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06 sept.

U wordt verwacht lllll.

l7

Engelbert Roefs

27 sept.- Genealogische dag te Delft.

sept.

-

Genealogische dag Middelburg.

-

Afdelingsavond.

G

Ondervoorzitter
5 okt.

oktober 2003 organiseert de
Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht een
grote tentoonstelling met a1s thema:

-

BIDPRENT.JES

!!!

Een befangrijk onderdeel, in deze tentoonstelling is de
evo.Lutie van het bidprentje vanaf de 18d" eeuw tot ca.
1950.

Genealogische dag te Ranst.

12 okÍ.

-

Genealogische dag te Dendermonde.

15 okt.

-

Af«lelingsavond.

25 okt.

-

Genealogische dag te 'S hertogenbos.

Op zaterdag 18 en zondag 19

Bezoek aan Stadsarchief. Inschrijven
bij Ria Ha
17 nov.

-

Ook de genealogie komt er ruim aan bod. Enkefe grote
particuliere verzamelingen, geklasseerd op naam en per
parochie, kunnen door de bezoekers worden ingezien

19 nov

Plaats van het gebeuren is
Mudaeusstraal 2, 2960 Brecht

22nov - Genealogische dag te Belsele
Niklaas 'De Valk' Tuinlaan 102.

het

Kempisch

Museum

* Afdelingsavond.

Openingsuren: zaterdag 18 oktober van 14 tot 17 uur.
zondag 79 oktober van 10 tot
17 uur.
INFO: R.Mattheeussen, tef O3l313. 96.50
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Sint

E
N

is een initiatief
van de Regionale Afdeling
Antwerpen. Het beheer werd echter fater vergenomen/
door de Provincial-e Afdeling Antwerpen, met de
bedoeling de drie regionale afdelingen, van de
provincie t.L.z. Antwerpen, Kempen en Meche.Ien bij dit
initiatief
te betrekken. De samenwerking met de
afdellng Kempen is steeds uitstekend, wat Mechefen
betreft, is deze samenwerking nooit ten volle tot stand
EUREKÀ

Boekaankondigingen
Genealog,isch fonds: "Sporen van
VIJF

je voorouders"

NIEUWE UITGAVEN .....,.

gekomen.

Ref SP-56: KerkeJ.ijke huwelijken van Borgrerhout
(Parochie St. Joannis Evangelista). Periode
1888
t894. Alfabetische bewerking door
Georges Lathouwers. (88 blz.) Losbladig 6.00 €

Ref SP-57: Dopen van KapeJ-J.en (Parochie St.
79L9. Uitgewerkte
Jacobus). Periode 1900
akten met veel- bijkomende informatie.
Alfabetische bewerking door Patrick Cleiren.
(264 blz.) Losbladig 18 €
Ref SP-58 Overlijdens KapeJ-J.en (Parochie St.
L919. Uitgewerkte
Jacobus). Periode 1900
akten met veel bijkomende ínformatie.
Alfabetische bewerking door Patrick CIeiren.
(300 blz. ) Losbladig l-9 €
Ref SP-59: Kerkelijke huweJ-ijken van KapeJ.J.en
(Parochie St. Jacobus). Periode 1900 L939.
Uitgewerkte akten met veel bij komende
informatie. Alfabetische bewerklng door Patrick
Cleiren. (404 blz.) Losbfadiq 23 €

a

Thans echter wiJ-1en wij onze vleugels uitstrekken over
gans Vlaanderen, dit
ook op vraag van andere
provinci-es. Besprekingen met de besturen van deze
provincies zuffen eerstdaags plaats hebben.
Het is echter de bedoeling het nj-euwe elan, dat wil
wil-l-en geven aan EUREKA, vooral begint in onze eigen
afdeling.
Daarom richten wij opnieuw een oproep tot onze leden,
hun kwartierst.aat ter beschikking te stelfen. Wij
herhal-en van deze kwartierstaat wordt een index
gemaakt, en het is enke-I deze index, die te raadplegen
is in EUREI(À. Het succes van dit initiatief
kan
inderdaad enkel van blijvende aard zi1n, indien de te
raadplegen gegevens steeds aangevuld worden.
DAAROM DEZE OPROEP AAN

AL

ONZE LEZEN.

STELT ONS UW GEGEVENS TOT ONZE BESCHIKKING.

U helpt daardoor andere feden van de verenig-ing, die
niet de gelegenheid hebben, grondige opzoekingen te
doen in de rijks- en of andere archieven.
Ook in Nederland is EUREICA een graag geziene gast, en
op de tweejaarlijkse genealogische dagen van Geniwal te
Charferoi wordt onze databank enorm geapprecieerd.

Voor aIle inlichtingen
verbinding stellen met

Engelbert Roels
Tel. 03.449.61.52
e-mail : gngelberlEskynet.

kunt u zich telefonisch

he
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Ref

ONZE GENEALOGISCHE DATABASE

GezinEreconstructies

EUREKA.

f

amilierel-aties

bewerking

oOo

Deurne-Borg'erhout.

