAr Antu,erpell. \renl'ezcn
rvordett. Maar \t'e \renscn hier te \,1'aArschuu'ett voor overschatting:
rroert de u'eg nAAr Antn'crpcn. hij voert cr spocdig r,veder uit. Er zijtt
r.eeÍ rveinige farrrilienamcn (met tvpischc vonll natuurlUk. nanlen
als Peetcrs. Janssens en sooígcliike nict nleegerekcnd) die lllell vlif
geslachteu door. d.i. ecn 150 jaar lang. in de stedelijke doopregisters
ingeschreven vindt.
Welk ecn verschil b.v. tussen dc dooprcgistcrs \ran een Kempisclr
dorp. vAn 1600 tot I 900. en dc dooprcgisters \/an dc Antu'erpse
parochicu. voor diezelfde drie ecu\ï'en.
Etr rve geven de'ze drie ecun'ctt ttiet als bii voorkcur, moesten u'e de
doopboekert \rall I -100 tot 1600 \'an een dorp en een stad bczittcll en
kuunetr vergclijken. \t'c z.oudcn rl,aarschiinlijk het verschil llog
sterkcr zten uitkorneu.
Zowel de dorpcrc laudsnrall als de ridderliike of edelc larrdsheer is
gclrccht aau 7.\n landgoed. De feodalc costul'lllell rnogen cr henl aatr
gchecht hebben: r'crbondcn aall de grond. "attache a la glèbe" nloge
lrct gchcte hebbcn: hij hceft er ook vall vader tot zoon oon gehouclen
als aatl ecn bestaansrccht. Er is voor landclijk lccn- of cijnsgoed een
pachtt,erervir?g bU stille rcconductie. tot hii hct vcrdrvi.jncn \/an dc

fcodalitcit. en zelfs nog later. nret het gevolg dat \\'e in de
jarctr. eeu\ren lang. dcz.clfdc fanrilierranlcn

dorpsdooprcgisters
ontrnoeten.
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Er zrjn tijden ook waarin de dorpsheerlijkheid vecl vlugger

van

bezitter en herennaanl verandert, dan de hoeven van het gehucht.

Moest er ooit een prijskamp worden uitgeschreven om de
langstdureude mannelijke afstamming. verbonden met het
langstdurend eén grondbezit. we zouden wel weten waar zoeken:
rriet te fuitwerpen of in een andere stad. maar in een "dorpere"
burgerl ij kestandsdocumentatie .
Beschouwen \,ve nader het komen en gaan vall de geslachten

in

de

stad. Bemerk daar nu vooreerst d.rt de stad dorp is geweest, eeÍ ze
stad rverd. fuitlerpen was een vi lla eer het een oppidurn werd. In de
oudere tdden zullen lve dan ook te Arrt$erpen een bestendiging van
familienamen tvaarnenlen. die relatief groot is bij vergehjking met
de onbestendigheid van af de XVIde eeulv.
Het is lvaar. rrye bcschikken over die oudere periode niet meer over

doop- en huwclijksregisters. Voor materialen hebben we de
jaargetijdcnregistcrs en de. met behulp van allerlei acten
opgcrnaaklc. naamlijsten van de schepenen. Men moet cr niet aan
dcnkcn hicr cnige statistiek op te rnaken, we hebberr ons bU
indrukkcn te beperken.
Err het spreekt van zslf dat w'c hier ternaurvenlood letten kunnen op
ecn bcstendiging \/an een erfgrondbez.it. In cen stadsgemeenschap
ontrvikkelen zrch standsvcrhoudingen zoals rnen er op het dorp niet
kent. Er is rvcldra. cll zekcr van in de XIVde eeuw. een w{k van
vooraanstaande burgersfamiliën rvier nAmen voorkomen onder de
sclrepcnen en ottder de kattunniken. Maar deze "rijke lovartieren"

u'aAr

\r'e fanrilictt kunncn

ontmoctcn

die de

bepaalde

grondcigendont vall vAder tot zoon als cen stamgoed vererven.
gcraken. teu rttinste vAn in de XVde eeu\ry. vru vlug verlegd. [n een
stad dic leeft cn zich uitbreidt. spcelt de grondrente een ontbindende
rol. Zij maakÍ dat men uit hct oorspronkelijke centrum vertrekt, dat
er het oude grote gocd rvordt verkocht en verkaveld. en men nieuwe
ruinttc en ventteerderde huislveelde z.oekt in een nieuwe wUk. De
van dc Wen'c's verhuiz.en \/all binneu de burchtmuur naar het
Forurrr. en van het Fonrnr tljn z.e in de XVde eeulv verdwenen. Het
z.ou de nroeite loncn dc ouderscheiden takken der familie verder te
volgcn. ook in dc verplaatsing vAll hun hoofdrvoonst buiten de stad.
Antu'crpcn hecft gcen enkel hcrcnhuis. gecn enkel Gruuthuse. dat.
doorecn dc ceuw'ell. Aall een farrrilic geblevert is: daar ryas de stad in
haar voornaanrstc pcrioden al te levenskrachtig ollr.

