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Beste lezer, 

Hij is weer voorbij, die lange hete zomer, die be-
gon zowat in mei … 
Tja, we hadden in 2018 een zomer om ‘U’ tegen 
te zeggen, een zomer die geschiedenis schreef! 
De meesten vonden dat heel prettig, een aantal 
anderen hadden wat last van de hitte. 
Sommige groenten verschroeiden in de tuinen, 
andere groenten waren in hun element. 
Traditiegetrouw waren we gesloten in juli en 
augustus. 
En echt eerlijk? In ons documentatiecentrum in 
de Capt. Trippstraat was het niet uit te houden 
op de heetste dagen. Er waren ook voordelen: 
onze archieven bleven kurkdroog. 
Alhoewel voordelen? We vermoeden dat één 
archiefdoos (De Naeyer) en twee boeken 
‘wegsmolten’ door de hitte, die vonden we na 
de grote vakantie niet meer terug. Een raadsel-
tje … helpt u het oplossen? 
 
Na een grote schoonmaak waren we klaar om 
vanaf 8 september opnieuw bezoekers te ver-
welkomen. 
 
Verder wensen we jullie een kleurrijke, zachte 
herfst en veel leesgenot. 
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Tisselt telling 1693 (deel 4) 
(f° 206) Anna Ceuppens weduwe Jan michiels. 
 

Cornelis de goesse cossaert ende Cornelia Coeckelbergh sijn huijsvrouwe. 

De selve vijff sonen te weten Jan out 20 Jaeren, nicolaes out 17 Jaer, laureijs out 9 Jaer, steven 
out 7 Jaer ende anthoon out 4 Jaer. 

De selve twee dochters Catharina out 6 Jaer, ende marie out 5 Jaer. 
 

Laureijs Peeters ende barbara deckers sijne huijsvrouwe. 

De selve eenen knecht Jan van den broeck out 22 Jaeren. 

De selve een maerte antonette Rommens out 18 Jaer. 

De selve twee sonen te weten Cornelis Peeters out 9 Jaer ende ende Peeter out 2 Jaer. 

De selve twee dochters te weten Marie Peeters out 7 Jaer, ende cathrien out 5 Jaer. 
 

(f° 206 v°) Maria steenackers weduwe Jan timmermans out 60 Jaer, 

De selve een dochter magrita timmermans out 30 Jaer, 
 

Geeraert machiels out 64 Jaer ende Jaecquemijne verschueren sijne huijsvrouwe. 

Den selven 2 sonen christiaen out 14 Jaer ende Jan out 18 Jaer. 

Den selven 4 dochters te weten Jenno out 22 Jaer, anna 20 Jaer, ende cathlijn out 16 Jaer, ende 
peeternelle out 10 Jaer, 
 

Cathlijn segers weduwe Jan lieckens out 50 Jaer 

Den selven 3 sonen Peeter out 9 Jaeren, Coenraet 7 Jaeren, ende Jan out 4 Jaer 

De selve twee dochters marie out 3 Jaer, ende elisebeth out 1 Jaer, 
 

Cathlijn de weduwe van Auwenus out 70 Jaer 

Den selven 2 sone aert van auwenus out 14 Jaer ende andries out 7 Jaer. 

De selve 2 dochters Jaecquemijn out 42 Jaer ende anna out 40 Jaer, 
 

(f° 207) Gommaer Lieckens hantwercker, out 40 Jaer, ende marie saeffoet sijne huijsvrouwe out 
48 Jaer, 

De selve eenen sone Jan out 12 Jaer. 
 

Philips goons cossaert out 36. Jaer ende Jenneken hostie sijne huijsvrouwe out 32 Jaer. 

De selve 2 dochters anneken out 7 Jaeren ende magdaleen 2 Jaeren. 
 

Geeraert Abbeloos herbergier out 34 Jaer, ende marie schaerlaeckens sijne huijsvrouwe out 36 
Jaer, 

Den selven drije dochters Jenneken out 10 Jaer, met catharien out 10 Jaer, ende marie out 4 
Jaer. 

De selve drij sonen Cornelis out twelff Jaeren, franciscus out ses Jaeren ende Peeter out seven 
maenden. 
 

(f° 207 v°) Michiel willocx winckelier out 39 Jaer, ende marie vermeiren out 31 Jaer. 

Den selven een meijssen elisebeth van den bosch out 18 Jaer. 

Den selven eenen knecht ariaen vermeiren out 13 Jaer 

Den selven drij sonen Jan out 8 Jaeren, ariaen out 5 Jaer ende Peeter 3 Jaer, 

Peeter Sallaris seeldraeijer out 47 Jaer, ende Jaecquemijne verbruggen sijne huijsvrouwe out 44 
Jaer 

De selve een 4 dochter elisebeth out 18 Jaer, cathrien out 12, barber out 5 Jaer, ende marie 2 
Jaer, 
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Den selven 1 sone guilliam out 15 Jaer 

De selve 1 knecht charles van oosten out 21 Jaer. 
 

Jan mertens herbergier out 26 Jaer ende marie de bouck, out 29 Jaer, 

De selve een maerte clara out 22 Jaer, 

De selve 1 dochter anna out 2 Jaer, 

(f° 208) Joos de maijer out 35 Jaer, ende jenneken van oosten sijn huijsvrouwe out 30 Jaer 

Den selven een meijssen elisebeth verhoeven, out 20 Jaer, 

De selve drij dochters cathrien out 7 Jaer, cornelia 5 jaer, ende barbara 5 maenden. 

De selve eenen sone Jan out 3 Jaer. 
 

Lieven verbeeck herbergier out 30 Jaer, ende cathlijn segers out 32 Jaer. 

Den selven een maerte Jenno out 23. jaer, 

De selve eenen sone Jan out een Jaer, 

De selve een dochter Jenno out 3 Jaer. 
 

Peeter brusselmans out 22 Jaer, ende peeternelle van der bies sijne huijsvrouwe out 37 Jaer, 

De selve een meijssen anna de groeff out 78 Jaer 

De selve twee dochters Jenne 12 jaer ende Jenno out 2 maenden. 

De selve 2 sonen Peeter 7. ende laureijs 4 Jaeren. 
 

(f° 208 v°) Melsen van mal cossaert out 56 Jaer ende magriet verdonck sijn huijsvrouwe out 52 
Jaer, 

De selven eenen sone Jan out 18 Jaer, 
 

Jan van den berch beenhouwer, out 40 Jaer, ende Peeternelle van der poelen sijne huijsvrouwe 
out 45 Jaer, 

Den selven een dochter marie out 18 Jaer. 

Den selven eenen sone Jan out 15 Jaer 
 

Peeter van den neck out 26 Jaer, ende cathlijn de maijer sijn huijsvrouwe out 28 Jaer. 