SP-60:
van

en

L1 96

7810,

met

alfabetische klapper. Een
Vervoort (7L25
Georges

blz. ) .Losbladig. 49 €

Toen de gegevensbank Eureka opgericht werd, onder
impuls van Armand Berré en Jan Vanderhaeghe, i^/as er
een groot enthousiasme, maar ook
tegeLi; kertijd
ernstige bedenkingen onder de leden van oÍ\ze afdeling.
De enthousiaste feden gaven onmiddellij k gevolg aan de
oproep hun bestanden te faten invoegen in de
gegevensbank en een equipe werkte mee aan het invoeren
van diverse gegevens, zoafs er zijn de kwartierstaten,
fondsen eÍ\2., een opsomming
indexen op tijdschriften,
zaf steeds onvoffedig zijn, maar er is zeer weinig, van
de consulteerbare gegevens, die zich bevinden in het
dat men niet kan
Nationaaf Centrum te Merksem,
terugvinden 1n ETREI(A. En dit gaat noq steeds door.
Ter herinnering EUREI(À is sfechts een hulpmiddel.
zal u nooit een kwartierstaat affeveren. Dit
was trouwens een van de bedenkingen van de pessimÍsten
het gevolg van jarenlange
is, dat hun werk soms,
opzoekingen, zo te grabbel zav gegooid worden voor
derden, l-aat ons het zo ste11en, gemakzuchtige
genealogen. Ik ben er echter van overtuigd, dat veelin
leden, die EUREKÀ a-L geraadpleegd hebben, hetzij
Merksem, hetzij
tijdens
een
het Centrum te
genealogische dag ingericht door een afdeling van de
WE of een heemkundige kring vastgesteld hebben, dat
bij iedere rubriek, waar de naam die zi) zochten in
vermeld stond, steeds verwezen wordt naar de naam en
het adres van de opsteffer van de kwartierstaat, indien
het een kwartlerstaat betreft, of de referentie van het
boek of de map of wat ook te raadplegen in het Centrum
te Merksem.

EUREKA
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fn het Nationaaf Centrum voor Familiegeschiedenis
werden een 19 grote klasseermappen gevonden gevuld met
gezinsbladen. Nergens was een gegeven te vinden dat
naar de auteur van dit werk kon lei-den. Onderzoek wees
uit dat het mogelijk een werk was van (+) Robert Van
der Steen, zekerheid is er echter niet.
Verder onderzoek wees uit dat de behandelde periode
1196-7870 was, echter met veef gegevens die voor en na
deze periode viefen. Het werk werd samengesteld aIs
gezinsreconstructies met vermeldingen en verwij zingen
naar heel wat famil-ieverbanden en -refaties waarbij ook
een groot aantal andere gemeenten aan bod komen.
Bijkomende genealogische informatie over de besproken
personen zLln 1egio. Het werk bevat ca 26.000
persoonsnamen.

De bewerkers van deze gezinsbladen kunnen niet

garanderen of de behandelde periode compleet is,

maar

ik heb de vermoedelijke auteur tijdens ziln leven
gekend als een zeer nauwkeurig genealoog, en van zi)n
hand zijn ook nog een aantal waardevoffe genealogj-sche
naslagwerken in het WF centrum aanwezig.
Hoe bestell-en?

U maakt een keuze uit de referentienummers, telt de
bedragen op, bereken de portkosten en stort dit op
rekening 063-1863846-26 t.n.v.
Georges Vervoort,

-J-

Prinshoeveweg 65, 2780 Ekeren. Referenties
vergeten te vermelden.

niet

Portkosten: van 35 tot 92 blz. 1,37 €; 93 tot L34 b)-2.
7,51 €; 135 tot 196 blz. 2,06 €; L91 tot 399 blz. 2,48
€; meer dan 399 bTz. 3,12 €
Met deze laatste
bewerkingen realiseerden de
initiatiefnemers van het Genealogisch fonds "sporen van
je voorouders" een totaal- van 7.300 bladzijden
genealogische informatie, hoofdzakelijk bewerkingen van
parochÍeregisters en volkstellingen. Maar ook nog
andere genealogische bronnen komen aan bod.
WiI je een fol-der ontvangen met meer informatie over de
60 reeds uiLgegeven werken dan kan dit door een Emaif
naar Georges Lathouwers:
Eeo::gela.thouwers

G

ti

scal.

inet

.

be

of tefefonisch bij Georges Vervoort 03. 646.76.77
IN VOORBEREÏDING:
- Dopen Antwerpen parochie Sint Joris 1690-1699 r cà
10.000 werden in die periode genoteerd, waaronder vee_I

vondelingen.

- De volkstefl-ingen van de polderdorpen van 1693 en
1709. Genealogische informatie bij uitstek voor de
ganse regio boven Antwerpen- Kerkelijke huwelijken te Borgerhout ( Parochie St.

Jacobus Evangelista). Het vervolg op Sporen 56.
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zilne Excel-fentie Guill_iefmus van Nassau, prins van
Oranje, en door de heer president Richardort.
Na de dood van Giflibert Roy, nu ongeveer 29 jaar
geleden, heeft zij Carel Roy, van jongsaf opgevoed, tot
hij gekomen was tot de ouderdom van 74 jaren. Toen is
hij naar Spanje getrokken, waar hij nu nog woont.
Onlangs was hij in Antwerpen om zi;n persoonlijke zaken
te regelen en kwam hij zijn tanl_e bezoeken.
Carel zal Cecifia Gfasers verzocht hebben dit
certlficaat te acteren, om in Spanje aan te tonen dat
gedoopt is geworden. peeter vander Llnden
hij
Peeterssone, zoon van Cecilj-a, legt een qelijkaardige
verkfaring af.
Uit de verkfaring kunnen we afleiden dat CareI rond
L579 geboren is te Antwerpen. Het was toen een zeer
woelige periode in de Zuideli j ke NederJ-anden. In
december 1578 hersteld de Prins van Oranje de orde in
Gent. ïn de lente van 1519 is de Unie van Atrecht niet
meer vertegenwoordigt in de naar Antwerpen gevluchte
Staten-Generaal-. fn september en oktober 1579 moet de
prins van Oranj e de extremisten r^/eer bestri j den in
Gent.