1l

-We zullen het dus bU het éen verschijnsel vall blijvende farnilie te houden
ook binnen de stadsvrijheid onzrvaait.

hebben. lryaar ze nu

Op het einde van de XIIIde eeuw geven de schepenlijsten ons de
familienamen die reeds in 1225 meestendeels naar voren lcwamen. Citeren
we : Allevn, Bode, Pape, Wihnaers. Bornecolve. Cantman, de Castro
(Zimarus), Drake. de Foro (Goetman), Grutere. Nose, Tuclant, Kieken.
Werve. Torhout, Wyneghem. Draeck.
Rond 1400 vinden we nog de namen

: Bode. Iililntaers,

Pape. Werve.

Wyneghem.
Maar daarnaast

zijn gans nieuv,e faniliën op de voorrang gekomen zoals
Rythoven, Clarensone, van der Heyden, van Wesele, van der List. van den
Lare.
Rond 1500 schieten er nog twee of drie oude namen over: Werve. Drake en
de Moelnere of de Molendino.
Nieuwe vooraanstaande geslachten ztjn nu Berchem, Halmale, Pot,
Beukelere, Ursel, Schoyte, al namen die in 1400 nog onbekend waren in de
Antwerpse schepenbank.

In 1583 is er een calvinistisch schepenbank van

16 leden onder Philips van

Marnix van St. Aldegonde; de 16 namenzij zo jong -fuitwerps als die van
de burgemeester zelf; de Jonge, Schoonhoven, Leefdael. Daems. van Aelst,
Vermuelen, Rhetius, Wachtendonch de Lannoy, Montens, Suerius.
Hooftman, Grammont, van der Hecke. Raquet en Borrewater.
In 1585 is er een katholieke schepenbank van 16 leden eveneens. Hier
tref;fen we drie oude namen aan Pape, Halmale en Berchern. De anderen

zljn: Heylwegen,
santa-C

Stembor, Bejar, Etten. Damant. van Mechelen.
n)2, Ayala, van Liere, Gerardi, Malineus. van den Steene, van

Brecht en van Woensel.
Geen enkele van die narnen leeft nog in de schepenbankvan 1700.
Van 1795 tot lS14 zrjn de hoofden van ons gemeentebestuur alles van
furtwerpsen bloede. Ze heten: De Haan. Reynaud. Guédon. Arbeltier.

Gouget des Landres, Georgerie. Raeymaekers. Werbrouck

en

de

Cornelissen.

De laatste honderd jaren kregen we als burgemeester de heren Le Grelle.
Loos, van Put, de Wael, van Ryswyck. Hertogs, De Vos, van Cauwelaert,
Huysmans, Delwaide. Van deze hadden Le Grelle en de Wael een
furtweÍpse grootvader. De zes laatsten waren niet eenmaal Artwerpenaar
van geboorte.
Bemerk nu \ilel dat we naar de namen van de magistraten uitzagen, om
vereenvoudiging van de opzoeking. We hebben echter ook steek-

t2-

proeven genomen met het adresboek van 1836 en dat van 1936; rve hebben
de Antwerpse doopregisters en hun tafels nageslagen; en telkens vonden u'e
dat de meeste. ja schier alle namen geheel verschillen van eeuw tot eeuw.
Wij hebben ons nu de vraag te stellen: hoe verdwijnen familiën uit hun
stadsgemeenschap?? Is het bij uitsterven b.r,. of is het bij verhuizen ?
Het schijnt lvel voor alle eeuwen rvaarheid te zijtt dat de fantiliën te lande
meer kinderen nalaten dan de stadsfamiliën./ Er is ook meer kindersterfte
in de stad fuituerpen gerveest dan in de landelijke gemeenten rondheen de
stad.

Op het land is het de gewoonte de hoeve over te laten niet aan het oudstc
kind dat een meisje kan zijn. maar aan de oudstc zoon. In de Kentpen
spreken dejongere kinderen van hun "grote" d.i. hun oudste broeder. "over
wicns veurft ze niet rijden mogen". Hct is oud-Frankisch recht dat de
bestendiging van de familienaam bevordert. Waar nu de stadsfamilie gcen
vast erf meer kent. is er niets van die aard overgeblevrn.
Maar dit lost hct vraagstuk toch nict op. We hebben cvenwel in dezelfdc
richting verder te zoeken: dc familie in de stad is veel rninder naar de
costu-vmen. aan de grond gcbonden dan aan de familie te lande. Men neemt
er licht pak en zak op voor elders. Men ktam naar de stad om een
broodrvinning. toen het uit was met naar Oostland te rijden en de
cultuurgronden niet meer te lcnneerderen;maar men vcrtrekt ook uit de
stad om ecn bctcre broodlvinning.