Den selven twee knechten P. Vermeiren out 17 Jaer, ende hendrick verbeeck out 13 Jaer, 

De selve twee sonen, gillis out 4 Jaer ende Judocus out 1 ½ Jaer 
 

Jacobus van Rossum ketelaer out 25 Jaer ende cathlijn feremans sijn huijsvrouwe out 30 Jaer, 
 

(f° 209) De selve twee dochters agatha out 6 Jaeren, ende marie out 3 Jaer 

De selve twee sonen Jan 5, ende Peeter out 1 Jaer, 
 

Niclaes vanden bogaert leisthouwer out 25 Jaer ende elisebeth lauwers sijne huijsvrouwe out 32 
Jaer, 

De selve 4 dochters anna marie out 7 Jaer, peeternelle out 4 Jaer, elisebeth out 1 ½ Jaer, ende 
Jenno 2 maenden. 

Adriaen suijs out 63 Jaer, ende cathlijn van haecht sijn huijsvrouwe, out 65 Jaer. 

Den selven een dochter Jaecquelijn out 19 Jaer. 

Den selven eenen knechtien adriaen buts out 12 Jaer. 

Jan vanden heuvel cossaert out 25 Jaer ende elisebeth hens sijne huijsvrouwe out 30 Jaer. 

De selve 1 sone Philips out 11 maenden. 
 

(f° 209 v°) Jan verstrepen hantwercker out 41 Jaer, ende elisebet de maijer sijne huijsvrouwe 
out 32 Jaer, 

De selve 2 sonen niclaes verstrepen out 9 Jaeren ende Jan out 7 Jaer, 

De selve een dochter anna out 7 Jaer. 
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Huijbrecht de backer cleermaecker out 54 Jaer, ende maria de wit sijn huijsvrouwe out 52 Jaer, 

De selve eenen sone machiel out 13 Jaer. 

De selve een dochter barber out 8 Jaer. 
 

Jan van boom out 50 Jaer ende ende Jasperijn vlemincx sijne huijsvrouwe out 53 Jaer, 

De selve 2 dochters Anna out 18 Jaer, ende Peeternelle out 9 Jaer, 

De selve eenen sone anthoon out 12 Jaer. 
 

(f° 210) Anthoon van boom hantwercker out 60 Jaer, ende cathlijn verlinden sijne huijsvrouwe 
out 56 Jaer, 

De selve een dochter marie out 13 Jaer. 
 

Rombaut de backer cossaert out 63. Jaeren ende francoise basoen sijn huijsvrouwe out 38 Jaer. 

Den selven drij sonen andries out 15 Jaer, Jan out 12 Jaer, ende Jacobus out 4Jaeren. 

Den selven 4 dochters Joanna out 12 Jaer, anna out 9 Jaer, eliesebeth ses Jaer ende marie out 
ses maenden. 
 

Peeter van schel Pachter out 53. Jaer, ende anna Dedemaeckers sijne huijsvrouwe out 40 Jaer. 

Den selven 4 sonen gabriel out 14 Jaer Jan 10, francois 6. ende Peeter out 1 Jaer. 

Den selven 2 dochters barbara out 13 Jaer, ende anna 4 Jaer. 
 

(f° 210 v°) Ferdinandus vanden Rijn wedewaer out 63. Jaer 

Den selven twee sonen te weten Philips vanden Rijn out 25 Jaer ende hendrick vanden Rijn out 
29 Jaer, met sijne huijsvrouwe clara de wit out 28 Jaer, 

De selve twee dochters barbara out 3 Jaeren, ende anna 1 Jaer. 
 

Philips Adams out 45 Jaeren, wedewaer, ende hendrick stijllaert out 20 Jaer, met Jan stijllaert 
out 17 Jaer. 
 

Ende behoort geconsidereert te worden dat dese prochie daegelijcx voor onderhout ende provi-
sie noodich hebbe sekere quantiteijt van graenen soo van gerst terwe haever ende boeckweij-
de, voor brauwe goet, 

         Memorie 

Mitsgaeders oock voor mestgoet van beesten, voor vercken, vee, peerden ende andere beesten 
 

(f° 211) Jtem hebben de voorss onderges. Schepenen gecozen de stadt van mechelen, voor het 
haelen van hunne noodige graenen, voor hunne provisie. 
 

Beloopende allen de voors. persoonen soo mans vrouwen ende kinderen ter quantiteijt van ses-
se hondert ende sevenensestich. 

        Dico  -  667 - 

Staet te noteren dat alhier geenen graenmolen en is, maer dat sij hunne graenen laeten maelen 
op den molen van willebroeck blaesvelt, als elders. 
 

Jn teecken der waerheijt hebben wij onderges. capellaen, meijer, schepenen ende greffier bo-
ven gementioneert alle dese onderteeckent gedaen den xvijen xber, 1693. mij present greffier  - 
 (Get.) (GJ)Cauwenbergh 1693 
 

  Joannes Alexander de Prince prbr  Gilliam troch 1693 

         PvdBogaert 1693 

  C van Camp      Jan Schellekens 

  Andries de Vleeshouer    G meeus 1693 

L. Bernaerts 
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Beelden uit de oude doos 

 
 Afb. (GAW) 
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Een testament 

Afb. een akte met lakzegel, ongeveer 140 jaar oud (bron: skaeihettema.blogspot.com) 

Hoe begin je er aan ? Wat zet je er zeker in en wat vermeld je zeker niet? Gaat één van de kinderen 

zich niet tekort gedaan voelen? 

Laten we eens kijken hoe notaris Jacobus Moens dit oploste in het testament van 17 februari 1792 

van het koppel Franciscus Van Camp en Jacquemijne Goossens. 

Eerste vereiste: 

Het document dient gedateerd te zijn ‘op heden de seventhienden februari 1792’. 

Tweede vereiste: 

Je moet persoonlijk aanwezig zijn ‘comen ende gecompareerd sijn in propre persoon ende gesaemen 

Franciscus Van Camp ende Jacquemijne Goossens wettighe gehuijschen ende ingesetenen van This-

selt’. 

Derde vereiste: 

Je moet goed bij je verstand zijn ‘bij mij notario wel bekent gesondt van het aengaende en staende 

hunne memoriën, sinnen en verstandt’. 

Vierde vereiste: 

Je mag niet gedwongen worden ‘uijt hunnen eigen vrijen liberen wille ongedwongen’. 

En dan: 

Was er al een vroeger testament? ‘te niet doende alle voorgaende testamenten, codicillen ofte alle 

andere specien van uijtersten wille’. 

Eerste wil, onvermijdelijk in een katholieke wereld: ‘den langstlevenden tot laeffenisse der ziele van 

den eerststervenden moet celebreren hondert gelesen missen [....] en ook sullen de erfgenaemen van 

de lanstlevenden eerelijk te doen begraeven met een behoorelijke begraeffenisse ende uijtvaert, en 

ook te doen celebreren te sijnder of haere ziel laeffenisse gelijke hondert misse’. 

En nog: ‘jaerlijks ten eeuwige dagen in de cappelle van ste jan Baptist alhier tot Thisselt een jaergetij-

de van twee guldens ’s jaers’. 