Char.lotte de Bourbon verbleef toen blijkbaar enige tijd
in Antwerpen, waar zil meter werd van Carel_ Roy. Of men
deze relatie van Carel- met de Oranjes in Spanje met
dank zal aanqenomen hebben is nog de vraag. Al_s hij
omstreeks 1593 Antwerpen verfaat is het nog altijd
woelig in onze streken. Bij z:-ln bezoek in 1613 heerst
hier een betrekkelij ke rust met het Twaalfjarig
Bestand, onder Afbrecht en IsabeIla.
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Kort overzicht van de
geschiedenis van

ROY ALTAS REGIS

het hertogdom Brabant

Hugo Lambrechts-Augusti j ns

De Antwerpse certificatleboeken z:-ln een genealogisch
onschatbare bron1. Onderstaande verklaring geeft ons
inlichtingen op gebied van de verklaring van een
familienaam, over de emigratie van de betrokken persoon
naar Spanje en over enkele persoonlijke gegevens.
Het is opmerkelijk dat in de akte de oorspronkelijk
geschreven afiasnaam rRegius' telkenmafe vervangen werd
door 'Regis'. We kennen het 'Fonds Regis' in het
archief van het V.V.F.
'Regius' is een adjectief of bijvoegtij k naamwoord
afgeleid van 'rex', terwijl 'regis' de
'koninklijk',
genitief is van 'rex'2.
Op 3 juni 1613 compareert Cecilia Gfasers weduwe van
wijlen Peeter vander Lj-nden, oud 58 jaar, op verzoek
van CareL Roy afias Regis t zooÍt van wijlen Gillibert;
de moeder was Catharina Gl-asers en zuster van Cecilia.
Z\ verklaart onder ede dat zL) Giflibert Roy al-ias
Regj-s. baljuw generaal van de landen en heerlijkheden
ín Bourgondië, van de Spaanse koning Philips 7I, goed
heeft gekend.
Uit zí1n huwelij k met haar zuster Catharina heeft
Gifl-ibert 2 kinderen verwekt: een dochter Isabeau, die
nu overfeden is, en een zoon Carel, nu omtrent 34 jaar
oud, die van kindsaf een litteken had op de linkse
zijde van ziln voorhoofd, veroorzaakt door het werpen
van een steen.

Zij weet ook dat Carel in Antwerpen geboren is en "over
de vunte geheven 1s geweest" door de edefe en
hooggeboren vrou\^/e Charlotte de Bourbon, hui-svrouw van
' SAA, CertificatieboekT4, jaau" 7613-14, P52 r" en 6l ro
'Met dank aan dr. Frans Debrabandere voor deze verklaring.
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In 57 voor Chr. betraden de legioenen van Gaius Jufius

Caesar de grond van het huidige Belgie en versloegen de
daar wonende stammen. Zelf heeft Caesar enkele ;aren
Iater daarover verslag uitgebracht in ziln "de Bel1o
Ga-Ifico". In dat jaar eindigde de prehistorie der
Nederfanden. Tijdens de Rome.inse periode vormde de Rijn
een sterkverdedigde grens, met verscheidene duizenden

soldaten, gelegerd in forten. Ten noorden van deze
rivier moest een stuk fand onbewoond blijven. In ZuidLimburg, i-n trrlaflonie en het Zuiden van Brabant en in
Belgisch-Limburg was het land overdekt met "villa's",
grote boerderijen waarin de geromaniseerde bewoners, in
vri-j grote 1uxe, met slaven het land bebouwden. In de
rivierstreken
lagen nederzettingen van Germanen.
Overigens vertoonden de Germaanse stammen affe
kenmerken van een primitieve landbouwmaatschappij, waar
de krijgsdlenst in hoog aanzien stond. Het fand was
ingedeeld in "pagi" of gouwen.
Aan één van deze gouwen - Bracbant - zov het fatere
hertogdom zijn naam ontlenen.
Na de bekering van Clovis ziln in het huidige Belgie
enkefe nieuwe bisdommen opgericht. Daar is het
christendom grotendeels door predikers uit GaIIie
verkondigd. Bij de Friezen
werd dit gedaan door
monn.iken uit Engeland, -die evenwef nauw samenwerkten
met de Erankische machthebbers uit het Zuiden. De naam
Franken dulkt voor het eerst op in de 3" eeuw na Chr. In
deze 3' eeuw plunderen zij enkele malen Gallie, ÍLaar zL)
worden tefkens weggejaagd.
Tegen het jaar 700 heeft in het Frankische gebied ten
Zuiden van de grote rivieren de christianisering grote
vorderingen gemaakt met de steun van de Frankische
machthebbers. Maar ten Noorden daarvan is de bevolking
nog
haast
zonder
heidens.
De
uit zondering
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missionísering komt hier op gang door Angelsaksische
monniken, die van de ferse monniken de gewoonte hebben
overqenomen om het geloof ln verre fanden te gaan

prediken.
Na de verdeling van het Erankische Rijk in de 9'eeuw
hoorde Brabant tot het Midden-Ri; k en we.I tot het
noordelijkste dee-l ervan, Lotharingen. Dit gebied werd

een twistappel tussen Oost- en West-Franken1and,
waarbij het uiteindelijk aan Oost-Erankenl-and - sinds
962 het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie - kwam. Het
gezaq van de Duitse koningen/keizers h/as door deze
stri j d nominaa1 geworden in deze gebieden en de
plaatselij ke grote heren hadden zich praktisch
zelfstandig gemaakt. Tot deze groten behoorde ook
Lambrecht It graaf van Leuven, die door huwelijk en
veroveringen de basis zo1) leggen voor het latere

Idem
3.

DE MAYER Catharina Antonia
a. o Leopoldsburg 14.09.1888

4.

DE MÀYER Maria Augustina
a. " Antwerpen 21.03.1891

5.