En daar mcrken we dan op. van in dc XMde eeuw', getuige ons
ambaclrtsarchief. dat hct stadskind bijna altiid naar een andere sÍad
uitrvijkt. bijna nooit landbouwer u'ordt. Wel zal ecn ingeu'ekene op zijn
oudc dag naar het landelijke haken dat hrj itt zijn jeugd heeft gekend en dat
door de stad niet is uitgewist geraakt. maar dan is het als rentenier of
gepcnsionecrde. dat hij die landelijke huisvesting kiest. En zijn kindcren
volgen hem niet.
Wie de poortersboekcn valt Antrverpcn statistisch rvil veruerken. zal
ongetlvufeld tot dc slotsont komen. dat ecn treffcnd groot getal lllensen
vcrlruist van slad bt stad.
Voor dc genealogcn kan het zijn nut hebben zich te vergewissen van dit
vcrschijnscl. Maar er ligt ook veel stof tot bcdcnken in. F-amiliën lnogctt
wcl zcggcn: Non habcntus ltic manentcm civitatem.

I
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POCAHONTAS ONDER DE PREDIKSTOEL VAN DE
KATHEDRAAL.
Gll

Artikel verschenen in ANTWERPIENSIA van 1947 door
Floris Prims - Stadsarchivaris.
De tentoonstelling voor Kerkelijke Kunst in de Stadsfeestzaal. was wel
grootscheeps uitgebound geworden. Zelds verscheen er te dier gelegenheid,
en ook ten dienste van de vreemde bezoekers die werden veruacht. een
"Gids van O.L.Vrouw-kerk"., die rveldra ook in vreemde talen zal
verschijnen.
Deze "Gids" deed ons Pocahontas ontdekken. Men kan het betwijfelen of,
buiten de heer Jos. Remes. er een tweede Antwerpenaar leeft, wie die naam
iets zegge.

Maar de Amerikaanse soldaten die de kerk van O.L.Vrouw bezochten. zo
vertelde ons de heer Remes, herkenden allen Pocahontas. Sommigen
hadden muntstukken bij, waar ze op afgebeeld stond.
Waar dat wondere wezen nu te vinden is?
Onder de kuipvan de predikstoel.
Deze kuip is gedragen door vier schraagbeelden, die de vier werelddelen
voorstellen, naar dewelke de rvaarheid van het Geloof zich moet
verspreiden. Voorop, in het licht. dragende de fakkel van de geloofskennis
staat Europa. De andere beelden vertegenwoordigen het gedeeltelijk
verlichte Azië. het donkere Afrika en ten slotte. nabij Europa. die Indiaansc
vrouw die voor Amerika staat.
Deze prachtige figuur nu is Pocahontas. wier naam en faam overbekcnd is
in de Angelsaksische wereld.
Ze werd geboren in de Staat van Virginia, rond 1595. nog eer het daar
I/irginia heette. Ze was de dochter van een Indiaans opperhoofd
Porvhataon. Het was de tijd dat de Engelsen in deze streek indrongen en er
vele gevaren liepen. Zo geraakte captain John Srnith in de handen van de
Roodhuiden en hij ging het met de dood bekopen. toen het jonge meisje,
hoger menselijke gevoelens gehoorzamend, hem met eigen levensgevaar in
bescherming nam. Van toen af werd ze de beschermengel van de
kolonisten.
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Iemand die verwonderd rvas over de rveinige kennis die men te otrzent
orrrtrent haar persoon &zat. noernde haar. om het me te verduidelijken.
"Johanna of Arc of Anrerica".
Pocahontas liet zich dopen en ontvittg de naam Rebecca. Ze hulvde John
Rolfe en deed in l(116 een reis naar Engeland. waar ze gevierd en vereerd
rverd. Ieder w'ilde Lady Rebccca z.ien. Zij overleed er reeds in l(»17. bU
ongeluk. en ligt bcgraven in Gravesend.
Er zijll uog vcrscheidene familiën in de staat Virginia. die hun genealogie
opvoeren naar Johu Rolfe en Pocahontas. ouder nleer de Bollings. Ett een
dezcr. Mrs. Edith Bollings Galte. hurvde in l9l5 nienrand minder dan
Woodrou' Wilsolt.