Hoe wordt dat gefinancierd? ‘verbindende daervoren ende affecterende bij testament sekere behuijs-

de hofstede met het landt ende edificiën daer aen gestaen ende gelegen binnen de heerlijckheijdt van 

Thisselt groot omtrent een dagwand’. 
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Is er dan nog iets over? ‘item laeten naer hunne aflijvighijdt aen hunnen cosijn Matheus De Prins, sone 

van Jan De Prins, ende actuelijk bij de testateuren nogh woonende in vollen eigendom de voorseide 

hofstede met het landt, en dat op last van het voorseijde jaargetijde van 2 guldens ’s jaers, en op last 

van het inbrengen van een somme van vijfhondert gulden’. 

Waarvoor moest die som dienen? ‘die sal moeten betaeld worden [...] aen hunne naer te noemen erf-

genaemen in vergeldinghe van sijnen goeden oppas, diensten, behulpsaemheden die hij aen hun tes-

tateuren heeft gedaen’. 

Conclusie: 

Als men verder zoekt bij deze notaris, zal hieraan nog een vervolg geschreven zijn ... 

Hendrik Van der Krieken  

Jan Lauwers (1888 – 1918), gesneuveld maar niet 
vergeten  
Op 11 november zal het een eeuw, 100 jaar, geleden zijn dat er een einde kwam aan de Groote Oor-

log. De wapenstilstand van die Eerste Wereldoorlog, die om 11 uur inging, werd in de vroege ochtend, 

om 5.10 uur, ondertekend in een spoorwagon op een rangeerspoor in het bos van Compiègne, in 

Noord-Frankrijk.  

In de West-Vlaamse Westhoek, waar, in de Vlaamse velden, gevochten en gestreden werd om elke 

morzel grond, ‘leeft’ die Groote Oorlog 100 jaar later nog altijd. In juni vorig jaar bracht ik, als 

‘oorlogstoerist’, een bezoek aan Ieper en de Westhoek. We brachten een bezoek aan Tyne Cot Ce-

metery, de grootste militaire Britse begraafplaats op het vasteland. We luisterden, stil en ingetogen, 

naar de Last Post onder de Menenpoort in Ieper. En brachten een bezoek aan Talbot House, de ‘every 

man’s club’, achter de frontlijn in Poperinge. Waar vele Britse soldaten even tot rust kwamen.  

Maar ik had ook een belangrijke én heel persoonlijke ‘missie’ bij mijn tweedaags bezoek aan de West-

hoek. Op de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst rust Joannes (Jan) Lauwers, geboren op 31 

oktober 1888 in Willebroek. Jan sneuvelde op woensdag 9 oktober 1918 in Oost-Nieuwkerke. Amper 

een maand voor de wapenstilstand en het einde van de Groote Oorlog. Hij werd 29, net geen 30 jaar 

oud. Joannes (Jan) Lauwers was de een jaar jongere broer van mijn overgrootvader, Frans Lauwers.  
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Op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst liggen vooral soldaten die zijn gesneuveld tij-

dens het op 28 september 1918 ingezette Eindoffensief. De begraafplaats is formeel en imposant. 

Een kerkhof met parkallures, omringd door bos. Omstreeks 20 oktober 1914 komen Duitse troepen 

aan in het Houthulstbos. Ze zullen het bos de hele oorlog bezetten. Tijdens het Eindoffensief, in sep-

tember 1918, heroveren de Belgen het bos, maar tegen een hoge menselijke prijs. In de jaren die vol-

gen wordt het bos ontmijnd en gedeeltelijk herbebost. Ondertussen worden de doden van de vele 

kleine, over Houthulst verspreide Duitse en Belgische kerkhoven, gegroepeerd. Ongeveer de helft 

van de Belgische geïdentificeerde doden wordt op vraag van de familie overgebracht naar het kerk-

hof van hun geboortedorp. Zo komen ze eindelijk terug thuis.  

Jan Lauwers is nooit meer, ook niet na zijn dood, weer ‘thuis’ gekomen in Willebroek. Ursula De 

Maeyer, de weduwe van Egied Evarist Lauwers, die haar stiefzoon Jan opvoedde en onderhield tot hij 

als oorlogsvrijwilliger onder de wapens ging, had niet het geld om haar gesneuvelde stiefzoon weer 

naar Willebroek te laten overbrengen.  

In 1923 koopt de Belgische staat landbouwgrond aan 

pal tegen de bosrand, precies daar waar de gevechten 

van het Eindoffensief hebben plaatsgevonden, met de 

bedoeling er een groot Belgisch kerkhof aan te leggen. 

Dat kerkhof wordt de laaste halte en rustplaats van alle 

1.723 niet-gerepatrieerde Belgische gesneuvelde solda-

ten. De broer van mijn overgrootvader is één van hen. 

Jan was 25 jaar oud, toen hij zich op 3 augustus 1914 

liet aanwerven als oorlogsvrijwilliger. Hij deed dat bij 

de artillerie, in Fort 2 in Borsbeek. Hij werd getranspor-

teerd naar het Belgische opleidingskamp in Auvours, in 

Frankrijk, waar hij zijn militaire opleiding kreeg. Daarna 

kreeg hij nog een opleiding als kanonnier. Op 25 mei 

1915 werd hij ingedeeld bij het 6de regiment artillerie. 

Na een hervorming bij de artillerie muteerde hij op 1 

januari 1917 naar het 12de regiment artillerie. Hij be-

hoorde tot de ‘klas van 1914’, had het stamnummer 

329 en kreeg 7 frontstrepen.  

Jan sneuvelde tijdens de grote doorbraak in Oost-                      

Nieuwkerke op 9 oktober 1918. Hij werd eerst begra-

ven in Passendale, op het Belgische kerkhof ‘Mosselmarkt’. Na de oorlog werd deze begraafplaats 

opgeheven en werd het lichaam van Jan overgebracht naar Houthulst, waar hij tot vandaag rust in 

graf nummer S-777. De Groote Oorlog duurde voor Jan 4 jaar, 2 maanden en 8 dagen.  

Pas in 1922 kreeg zijn stiefmoeder een gift van 300 frank ‘voor ’t herstel der haardstede’ van ’t Comi-

teit “Hulp en Bescherming” van het strijdersfonds. Postuum kreeg Jan na de oorlog ook nog enkele 

eretekens toegekend: de Orde van Leopold II, het oorlogskruis, de overwinningsmedaille en de herin-

neringsmedaille 1914 – 1918.  

Ik bracht, in juni vorig jaar, voor het eerst een bezoek aan het oorlogsgraf van de broer van mijn 

overgrootvader, op de terugweg naar huis. Het was een mooie zomeravond, na een warme dag. De 

Jan Lauwers 
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militaire begraafplaatsen die we bezochten, de Last Post bij de Menenpoort, een dag eerder... Het 

bezoek aan de Westhoek beroerde me. Maakte me heel stil. Sterker dan ooit tevoren voelde en be-

sefte ik die dagen dat al deze soldaten, velen zeer ver weg van huis, vochten en streden voor de vrij-

heid waarin ik vandaag mag en kan leven.  