DB MAYER Jan Jules Camiel
a. o Hoboken 31.01.1895

1)

De straÍcn en

-1015
-1038

recht II
rik If
rík III
ried I, sinds 1106 hertoq
ried If

-1063

-104

ried III

1

-L019
-1095
-1139

-t|42
-1190
-1235
-1248

rik T
rik 1I
rik III
rik IV
I

-t26r
-L261
1')0A

II

-13L2
-1355

ITI

-6-

b. Idem

straoÍnamen
Hoboken
R. CORREMANS, uitgave 1991

i.

recht f van Leuven
rik I

b.

Idem

hertogdom.

Graven van Leuven,
fater Hertogen van Brabant

b.

Idem

-27 -

van

b. Idem

6.

VAN DEN BOSSCHE Rachel Sophie

8.

DE BRUECK Hendrik Amand
a. Adjudant 5" Artillerie; o Langemark 27.11.1872
b. In gemeente 15.03.1899 ; vorig verblijf Edegem;

a. " Hoboken 22.12.1898

Gehuwd Diest 23.1 1.1896

9.

BONNYNS Maria Theresia Emilia
a. Gehuwd met no 8, " Diest 20.01.1873
b. In gemeente 15.03.1899; van Edegem
10. DE BREUCK Helena Livina

o Hoboken 19.05.1899
11. BONNYNS Veronique Camilienne
a. o Diest 15.04.1888
b. In gemeente 29.03.1899 ; vorig verblijf Diest
12. DE BRUECK Julie Camille
a. o Hoboken 4.10.1900

a.

14.

GABRIEL Louis Jules Elie

a. Officier der Infanterie ; ongehuwd; " Leuze
7.6.1874
b. In gemeente 6.11.1900; van Antwerpen fiaar
Antwerpen, Zurenbergstraat, 40, op 24.06.1901

BOEK 3 FOLIO 33 Rechts

KRIJGSBAANl(Fort8)

1.

2.

DE MAYERtr'rans
a. Soldaat, meester schoenmaker, gehuwd met no 2; o
Antwerpen 10.02.1864
b. In gemeente 3.01.1901; van Berchem; Gehuwd
Leopoldsburg 3 1,12.1887
JANSSENS Sidonia llelena
a. Gehuwd met no 1; o Bergen 21.12.1865
b.

-26 -

-1406

:rna van Brabant
:I van Bourqondie
IV

14 15
-L42'7

cs van St PoI

-1430

na komt Brabant aan de hoofdliln
f,ondiers

der

Rond 1030 besloeg het graafschap Leuven het gebled
tussen de rivieren Dender, Rupe1, Dijle, Demer en Gete.
Het kwam onder de heerschapplj van de graven van
Leuven, die van de 10" tot de L2" eeuwí belangrij ke
gebieden aan hun domein toevoegden: o.m. het graafschap
Ukkel-Brusse1, de abdijen Nijvel en Gembloers, de mark
Antwerpen, het domein Orthen ( het fatere 's
Hertogenbosch), €fl zich sinds ca. 1100 hertogen van
Brabant noemden. De graven van Leuven werden 1n 1106
markg,raven van Antwerpen en in 1150 hertogen van
Lotharingen (de hertogelijke titel- bfeef bewaard).
Onder de reqerinq van hertog Hendrik I en die van Jan
It de dichter-hertog, nam de Brabantse expantie grote
vormen aan. Ten gevolge van de verovering van
MaastrichL (1204), het graafschap Daelhem (L244) en het
hertogdom Limburg (s1ag bij Vrloeringen, 7288 ) beheersten
za) de grote handelsweg Brugge-Keulen; ook beschikten
zíf over een zeehaven (Antwerpen). De slag van
Víoeringen in 72BB was eigenlij k een gewone burentwist
tussen de hertogen van Brabant en Limburg. Het
rij ksgebied Limburg werd gewoon gevoegd bij dat andere
rijksgebied Brabant, met andere woorden bij het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie.
De hertogen van Brabant brachten voor hun bezittingen
Ieenhul-de aan de koningen van Duitsland, zowel vóór afs
na de slag van Woeringen. Hierdoor behielden zL) de
band met Dultsland. Nochtans zou bij een weigering om
de leenhufde te brengen de koning van Duitsland
moeillj k een leger op de been hebben kunnen brengen om
de hertogen van Brabant tot de orde t.e roepen. De
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feenhufde van de hertogen van Brabant was er dus een
uit vrije wil. Zi) waren afs hertogen van Lotharingen,
Brabant en Limburq lid van de rijksvorstenstand. Zí)
mochten deef nemen aan de rlj ksdagen, de hofqerichten,
de belening van rijksvorsten, de aanstelfing van nieuwe
rijksvorsten en bfj de konings- en keizerskroningen.
Documenten en briefwisselingen i-Ilustreren het aanzien
en de invfoed van de hertog van Brabant in het
rijksverband. Een fraai voorbeeld hiervan is de brj.ef
die Lodewij k van Beieren, koning van Duitsland (men
moest eerst koning gekroond ziln alvorens men tot
kej-zer kon gekozen worden) in 7321 van uit fnnsbruck
(de toenmalige zete.I van het rijk) schreef aan Jan III
van Brabant voora.leer hij naar Italie vertrok om zich
daar tot keizer te laten kronen. Uit deze brief blijkt
dat Jan III hem zou aangeraden hebben naar Trente te
g'aan en zich daar met ztln feenmannen te beraden over
deze reis. De konlng heeft deze raad opgevolgd en aan
Jan III gevraagd er bil de graaf van Henegouwen en bij
(een van de zeven
de aartsbisschop van Trier
keurvorsten) op aan te dringen mee te komen. De
hertogen van Brabant zí1n ook herhaaldelijk betrokken
bij de besprekingen die de konings- en keizerskeuzen
voorafgingen. Het is duidelij k dat de hertogen van
Brabant duitse prlnsen waren en ook als dusdanig

a.