Haar faam te onzent
Nu hebbcn \rre ous llog af tc vrAgen hoc nren cr te otzeut toe krvaln dez,e
Pocantontas te bcdenkcn. De predikstoel tnet haar beeld rverd genuakl itr
1703 door Michiel van der Voort. de oude. \'all fuitrverpcn. op bestelling
vall dc Sint BcnrhardusaMd tc Schclle. Mcrk hierbii op dat de trvce
trappen nret de vogelcu. die il'e thatrs rortdom de predikstoel 7len. en dic
drie vau dc vier grote schraagbcelden in het duister zcttctt' een toevoegsel
trit lret bcgirt der XIXdc ccu\r' 'r,ijn.
Prof. Lcurs r.egt vAll onz.c prcdikstocl

:

"Deze rustige, haast classiciserende beelden staan in het teken van de
academische strekking, welke omstreeks 1700 in onze beeldhouwkunst
trachtte door te dringen."

De kcuz.c van Pocantontas oln Anrerika te vcrtcgell\,1'oordigen onder dc
prcdikstocl is voozekcr nict in striid nrct dit classicisnrc. Het lvaren dc
vcrhalcn. gcschrevcn cn uitgcge\/eu door John Stttith. die de faattt vau dc
Indiaansc "prinses" irt Engeland en op hct vastelaud verspreidden. Men is
thans uagenocg or;crtuigd dat Snrith er rvcl wat moet hcbberr bijgedicht.

Maar irr dc XVIIdc eeu\\' ging lllcn niet irt op dic bijzonderheden.
Pocalrontas \l'as hct sprekcndc mocle ven de naluurlijke goecle nrens, r,atr de
gocdc "§,ildc". In dc XVIIIdc ccLrtr\'zouden Frattse rvijsgcrcn opzietr naAr
gcvallen :rls dcr.e olll dc gcdachtc van dc oorspronkelijke goedc uatuur te
versprcidcn.
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Het is waarschijnlijk langs de Franse literatuur om d.rt orze
Antr,r'erpenaar, Michiel van der Voort, de geschiedenis van het
Roodhuidenmeisje heeft leren kennen. Waar hd de vier rverelddelen
in vrouwenfiguren had uit te beelden. kon geen beeld hem beter
passen voor Amerika en hij heeft er een prachtig werk bU geleverd.
Naast Europa. verlicht door het Geloof. komt de figuur der
Indiaanse uit. als een zoekende die toch reeds de hand van de

Europese Christin heeft gevonden. Hoeveel verder staat de
Afrikaanse daar niet van af. Waarlijk. er steekÍ rneer in deze
beelden. dan men bij de eerste aanblik rvel vennoedt. En ga nu nog
even na met hoeveel kiesheid de kunstenaar de rvilde \rrou\ry
gedrapeerd heeft. Zíjn werk dagtekent uit de Jansenistische trjd en
was voor een kloosterkerk bestemd. Noch rnajesteit noch
bevalligheid ontbreken hier, en er kan sprake z.ljn noch van
preutsheid nog van laksheid. De pluimendiadeem op het hoofd van
Pocahontas leent zrch ook prachtig tot de dienst van schraagbeeld.
En de rechtcrArm en -hand van de Christin zoekl legt leven en
gevoel in dit gedeelte van het kunstwerk. Maar men zal het
betreuren d.rt de later toegevoegde trap juist dit gedeelte in het
donker zet.

(st

CURSUS *LEZEN OUD SCHRIFT".

Men kan ztch nog steeds inschrijven voor deze cursus. welke zal
plaats hebben eind Januari begin Februari 2000.
In schrijven bd de Voorzitter of Secretaris..

-16 -

VLAATUSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE

AFDELING ANT\ilERPEN V.Z.W

.

oOo

Voorzitter

:

Engelbert Roels
Speeltuinlaan 15.
2640 Mortsel

Tel: 031449.67.52
E-rnail : Engelbfi@,s§net.be

Secretaris
Penningmeester:

Richard Deruyter
Vogelkersstraat 4.
2 180 Ekeren

Tel: 031664.31.41

Beheerder

:

Jef Hendrickx
Ommeganckstraat

2Ol8 fuitwerpen

Tel:

031233.93.91

4"

Wuuttwtrel

a

I

Brrcht

.í

o

ö,"o"

t
Zorr
I

,

TWEBPEIF.EF
'e

*:q;ll

:': 'al
t

,i,C
a

I

f. rLt iÍ

a

Konfich
'
rrrt!t

,

Frr.;r

Err

Bor nam
(.t

t

lFtïtl:l

tlll:t:-tclrsnr-J jo--'

Gebied van de afcleling

ANT\ilERPEN