Ik heb mijn overgrootvader en zijn gesneuvelde broer nooit zelf gekend. En toch... daar bij dat oor-

logsgraf in Houthulst, die avond, liet ik meer dan één traan. Ik stond bij het graf met een stevige krop 

in de keel. Je eigen familienaam op die grafzerk zien staan, voelen en beseffen: dit was én is familie. Ik 

was vorig jaar 37, Jan sneuvelde en is nooit zo oud mogen worden. Nooit kwam de Groote Oorlog 

dichter bij mijn eigen (familie)geschiedenis. Bij het graf van Jan stak ik zelf ook een klein houten in 

remembrance kruisje met de symbolische rode poppie in de grond, waar ik ook een korte persoonlijke 

boodschap op schreef.  

Samen met de namen van alle andere Willebroekse jongens en mannen die sneuvelden in de Groote 

Oorlog, staat ook de naam van Jan Lauwers vandaag nog in bladgouden letters op een marmeren her-

denkingsplaat die in de Sint-Niklaaskerk in Willebroek hangt. 

Na het overlijden van hun vader Egied Evarist zetten mijn overgrootvader Frans en zijn broer Jan sa-

men de schilderszaak Lauwers voort. Na het sneuvelen van zijn broer zette Frans de schilderszaak al-

leen voort. Ook mijn grootvader, Evarist samen met zijn broer Gustaaf de tweede en de derde van 

vier zonen van Frans, bleven als zelfstandigen schilderen en behangen.   

Op 9 oktober dit jaar, dag op dag honderd jaar na het sneuvelen van Jan, zijn mijn ouders samen met 

de oudste zoon van Gustaaf in Ieper, om er onder meer het In Flanders Fields Museum te bezoeken. 

Jan Lauwers sneuvelde een eeuw geleden, maar is nog niet vergeten!   

  

 Bronnen:  

Allegaert, Sophie ‘In Vlaamse velden’ Uitgeverij Hannibal en Eén, 2013. Pagina 90 t.e.m. 93, Belgische militaire begraaf-

plaatsen Oeren en Houthulst.  

Schallenbergh, Eddy en Regionale Genealogische Werkgroep. ‘Gesneuvelden van Willebroek’ Overleden in Wereldoorlog I, 

deel 1. Uit de Groote Oorlog 1914 – 1918. Pagina 154 tot 165, dossier Joannnes (Jan) Lauwers.  

Kristof Lauwers  

Grafzerk  Jan Lauwers 
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Op 3 september 1910, lezen we in het Boxmeers weekblad 

(Nederland) dat er in onze regio vier dodelijke slachtoffers zijn 

gevallen tijdens een echt serieus onweer. Het eiste niet alleen 

in onze contreien dodelijke slachtoffers maar ook nog verschil-

lenden in andere plaatsen – zie het krantenartikel hierbij afge-

drukt. 

Drie dodelijke slachtoffers in Tisselt en één onbekende 

Nader onderzoek wijst uit dat er drie slachtoffers zijn, allen uit 

één gezin, wonend in Tisselt. 

Van het vierde slachtoffer ‘een werkman’ blijft zijn identiteit 

onbekend. 

De vier dodelijke slachtoffers wa-

ren samen in Breendonk aan het 

werk op een stuk land van ei-

genaar/landbouwer M. Salens. 

Toen de hel losbarstte en de gedu-

peerden zich probeerden te be-

schutten door in een stromijt          

‘onderdak’ te zoeken resulteerde             

dit in de gekende fatale  gevolgen.       

                                         

In parochieregisters van Sint Jan de Doper in Tisselt, 
vinden we de correcte datum van overlijden. 
Het fatale ongeluk had plaats op vrijdag 26 augustus 
1910. 
Gezinshoofd De Prins Petrus Joannes Ludovicus was 
geboren in Londerzeel op 3 mei 1825. 
Zijn zoon, De Prins Guilielmus Alphonsus was geboren 
in Tisselt op 5 mei 1896 en dus 14 jaar oud. 
De dochter, De Prins Maria Elisabeth, had vijf weken 
voordien haar 12de verjaardag gevierd. Haar geboorte-
datum kennen we ook uit het parochieregister: 17 juli 
1898. 
We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe echtgenote en 
moeder Josepha Verbruggen zich moet gevoeld heb-
ben. 

Onze Erevoorzitter, Gust Van Auwenis, geeft bijkomen-

de informatie: 

Het gezin De Prins had een bijnaam. Ze werden in de 

buurt ‘die van Princens’ genoemd. De bijnaam wordt 

tot de dag van vandaag gebruikt en de buurtbewoners 

weten perfect welke familie bedoeld wordt. Volgens 

Gust woonde de familie De Prins in de hoeve op de 

hoek van de Merkezeelstraat/Breendonkstraat. 

Dodelijk onweer in Tisselt en Breendonk 

Annie Van Dessel 
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De karmelietessen te Willebroek 

In 1644 vertrok Maria Margaretha der Engelen vanuit Antwerpen naar Oirschot, een dorp der meie-
rij van ’s Hertogenbosch. Daar stichtte zij het karmelietessenklooster “Blijendaal” dat in 1663 geslo-

ten werd naar aanleiding van de protestantse hervor-
ming in Nederland. 
Maria Margaretha van Valckenisse is geboren op 26 
mei 1605 te Antwerpen. Zij was de dochter van de 
stassecretaris Philips Van Valckenisse en trad als 19-
jarige in bij de Ongeschoeide Karmelietessen. Zij nam 
als kloosternaam “Maria Margaretha der Engelen”. 
Silvester Lintermans uit Oirschot had besloten zijn 
woning een andere bestemming te geven om er een 
klooster voor karmelietessen te stichten. Hij maakte 
zijn voornemen bekend aan de Overste van de Orde. 
De Provinciaal overste deed hem opmerken dat het 
niet mogelijk was een vrouwenklooster op te richten 
in een land waar de rooms-katholieken hun gods-
dienst niet vrij konden uitoefenen. 
Door tussenkomst van Maria van Medici, koningin van 
Frankrijk en moeder van Lodewijk XIII verkrijgt Silves-
ter Lintermans drie open brieven (lettres patentes), 
gedateerd 4 april 1642 waardoor zijne Koninklijke 
hoogheid (Altesse) hem onder zijn bijzondere be-
scherming neemt bij het stichten van de Vergadering 