Gehuwdmet no 11; o Bergen
idem als 11
13. DE MAYER Catharina Antonia
a. o Leopoldsburg 14.09.1888
14. DE MAYER Maria Augustina
a. o Antwerpen 21.03.1891
15. DE MAYER Jan Jules Camiel
a. o Hoboken 31.01.1891
14.06.1899
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b.

b. Idem
b. Idem

*

Berchem
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KRIJGSBAAN I (Fort 8)

1.

CAMILLÀRD Leon

2.

Provinciestraat, 201 op 27.07.1898
VERLINDEN Eduard Adolp Romain
a. Officier der Infanteriel 6e Reg. Cel De Ligne;

a. Officier; ongehuwd; o Namen 17.05.1876
b. In gemeente 09.04.1898; vorig verblijf Lange
Leemstraat, 7812; naar Antwerpen,
o

Zomergem 6.7.1865
gemeente 27.07.1898; van Antwerpen, Lnge

b. In

Leemstraat, 299; naar Borgerhout,

behandeld werden.

Tot één van de traditionele
Brabantse oogmerken
behoorde ook een eendrachtige samenwerking tussen
hertog en onderdanen. fn deze samenwerking past het in
1312 uitgevaardlgde Charter van Kortenberg en de Blrjde
Inkomste van 1356. Hiermede was de constitutionele
refatie tussen hertog en de (vertegenwoordigers van de
drie) standen vastgelegd. waarbij rechten en plichten
nauwkeurig lvaren omschreven en waarin ook de kiem fag
van het latere verzet tegen de centrafi-satiepolitiek
van de Bourgondiers en de Habsburgers.
Mechelen en Antwerpen waren tussen 1356 en 1405 j-n het
bezit van het graafschap V-Iaanderen. In 1406 volqde
Anton van Bourgondië hertogln Johanna op blj de dood

2r.12.1865

3.
4.

5.

St.

Marcusstraat, 74, op 18.01.1899
RICHARD Gustaaf Alfred Ernest
a. Officier der Infanteriel 6" Reg. Cel de Ligne; o
Brussel 1.4.1867 b. Idem
VAN DEN BOSSCHE Theophiel
a. Kleermaker; gehuwd met no 5; o Ninove
29.09.1865
b. In gemeente 74.12.1898; vorig verblijf Berchem,
Boomgaardstraat, 36,; naar Berchem, Drie
Koningenstraat, 138, op 17.08.1899; gehuwd te
Ninove 7.07.1897
DE DECKER Maria Joanna
a. Gehuwd met no 4; o Ninove 20.02.1871
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a..

Officier de Ligne, " Gent 10.10.1869
gemeente 3.3.1896 ; vorig verblijf Antwerpen,
Gemeentestraat, 45, op 26.02.1896 ; naaÍ Gent,
Lange Mansstraat, 13, op 9.7.1896
6. REMY Jan Maximiliaan
a. Off,rcier De Ligne, " Parijs 11.03.1867
b. [n gemeente 31.08.1896 ; Van Antwerpen, Van
Wezenbeekstraat, 26, naar Hemixem op
21.04.t897
7. DELSAUX Emile Albert Laurent
a. Officier, o Grand Glise 5.12.1871
b. in gemeente 12.11.1896; vorig verblijf
Antwerpen, Mechelse stwg, 149
8. DOOGH Jan Baptist
a. Officier De Ligne, ' HaI3.8.1868
b
In gemeente 08.02.1897; vorig verblijf
Antwerpen, Lange Leemstr. 448; naar Antwerpen,
Van Ballaerstraat, 86, op 7.12.1897
9. LOUCKX Paul Jan Leopold
a. Officier De Ligne; o Leuven 3.6.1864
b. In gemeente 12.05.1897 ; vorig verblijf Hemixem,
naat Mechelen, Mechelenstraat, 18, op
30.03.1898
10. VANDERREKEN Jan Frans
a. Officier de Ligne, ongehuwd, o Geetbets

b

in

19.01.1871

b. In

Provinciestraat, 201,

11. DE

van
naaÍ

gemeente 7.10.1897;

Provinciestraat, 201 op 29.1I.1897
MAYER Frans
a. Soldaat schoenmaker, gehuwd met no 12; o
Antwerpen 10.02.1864
b. In gemeente 17 .11.1897; van Berchem; naar
Berchem op 4.7.1899; gehuwd op 31.12.1887 Te
Leopoldsburg

12.

Antwerpen,
Antwerpen,

JAIISSENS Sidonia
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van diens zoan Filips

van St-Pof (1430) kwam het

hertogdom aan Filips de Goede van Bourgondië.

ïn de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden nam
Brabant allengs de centrale positie in ten nadele van
Vfaanderen. fn de 16' eeuw dee1de het hertogdom in de
geweldige opbloei van AnLwerpen. De handel bracht
welstand in de havensteden Antwerpen en Bergen op Zoom.
Vfefvarende steden (dankzij de weefindustrie) werden
Breda, ts Hertogenbosch, Leuven, Brussel, Tienen, Li-er,
Geldenaken, Nijvel, Diest, ZoutJ-eeuw en Aarschot. Het
l-and werd in vier kwartieren verdeeld, dj-e in de Staten
van Brabant vertegenwoordigd waren door de hoofdsteden
Antwerpen, Leuven, Brussel- en 's Hertogenbosch. De
hoofdplaats van het hertogdom was Leuven. De
bijeenkomst van de "Parlementen" gebeurde te Kortenberg
waar ook de charters werden verfeend. Pas met de
regering van de Bourgondiers werd het hof naar Brusse]
verplaatst. De vestiging van het (franse) Bourgondische
Hof luidde de verfransing van Brussel in.
Belangrijk is ook dat in het Brabantse land de machtige
abdijen van de Norbertijnen (Antwerpen, Averbode,
Tongerlo, Heverl-ee en Grimbergen) en van de
Cisterciënzers (Vi11ers en St Bernards te Hemiksem) en
de Benedictijnenabdij van Affligem waren gevestigd.
Slnds de midde.l-eeuwen werd in het hertogdom van Brabant
een taafregeling doorgevoerd. Erans was de voertaal in
Waal-s-Brabant (Ni j vel en Gembl-oers ) en Dlets (of
Nederduits) werd j-n de overige gewesten gesproken.
Bourgondische hertogen en
hun opvolgers

de Stoute
zonder Vrees
cs de Goede
de Stoute
I en Maximil-iaan

-7404
-L4L9
-L461
-1411
-L4B2

Melania
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de spaanse Habsburgers

b. In gemeente op 2l .08.1894, van

)S

de Schone
imiliaan regent)

-1506

IV
imiliaan regent)
rs II
L aÍzwering in het

-1555
- 1515

-149

4

1s9B

Noorden)

:cht en Isabelfa
rs IV

1621

-1665
-1700
-1173

IT

rs V van Bourbon

Vf van

12

14.

de oostenrli kse Habsburgers

Antwerpen

naar Antwerpen, Van Diepenbeekstraat, 92, op
24.0r.189s
12. DE MAYER f,'rans
a. Meester schoenmaker, soldaar, gehuwd met no 13 ;
o Antwerpen 10.02.1864
b. In gemeente 23.08.1894, van Wilrijk op
8.8.1 894, naar Berchem, Caserne 7- 8 op
8.01.1896; gehuwd Bourg- Leopold op 31.12.1887
13. JANSSENS Sidonia Helena
a. Gehuwd met no 12, o Bergen 1865 b. Idem als

DE MAYER Catharina Antonia

a.

o Bourg- Leopold 1888
b. Idem

Maria Augustina
'Antwerpen 1891
BOEK 3 FOLIO 32 Rechts
15. DE MAYER

Habsburg

-11 40

Theresia

-1780
-7190
-1192
-1194

rr

:ld If
]I

rvering door Frankrij

a.

KRIJGSBAANl(Fort8)

1.

Vanaf 1430 raakte het hertogdom Brabant onder het gezag
van de hertogen van Bourgondie. Die vorsten regeerden
ook over andere vorstendommen : HoLland. Vlaanderen,
Namen, Henegouwen en Luxemburg.
De Bourgondische hertogen hadden eigenlij k geen vaste
hoofdstad, maar reisden regelmatig van de ene
residentie naar de andere. Eilips de Goede verdeelde
ziln tijd tussen Rijsel, Atrecht, Brugge, Brussel en
Di-jon. De hertogelij ke Raad vergaderde echter in
Brussel en ook de Rekenkamer was daar gevestigd. Na
zijn dood qaf ziln zaoyt, Karel de Stoute, de voorkeur
aan Mechelen. Karefs dochter, Maria van Bourgondie,
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PIRAU Jan Isidoor
a. Kleermaker, soldaat, gehuwd met no 2; o Leuven
08.0s. r 845

k)

Onder Bourgondie (1434-1482)

b. Idem

b. In gemeente op 30.08.1894

Z. IIALLEUX Theresia Josephina
a. Gehuwd met no 1; o Bergen 8.03. I 833
b
in gemeente 30.08.1894; + 23.08.1895
1

Antwerpen
3.

DE MAYER Jean Julien Camille

4.

BUISSERET Adhémar Léopold

a.
b.

o Hoboken 31.01.1895
naar Berchem, Caserne 7- 8 op 8.1.1896

a. Onder- officier, o Hornes

20.1 1.1856

Henegouwen)

b. in gemeente 16.02.1895;

van Antwerpen, Lange
Leemstraat, 391, op 15.06.1895
5. VANDERVOORDT Henri Edouard Marie

-23-

KRTJGSBAANT(FORT8)
1. DE WILDE Petrus Leopold

a.

Korporaal- soldaat, gehuwd met no
02.07. 1 8s

b. In

2.

3.
4.
5.
6.
7.

de regentes
vertoefde meestal in Brugge, terwijl
Margaretha van Oostenrijk opnieuw in Mechelen verbleef.

2, "

Zele

8

gemeente 28.08.1893; van Borsbeek r.aar
Berchem, Kazerne 9-10, op 13.10.1894
VANDERSTAPPEN Anna Catharina
a. Gehuwd met no 1, o Antwerpen24.0l.1862 b.
Idem

DE WILDE Maria Ludovica
a. o Berchem 25.05.1894
DE WILDE Jacobus Philip
a. o Antwerpen 07.12.1885
DE WILDE Frans
a. o Leopoldsburg 06.06.1890
DE WILDE Augustus
a. o Borsbeek 30.04.1892
MAES Arthur Frangois Joseph
a. Adjudant O/O; gehuwd
t9.07 .1869

b. idem
b. idem
b. idem
b. Idem

met no 8, o

Diest

gemeente op 12.01.1894; vorig verblijf
Schaerbeek; naar Berchem, Caserne 9- l0 op
12.10.t894
8. VAN SCHIL Joanna Catharina
a. Gehuwd met no 7, " Mortsel 29.11.1865
b. in gemeente op 8.1.1894, vorig verblijf Mortsel,
naar Berchem, Caserne 9- 10 op 12.10.1894
9. MAES oMargaretha Joanna Emma
b. idem
a. Mortsel 30.12.1893
10. VINCQ Edouard
a. Onder- officier, " Thulin 19.04.1868
b. [n gemeente 1.03.1894, van Antwe{pen , naar
Antwerpen, Grote Hondstraat, 2, op 18.09.1894
11. MORISSEAUX Emile Victor Joseph
a. Onder- officier, " Luik 15.05.1861

b. In
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Pas onder de regering van Karel- V zou Brussel

de

hoofdstad van de Nederl-anden worden.
De Bourgondische Hertogen streefden naar centralisering
en gelijkschakeling. Toch moesten zi) terdege rekening

houden met het zeffstandigheldsgevoeL van de
Dit goldt zeker voor het
verschillende territoria.
hertogdom Brabant. De Brabanders waren sfechts bereid
het qezag van vreemde vorsten te aanvaarden nadat zi)
hadden bel-oofd de brabantse privileges te zullen
eerbiedigen.