van Oirschot.  
Moeder Maria Margareta der Engelen, zuster Anna van Ste-Theresia beiden uit Antwerpen samen 
met Maria van Jesus die uit de Vergadering der Ongeschoeide Karmelietessen van Keulen kwam 
zouden zich in Oirschot vestigen. 
Lintermans zond een afschrift van deze brieven naar Boom en aan Eerwaarde Pater Paulus Simon, 
generaal van de Orde. Deze zond op 3 maart 1643 aan Erw. Pater Hilarus van St-Augustijn, Provinci-
aal van Brabants Vlaanderen hem gebood de stichting der Ongeschoeide Karmelietessen te aan-
vaarden in Oirschot. Dit geschiedde in het Definitorium op 4 mei van hetzelfde jaar. De akte werd 
bevestigd op 8 april 1644 door Joseph van Bergaigne, Bisschop van ’s Hertogenbosch, deze was 
naar Antwerpen gevlucht. 
Lintermans had dit vernomen en kwam in alle haast met zijn dochter naar Antwerpen. Eerwaarde 
moeder Maria Margareta der Engelen (deze was tot overste aangesteld van het nieuwe klooster), 
zuster Anna van de Heilige Theresia (geboren te Oirschot) voegden zich bij Moeder Maria van Jezus 
die uit het klooster van Keulen kwam. Zij kwamen op 21 mei 1644 in Oirschot aan. Het huis van Lin-
termans werd voor de eerste maal omgevormd tot een klooster van Ongeschoeide Karmelietessen. 
De dochter van Lintermans, Maria, werd de eerste novice. 
Moeder Maria Margareta der Engelen stamde uit een edel geslacht uit Antwerpen en heeft 14 jaar 
als een heilige geleefd in dit klooster. 
Moeder Maria Margareta der Engelen stierf te Oirschot op 5 februari 1658, zij was 52 jaar. Haar li-
chaam werd vijf maanden en 19 dagen ten toon gesteld zonder enig teken van bedorvenheid, zij 
werd op 24 juli begraven. 
Na haar overlijden merkte men verschillende mirakelen op: er vloeide uit haar lichaam een olieach-
tig vocht (liqueur huileuse) met een zeer aangename geur, deze zou enkele zieken genezen hebben. 
De toeloop naar haar graf werd ontzaggelijk groot zodat de wereldlijke overste van ’s Hertogen-
bosch het lichaam, zonder dit bekend te maken wat men allemaal gezien had, deed begraven in de 
kerk van Sint-Jan. 
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De dochter van Lintermans verving Maria Margareta der Engelen als priorin. 
In het jaar 1648 werd geheel de meierij van ’s Hertogenbosch door het vredesverdrag van Munster 
aan de Staten Generaal afgestaan nadat de Prins van Oranje – beschermer van het Convent – overle-
den was. 

In het jaar 1665 werden 
de kloosterlingen blootge-
steld aan de woede van 
ketters. De kloosterlingen 
namen de vlucht en bega-
ven zich naar Mol in de 
Kempen waar zij in 1670 
een nieuw klooster bouw-
den met hulp van Silvester 
Lintermans. Daar werden 
zij opnieuw bedreigd door 
oorlog zodat zij in 1702 
Mol verlieten en een 
schuilplaats zochten op 
het kasteel Cleydael 
(Aartselaar). De heer Pie-

ter Govaerts, leraar in de Rechten en Algemeen Apostolische Vicaris van ’s Hertogenbosch verzette 
zich heftig tegen deze vestiging. 
Vanuit Aartselaar vertrokken de karmelietessen naar Willebroek waar zij het herenhuis van de familie 
d’Estempuys kochten (Estempuis, Henegouwen). 
De Apostolische Vicaris van ’s Hertogenbosch was tegen de vestiging van karmelietessen te Wille-
broek. Er werd besloten dat er enkele Karmelietessen 
naar het klooster in Mol terugkeerden en andere te Wil-
lebroek konden blijven. 
Het klooster in Willebroek werd onder het gezag gesteld 
van de Aartsbisschop van Mechelen en hij vereerde het 
klooster met een bezoek op 29 oktober 1759. 
De karmelietessen brachten ook een groot gedeelte van 
de wonderbare olie van Maria Margareta mee. Het 
klooster bleef bestaan tot 1783 door een Edict van 1783. 
Op 30 juni van hetzelfde jaar verlieten zij het klooster 
ten gevolge de dwingelandij van Keizer Jozef II, het huis 
werd verkocht in 1786. 
In de sacristie van de Sint-Niklaaskerk hangt nog altijd 
een schilderij met de afbeelding van Maria Margareta. 
De grafstenen van de overleden kloosterlingen (werden 
meegenomen uit het klooster), bevinden zich in de zijge-
vel van de voorvermelde kerk. 
Het klooster werd ook vernietigd in 1815. Op deze plaats 
herrees een nieuw dorpshuis en wachthuis. De bomen 
werden ook gerooid en de gronden van het klooster 
werden een blijk. Heden herinnert alleen de naam Non-
nenvijverstraat nog aan het bestaan van het klooster. 
Zo als vermeldt werden 22 vierkantige zerksteentjes in 
de zijmuur van de Sint-Niklaaskerk gemetseld. In het 
midden bevindt zich de centrale zerk van Mevrouw 
Mahieu van Gent – zij was de moeder der toenmalige 
priorin. 

Grafzerkjes van de Karmelietessen van Willebroek 
in de zijgevel van de Sint-Niklaaskerk. 
In zeer slechte staat wegens erosie en  

het gebrek aan restauratie. 



 13 

In 1753 leefden in dit klooster elf geprofeste nonnen en vier lekenzusters. 
Volgende kloosterlingen legden hun gelofte af in de handen van Eerwaarde heer Foppen: 
Ognate van Brussel; 
Mahieu van Gent; 
Nieuwenhuyse van Mechelen, voorheen begijn; 
Jenny Deveay van Bergen (Mons); 
Ook twee gezusters Claes uit Willebroek, dochters van een plaatselijke geneesheer. 
 
In 1759 werden nog geloften afgelegd door Casset uit Antwerpen en twee werkzusters Spillemaekers 
uit Boom en Theresia Dorsselaar van Liezele. 
Volgende grafzerkjes bevinden zich in de zijgevel van de Sint-Niklaaskerk: 
1. Maria Josepha Laïca, overleden 15 maart 1730; 
2. Anna Eugenia à Sto. Bartholomee, overleden 25 november 1731; 
3. Joanna Baptista ab Agno Dei, overleden 13 december 1731; 
4. Mater Cherubina ab amore Dei, priorin, overleden 26 februari 1736; 
5. Electa a Misericordia, overleden 15 maart 1742: 
6. Maria Josepha a Puero Jesu, overleden 8 september 1736; 
7. Verona ab Omnibus Sanctus, laïca, overleden 1743; 
8. Mater Teresia constantina a Sta Cruce, onder priorin, overleden 11 maart 1743; 
9. Rev. Mater Seraphina a Sto Spiritu, priorin religionis 49, overleden 13 september 1750;  
10. Maria Margareta ab Angelis, overleden 28 april 1751; 
11. Mater Alexandrina Theresia a SS. Trinitate, sub. priorin, overleden 11 februari 1754; 
12. Theresia a Jesu, overleden 18 november 1757; 
13. Agnes ab Agno Dei, overleden 9 mei 1758; 
14. Maria Angelica a Providentia Divina, overleden 26 december 1759; 
15. Maria Victoria a Sancta Cruce, overleden 28 december 1759; 
16. Maria Ernestina a Passione Domini, overleden 15 september 1763; 
17. Maria a Sto. Joseph, overleden 7 juli 1764; 
18. Maria Theresia Francisca a Sancto Spiritu, overleden 20 april 1773; 
19. Josephina a Jesu Maria, overleden 26 mei 1777; 
20. Anna a Sancto bartholomeo, overleden 10 februari 1779; 
21. Clara Francisca a Providentia Divina, overleden 19 oktober 1779; 
Mater Maria Josepha a Sta. Theresia, overleden 5 mei 1780. 

 
De kerk van het klooster werd volledig afgebroken. Het altaar zou in de kerk van Ruisbroek staan. Ve-
len van deze nonnen vertrokken naar Frankrijk. Een van de nonnen was zuster Caecilia van Allerheili-
gen, na de vernietiging woonde zij enkele jaren op een begijnhof in Parijs, rue de Grenelle, zij over-
leed daar op 14 oktober 1786 in de ouderdom van 62 jaar. 
 
Priorinnen van Willebroek: 
1. In 1732 was Priorin zuster Cherubina ab Amore Dei, vroeger Bosschaerts, geboren in Brussel.  
           Zij werd voor de derde maal verkozen in 1730, ook nog eens verkozen in 1733. Zij stierf op  
           26 februari 1736; 
2. Seraphina a Sancto Spiritu volgde Cheribina ab Amore Dei op, geboren als Van de Cruyse en  
           geboortig van Antwerpen. Zij werd gekozen op 12 maart 1736 en in haar ambt bekrachtigd in 
           1739 en ook op 30 mei 1742; 
3. Op 25 juni 1745 werd zuster Maria Theresia a Sancto Joseph in haar plaats gekozen, zij noemde 
           Swarts en was geboren in Brussel, de afgetreden Priorin Seraphina werd als onderpriorin  
           aangesteld; 
4. In september 1748 werd terug zuster Seraphina als priorin benoemd en zuster Maria Theresia 
           als onderpriorin. Moeder Seraphina overleed op 13 september 1750; 
5. Op 11 oktober 1750 werd als Priorin verkozen Maria Theresia en als onderpriorin zuster Maria  
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           Margareta a Passione Domini, in de wereld Delvaux; 
6. In oktober 1753 is voornoemde priorin terug benoemd voor drie jaar; Op 16 oktober 1756  
           werd Maria Theresia opnieuw verkozen; 
7.        Bij de volgende verkiezing was de nieuwe Aartsbisschop Joannes Henricus aanwezig. De ver- 
           kiezing gebeurde op 29 oktober 1795. Eénparig werd tot priorin verkozen Maria Theresia  
           a Sancto Joseph en als onderpriorin Maria Josepha (in de wereld Jenny of Jennig Van Bergen). 
 
Hier eindigen de aantekeningen van aartsdiaken Foppens. De zerksteen van zuster Maria Theresia 
leert ons dat zij nog priorin was op het ogenblik van haar overlijden op 7 juli 1764.  
Er stierf ook op 20 april 1773 een priorin met de naam Moeder Theresia Francisca a Sancto Spiritu, 
daar over weten we niets voor wat betreft haar benoemingen en welke verkiezingen; 
De laatste Priorin te Willebroek overleden op 5 mei 1780 was Moeder Maria Josepha a Sancta The-
resia. 
 
De geestelijke bestuurders van het klooster waren: 
De vaste biechtvader sinds 1728 was Eerwaarde heer Lambert Swijsen, pastoor te Boom, hij was 
ook de buitengewone pastoor van Willebroek. Hij stierf in 1758 en werd vervangen door Eerw. Heer 
Brion, pastoor van Blaasveld. 
De Kapelaan van het jaar 1731 was Eerw. Heer Theodoor Van Balen, geboren te Millegem 
(Kempen). Deze vertrok naar Kapellen om zijn oom, aldaar pastoor, te gaan helpen. 
Eerwaarde heer De Termpt, Willebroekenaar volgde hem op. De Termpt kwam van Kapellen. In de 
maand oktober 1741 werd deze naar Humbeek gezonden om daar de openstaande plaats in te vul-
len. 
Na De Termpt kwam Eerw. Heer Petrus Van Assche, geboortig van Opdorp. Hij werd vervangen in 
1746 door Eerw. Heer Busleyden, Brusselaar. Hij was in 1755 kapelaan geworden van de Karmelie-
tessen te Brussel. 
In zijn plaats kozen de nonnen in 1755 Eerw. Heer Potemans uit Bonheiden. 

Een deel van de relieken van Maria Margareta der Engelen m.a.w. de heilige non van Oirschot. 
Deze komen van de Carmel in Willebroek (flesjes met olie en kledingstukken). 

Oirschot is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Oirschot, in de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant. Oirschot is gelegen in regio de Kempen. Het is één der schilderachtigste plaatsen 
van de Kempen en rijk aan monumenten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oirschot_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kempen_(streek)
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Grondplan van het klooster van de Karmelietessen te Willebroek. 
Opmetingen en opgesteld door P.R. Culp uit Brussel. 

Openbaar verkocht als “Zwart Goed” in 1784 (Plan berustend in het Rijksarchief onder nr 642). 

Foto’s: René Pattyn; Gust Van Auwenis. 

René Pattyn 

Uit de archieven 

 Afb. (GAW) “City of Brussels” vastgevroren ter hoogte van de boulevardbrug in Willebroek op 2 maart 1928 
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Oorlogsveteranen uit Groot Willebroek in het 

Guldenboek der vuurkaart 

 
Wat is het Guldenboek der Vuurkaart ? 
 
Het Guldenboek werd uitgegeven 
tijdens de jaren dertig, met de al-
lerlaatste editie in 1940,  door het 
Uitgevershuis J.Rozez te Brussel.   
Het boek  bestaat uit diverse edi-
ties. Dit waren 8 Nederlandstalige 
en 8 Franstalige, met diverse bij-
voegsels. Volgende edities werden 
uitgebracht:  
1933-1934/ 1934-1935/ 1935-
1936/  
1936-1937/ 1937/ 1937-1938/ 
1938-1939 en 1940.  
De editie 1940 is geen aparte editie 
maar telkens een kopie van één 
van de voorgaande edities met mo-
gelijk enkele afwijkingen. De Ne-
derlandstalige edities zijn, uitgenomen de beschrijving van de regimenten, identiek aan de Franstali-
ge. 
 