Onder de spaanse Habsburgers (L482-L113)
Na het uitsterven van de bourgondische dynastie

kwamen

de Nederlanden onder het bewind van de spaanse
Habsburgers. Tijdens de regering van keizer Karel V was
het Habsburgse Rij k een rij k waarin de zen nooit
onderging. ïn 1516, na de dood van ziln grootvader van
moederskant. Ferdinand van Aragon, werd Karef koning
van Spanje en afhankelijke gebieden (zoaLs Napels en de
kol-onies in de overzeese gebieden). In 1519 na het
afsterven van Maximj-Iiaan van Oostenrijk, ztln
grootvader van vaderszj-jde, verwierf Karel- de
habsburgse erffanden. Karel zelf werd in 1530 koning
van Italie en keizer.
Meer nog dan de Bourgondiers hebben de Habsburgers hun
qezag geconsolideerd via nieuwe bestuursorganen. De
steden verloren veel van hun macht en zel-fstandigheid.
HerhaaldeJ-i j k
wri j v.ingen. Maar
kwam het tot
uiteindelijk bleek het centrale qezag sterker dan de
stedelij ke autonomie.
Reeds bij het begin van de 16" eeuw drong de Hervorming
vanuit Duitsland (Luther) en vanuit Erankrijk (Calvi:n)
de Nederfanden binnen. Karef V en ziln zoon Filips II
traden hardhandig op tegen de nieuwe feer. De bloedige
repressie dwong heel wat protestanten uit te wijken.
Toen op de koop toe een nieuwe belasting werd geheven
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hertog van Anjou
rnder Farnese, hertog van Parma
Ernest r Sraaf van Mansfiel-d
shertog Ernest van Oostenrijk

1s84

7592
-1594
-1595

woonstverandering én vertrekken
1.

)t qraaf van Fuentes

shertog

Afbrecht

van

Oostenrij

-1598

;hertogln fsabefla (als landvoogd)
Eerdinand, kardinaaf-infant
var
je

-1633
-7647

2.

isco de Meffo
:1 van Castel- Rodrigo
shertog Leopold van Oostenrii k
luan van Oostenrij k
van Caracana
:isco van Castel-Rodrigo
) van Frias
van Monterey
)s van Villa-Hermosa
rnder Farnese, hertog van Parma
rik Otto van Grana
:isco van Castanaga
nifiaan Emmanuel van Beieren

-7644
-L641
-1656
-1659
-7664
-1668
-1670
-1615
-1680
-L682
-1685

3.

ter

von

Königsegg,

-

L692
1713

gevolmachti-gd -7176

-1124
rius van Savoye
shertogin Maria-EIisabeth
r1 4L
-1780
van Lotharingen
van Oostenrij k en Albrecht van -L]92
=n

shertog Karel-Lodewijk van Oostenrijk

11 94

Door de nederlaag van de Armada, en door het feit dat
de hertog van Parma ziln aandacht moest richten op
Erankrijk (en hierdoor kwamen de mifitaire successen
van Maurits en Will-em Lodewijk) en door het politieke

t4-

a.

Soldaat, schoenmaker, gehuwd met no 2, o Menen
1863

k

lvoogd)

LESAGE Edouard Ludovicus

( w- Vl.)

b. Naar Haselt op 13.07.1891

4.
5.
6.

VAlt ROY Francisca

Elisabeth

a. Gehuwd met no 1, o Mechelen
b. Naar Haselt op 13.07.1891

1861

LESAGE Margaretha Mathildis
a. o Mortsel 1888 b.Idem
LESAGB Alice Cornelia
a. o Mortsel 03.01.1899 b. Idem
Lf,SAGE Urbanis Joannes
WfrUk !99ember 1889 ; + Hoboken 12.02.1891
,Lj
ERNAUT Auguste Xayier

a.

Adjudant, gehuwd met no 7, o Tienen 1865
7. TOEN Marie Octavie
a. Gehuwd met no 6, " Wilrijk 1864

8. DE SWERT Joseph
a. Soldaat, gehuwd met no 9, " Brussel 1858
b. Naar Antwerpen Belliarstraat, 18, op Z0.O4.lBg2
9.

DECAT Thérèse Caroline
a. Gehuwd met no 8, o Antwerpen

10. DESWERT Joseph

a.

1859

b. Idem

o Antwerpen
1880

11. DESWERT

Marie Thérèse

a. " Antwerpen 1883
b. naar Antwerpen Belliaert straat,

18, op

20.04.t892
12. DEMOULIN Jan Baptist
a. Conducteur d' artillerie, gehuwd met no 13,
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Het Fort 8 te

Hoboken

genie van Oldenbarneveldt ontstond in enkel-e jaren een
"de Republiek der Zeven
l-evenskrachtige staat:

Verenigde Nederf anden" .
De onmacht van Spanje na 1648 deed de economische

Marc Van Acker
De bouw van het fort 8 tegen het zuiden van Hoboken,
vanaf 1859 begonnen, had grote gevolgen voor die kant van de
gemeente, omdat vooral door de krijgsdienstbaarheden allerlei
activiteiten verboden werden en andere veel last ondervonden.
Daarenboven heeft de komst van het fort meer ( en vooral oude)
wegen vernietigd dan er nieuwe doen ontstaan.
In 1862 was men nog bezig met te graven, want toen
haalde men de bekende dwergolifant van Hoboken uit de grond,
welke zich thans in het Museum voor Natuurwetenschappen te
Brusel bevindt. In 1865 was het fort voltooid. De Krijgsbaan werd
voor een groot deel aangelegd op de bedding van een oude dreef,
die we zien in het Metingboek van 1782 en in de atlas der
buurtwegen is aangeduid als " chemin rural". Bij raadsbesluit van 1.
7. 1871 vinden we dat " de militaire baan dewelke de 8 forten
verbindt zal gekasseid worden ".
Nadat bij K. B. Van 28.05.1962 een nieuwe lijnrichting
aan de Krijgsbaan was gegeven, is hetzelfde jaar de straat aangelegd
ten noorden van de spoorweg en werd het deel van het fort tot de
St. Bernardse steenweg één geheel.

Ook hier bieden de bevolkingsboeken van lloboken
1900
een waaier aan genealogische informatie. Heel wat
1890inwijkelingen zijn hier gebleven, anderen hebben Hoboken als
tussenpunt gekozen en voor anderen was het een laatste rustplaats

ontwlkkeling van het Zuiden verslechteren, een
terugval, die met de sluiting van de Schelde af was
ingezet. Diezeffde onmacht maakte het gebied tot
strijdtoneef tussen Frankrijk en de Repub-Iiek. waarbij
de Republiek - ironie van de geschiedenis - sterk
opkwam voor het bestaan van deze Spaanse - en na 11L3
Oostenrijkse - Nederlanden.
Onder de oostenrijkse Habsburgers (L1L3-1194)

Vanaf 1713 kwamen de Nederlanden onder het gezag van
Karef Vf, de zoon van Leopold I van Oostenrijk. Zi)
werden bestuurd vanuit VÍenen via landvoogden en
gevolmachtlgde ministers.
Z\
zorgden voor de
uitvoering van de beslissingen die in Víenen waren
genomen. Die vorsten, en vooral dan Jozef II, streefden
naar centrafisering
en moderni-sering van het
bestuursapparaat zonder aI te veel rekening te houden
met de historisch gegroeide tradities.
Hoewef onder het Oostenrijkse bewind een zekere
economische heropleving plaatsvond, riep het verlicht.despotisme van de Oostenrijkse keizer fel verzet op. De
Brabantse omwenteling van 1789 bfeef echter een kort
intermezzo. Enkefe jaren later werd Brabant door de
Franse legers bezet en in 1795 bij Frankrijk ingelijfd.
Het hertogdom hleld toen officieef op te bestaan.

1)

Onder de Fransen
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bracht zowel- in het Noorden afs in het
Zuiden een grondige vernieuwing op staatkundig en
maatschappelijk gebied. Pofitiek en economisch traden
er grote verschifl-en op. Zo zou het Zuiden industrieelprofiteren van de Franse bezetting, terwij I het
Noorden, lange tijd min of meer los van Frankrijk,
De Franse tijd

KRIJGSBAANl(Fort8)
Legende : a. Persoonlijke gegevens

b. Binnenkomst,
-18-

inwendige

-15-

economlsch grote schade zou ondervinden.
Ook cultureel- bfeven Noord en Zuid gescheiden. Terwijl
in het Noorden de nationa.Ie traditie werd voortgezet

trad er in het Zuiden een sterke verfransing op,
terwijl de reeds bestaande sociafe taalkfoof zich nog

verbreedde.
Nederl-ands Brabant, no9 heel even een eigen gewest, zorj
na de bevrijding terugkeren als provincie, terwijl het
Belgisch Brabant zijn voorloper vond in het departement
van de Dij1e. Herstef van het oude hertogdom werd
echter, ook na de samenvoeging/ niet overwogen.
Die samenvoegirrg - werk van de grote mogendheden - was
noch door het Noorden van Belgie, noch door het Zuiden
van Belgíe gewenst. Toch zou het voor het Zuiden grote
voordelen brengen, met name op het gebied van het

Noord-Brabant ervaren, dat met de afscheiding van
Belgie een eind kwam aan een periode van
welvaartsverbetering.
Groetjes van

Herman Van E]sacker
e-maif : herman. vanelsackeruapandora . be
http: ,/,/msn. groups . com,/Def amílieVanElsacker

onderwijs en de economie. De zich expanderende
industrie in het Zuiden vroeg echter om een andere
benadering dan de handelswerefd in het Noorden. Ook het
streven naar grotere eenheid op taalkundig gebied riep
in het Zuiden grote weerstand op. Zo werden de
bestaande tegenstell-ingen niet weggewerkt, maar zelfs
versterkt.
Toch ís het niet helemaaf correct om de revolutie van
1830 af in 1815 geboren te faten worden. De
omstandigheden waren na vij fLien j aren Verenigd
Koninkrijk totaal anders dan in de Napoleontische tijd.
Het Zuiden kende in 1830 een zelfbewuste - katholieke,
liberal-e en verfranste - burgeri j, wier verzet al-s een
politieke bovenbouw kwam te rusten op een sociafe
onderbouw (lage lonen en werkloosheid). In navofging
van het Eranse voorbeefd zou die burgerij eerst het
social-e verzet onderdrukken, om vervolgens aan de
regering haar eisen te stel-len. Mede door de houding
van
koning Wilfem escafeerde het verzet tot een
af s cheidingsbeweging

.

Brabant nam hierin - met steden als Leuven en Brusselduidelijk de leiding. Antwerpen verzette zidn tegen de

afscheiding, maar kreeg hiervoor uit het Noorden
zel-fs uit Noord-Brabant - geen steun. Toch zotr juist
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