Het bevat  namen en foto's van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een Vuurkaart. De vete-
raan die in het boek wou vermeld worden moest hiervoor een formulier invullen. Daar moest hij o.a. 
opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen. Via hetzelfde formulier kon hij ook het boek be-
stellen. Ter controle van de verstrekte info werden er huisbezoeken afgelegd waar de nodige bewij-
zen diende voorgelegd te worden. Een deel van de opbrengst van het boek diende ter ondersteuning 
van het "Fonds der grootste verminkten en invallieden". 
 
Houders van de vuurkaart konden van diverse voordelen genieten. Zo verkregen ze korting op trein, 
tram en busvervoer in België. Op medisch vlak bezaten ze het recht om gratis op consultatie te gaan 
naar een speciaal aangestelde dokter en kregen een fikse korting op (of gratis) de voorgeschreven 
medicatie. Hiervoor bestonden speciale formulieren, die ze moesten meenemen op doktersbezoek. 
De frontstrepen leverden (vanaf hun 45e jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald met 
een postassignatie, en het bedrag was uiteraard afhankelijk van het aantal strepen. 

De herdenkingen van 100 jaar 1914-1918 lopen ver op zijn einde, er is al heel veel geschreven 
over de gesneuvelde en vermiste soldaten maar heel weinig over onze soldaten die het hebben 
overleefd, en die mogen we zeker ook niet vergeten, met dit artikel willen we een hulde bren-
gen aan onze oorlogsveteranen. 

Voor ik verder ga wil ik mij eerst verontschuldigen bij alle oorlogsveteranen en familieleden die 
hun naam niet vermeld zien worden in dit artikel, en die zullen er zeker en vast zijn. 
Vermits ons gemeentebestuur niet al te meewerkend is eerder tegenwerkend aan onze vereni-
ging heb ik mijn informatie voor dit artikel gehaald uit de boeken van de Vuurkaart. 
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Wie had recht op een Vuurkaart ? 
 

Koninklijk Besluit van 14 mei 1932 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, 
HEIL. 

Willende, door een gansch bijzonder blijk On-
zer Welwillendheid, de diensten erkennen 
aan het Land bewezen door de Belgische Mi-
litairen van goed gedrag, uit de eenheden 
van den oorlog 1914-1918, die rechtstreeks 
in voeling met de vijand, gedurende een lan-
ge periode meer bijzonder aan het vuur en 
bewegingsgevecht verbonden vermoeienis-
sen, risico’s en gevaren hebben doorstaan; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landsverdediging. 

WIJ HEBBEN BESLOTEN EN WIJ BESLUITEN : 

Artikel één. – Er wordt een speciale kaart in-
gevoerd, genaamd “ Vuurkaart ”. 

Art.2. – De “ Vuurkaart “ wordt, in principe, 
verleend aan de militairen van het Belgische 
Leger die tijdens den oorlog, tusschen 4 Au-
gustus 1914 en 11 November 1918, op al dan 
niet onafgebroken wijze, wezenlijk ten min-
ste twaalf maand effectieven dienst bij de in 
nevensgaande tabel aangeduide eenheden 
hebben volbracht. 

Art.3. – De bij voormeld 2 voorziene periode 
van twaalf maand wordt tot negen maand 
beperkt voor: 

De militairen die, van 4 Augustus 1914 tot 31 
October 1914 of van 28 September 1918 tot 
11 November 1918, behoord hebben tot 
eene der in bijgaande tabel vermelde eenhe-
den en die deel genomen hebben aan al de 
krijgsverrichtingen hunner eenheid; 
De militairen van voormelde eenheden die 
eervol in ’s vijands handen zijn gevallen tij-
dens eene krijgsverrichting van eene regel-
matig samengestelde eenheid of eenheids-
fractie en die, na uit een gevangenkamp te 
zijn ontvlucht, zich terug bij het leger hebben 
vervoegd. 

Art.4. – De “ Vuurkaart “ zal – welke ook de 
duur zij van de werkelijke aanwezigheid in 

eene der bij artikel 2 bedoelde eenheden – 
worden afgeleverd aan de militairen, die uit 
deze eenheden werden geëvacueerd wegens 
tegenover den vijand opgelopen verwondin-
gen of gasvergiftiging en die, bij het verlaten 
van het hospitaal, door een medische com-
missie wegens hunne verwondingen onge-
schikt voor den dienst werden bevonden en 
derhalve, tot afdanking wegens reform voor-
gedragen of in een sedentairen dienst ge-
handhaafd werden. 

Art.5. – De in ’s vijands handen gevallen ver-
wonde militairen en de na 11 November 
1917 in eene der bij nevensgaande tabel 
voorziene eenheden aangekomen militairen, 
kunne – welke ook de duur der aanwezigheid 
zij – de “ Vuurkaart “ slechts bekomen indien 
zij, wegens hunne verwondingen, door eene 
pensioencommissie definitief ongeschikt 
werden bevonden. 

Diegene onder voormelde militairen, die niet 
ongeschikt werden bevonden door eene pen-
sioencommissie, kunnen dan wegens deze 
verwondingen in ‘t hospitaal doorgebrachten 
tijd als werkelijke aanwezigheid in hunne oor-
spronkelijke eenheid doen gelden. 

Art.6. – De “ Vuurkaart “ wordt niet na de 
dood verleend. 

Art.7. – De “ Vuurkaart “ is van het zelfde mo-
del als die welke bij onderhavig besluit is ge-
voegd. Ze zal van roodkleurig sterk papier 
zijn, met de Nationale kleuren in den linker 
bovenhoek. 

Art.8. – Onze Minister van Landsverdediging 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

      Gegeven te Brussel, den 14 Mei 1932. 

                            (g) ALBERT. 

 

                                      Van Koningswege :  

De Minister van Landsverdediging. 

                                               (g) DENS. 
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Voorbeeld van de Vuurkaart 

Voorzijde Vuurkruis Medaille Achterzijde Vuurkruis Medaille 
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ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomen-
den, HEIL. 

Herzien Onze besluiten. n° 31999 bis van 14 
Mei 1932 en n ° 34672 van 27 April 1933, 
waarbij onderscheidenlijk de “ Vuurkaart “ 
en onderscheidingsteeken  “ Vuurkruis “ 
worde ingevoerd. 

Willende door een bijzonder blijk Onzer 
Welwillendheid, de diensten erkennen wel-
ke door de houders der “ Vuurkaart “ aan ’t 
Land werden bewezen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landsverdediging. 

WIJ HEBBEN BESLOTEN EN WIJ BESLUITEN : 

Artikel één. – Er wordt een eereteeken met 
name “ Vuurkruis “ ingevoerd. 

Art.2. – Het “ Vuurkruis “ wordt door Ons 
toegekend aan de houders van den “ Vuur-
kaart “ : deze kaart geldt als brevet. 

Art.3. – Het “ Vuurkruis “ is van gepatineerd 
brons. De heraldieke beschrijving er van is 
de volgende : 

Voorzijde : Een kruis, waarvan de paal met 
verticale arceeringen en de dwarsbalk met 
horizontale arceeringen, met een uitsprin-
gende zoom, beladen in het hart met een 
rechtop geplaatst rechthoekig schild bela-
den met een zicht van een slagveld, geboord 
rechts en links met een uitspringende lau-
rierslinger, met : op de voorgrond een bajo-
net met punt omhoog en een helm voorzien 
van zijn stormband, de voorkant versierd 
onderaan met een leeuwengezicht, schuin 
kruislings geplaats in het midden op een 
hoogte uitgaande uit de rechterzijde, een 
veldkanon van 7,5 cm, in schietstand naar 
links gewend; op de achtergrond de hemel 
met in het schildhoofd, uitgaande uit de lin-
kerzijde een schaduwzon die een wolk uit-
gaande uit der rechterzijde verdrijft. 

Koninklijk Besluit van 6 Februari 1934 

Op 6 februari 1934 werd er besloten een medaille toe te kennen aan alle vuurkaarthouders en aan 

allen die in de vuurlijn gediend hebben, namelijk het Vuurkruis. 

Keerzijde : Een kruis, waarvan de paal met 
verticale arceeringen en de dwarsbalk met 
horizontale arceeringen, met een uitsprin-
gende zoom, beladen in het hart met een 
rechtop geplaatst rechthoekig schild beladen 
met een laurierpalm schuinlinks geplaatst 

doorsnede met wapenspreuk : Salus Patrias 
Suprema Lex  faaswijs geplaatst en op twee 

lijnen geschreven, vergezeld in het schild-
hoofd rechts van de koninklijke kroon door 
een stralenkrans omgeven en in den schild-
voet links van de jaartallen 1914-1918 
paalsgewijs geschreven. 

Lint : Van keel met drie smalle palen van la-
zuur, die van rechts en links stroomsgewijs 
geplaatsts, zoo dat aan de uiteinden rechts 
en links de grond van keel zichtbaar blijft. 

Art.4. – Beschrijving en teekening van het “ 
Vuurkruis “ berusten bij het departement van 
Landsverdediging. 

Art.5. – Het eereteeken “ Vuurkruis “ wordt 
op de linker zijde der borst, onmiddellijk op 
het “ Yzer Kruis” gespeld : het mag niet ter-
zeldr tijd als het bij Ons beluit van 27 April 
1933 ingevoerd kenteken “ Vuurkruis “ wor-
den gedragen. 

Art.6. -  Deze onderscheiding wordt niet ver-
leend na den dood. 

Art.7. – Het juweel wordt door de regeering 
niet afgeleverd. 

Art.8. – Onze Minister van Landsverdediging 
is belast met de uitvoering van het Besluit. 

 

Gegeven te Brussel, den 6 Februari 1934. 

       (g) ALBERT. 

                                  Van Koningswege :  

De Minister van Landsverdediging. 

                                    (g) Albert DEVEZE 
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Verklaring der eretekens 

Van niet alle personen is er een foto voorzien in de boeken, sommige personen staan er alleen met 

naam woonplaats en eretekens in. Hierna volgt een opsomming van de Groot Willebroekse oud-

strijders die vermeld staan in de boeken van de Vuurkaart. 

Grand Cord. 

Grand Off. 

Comm. 

Off. 

Chev. 
 

P.  o. 

P.  a. 

m.  o. 

m.  a. 

Grootlint. 

Groot officier. 

Commandeur. 

Officier. 

Ridder. 
 

Gouden palmen. 

Zilveren palmen. 

Gouden medaille. 

Zilveren medaille. 

NATIONALE EERETEEKENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 

   CC    14-18 

   mm 

   mvc 

   ra 

   coA 

   coVC 

   s 

   EA 

   RL 

Leopoldsorde. 

Kroonorde. 

Orde van Leopold ll. 

Oorlogskruis. 

Ijzerkruis. 

Zegemedaille. 

Herrineringsmedaille 1914-1918. 

Burgerkruis 1914-1918 (le of 2e klas). 

Militaire Medaille 2e klas (art. 4). 

Medaille van den Strijder-Vrijwilliger. 

Medaille van Koning Albert. 

Herinneringsmedaille van de Afrikaanse veldtochten. 

Herinneringsmedaille der koloniale Veteranen. 

Ster voor dienst in  Congo. 

Orde van de Afrikaanse ster (in gebeurlijk geval met palm). 

Koningklijke leeuworde (in gebeurlijk geval met palm). 



 21 

Gouden Palm  Ridder Leopold I  Zilveren Palm  Ridder Kroonorde  Ridder Leopold II  Oorlogskruis 

1914-1918  

Ijzer Kruis  De Burgerlijke 

Decoratie 1914-

1918 1e klas 

(goud) 

Oorlogsherin-

neringsmedaille 

1914-1918  

De Burgerlijke 

Decoratie 1914-

1918 2e klas 

(zilver) 

Medaille van 

den Strijder-

Vrijwilliger  

De Koning    

Albert Medaille  

Overwin-

ningsmadaille 

1914-1918  

Ijzer Medaille  

Acht frontstrepen: één vergulde balk (ter vervanging van vijf zilve-

ren balken) en drie zilveren balken. Dit is het maximum aantal dat 

men kon bereiken. 
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Blaasveld 

 

 

 
 

 

 

 

 

Klein Willebroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisselt 
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Willebroek 
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Bronnen: www.yser.eu                                                                   
      www.tenboome.be                                                                                                                                                                                                                                         
      www.militair.net 

Jan Peeters 

Natalie Geuens 

Voorbeeld van een inschrijvingsformulier voor het “Guldenboek der Vuurkaart”. 

Van de deelgemeente 

Heindonk heb ik 

geen oorlogsvetera-

nen gevonden in de 

boeken van de vuur-

kaart  
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VILLA’S LANGS DE FIETSAUTOSTRADE 

Langs de fietsautostrade – die start aan het einde van het Stationsplein en naast het treinspoor 
loopt tot aan het Hof van Coolhem in Puurs – zie je nog enkele mooie villa’s. Zij overleefden de 
afbraak van Cokes- fabriek uit 1900. Villa André en erachter Villa Roza waren bestemd voor de voor-
naamste ingenieurs. Voor sommige bedienden waren er ook achterin eenvoudigere huizen voor-
zien.  

De besproken villa’s zijn aangeduid op de foto hieronder met een rode X 

Zo zagen de Villa’s eruit in het interbellum   



 29 

De Villa’s werden vanuit de Cokesfabriek verwarmd met stoom in lage druk. Later werden ook van-
uit de “Cokes” de villa’s van “Den Ammoniak” naast de spoorbrug langs de vaart op dezelfde manier 
verwarmd. 

Er was ook een grote villa, die de “Casino” werd genoemd. Het was de plaats voor ingenieurs en be-
dienden om eens uitbundig te feesten en te ontspannen.  
Die villa werd gekocht om afgebroken te worden en de grond bij een afbraakfirma te voegen met 
ingang langs de Emiel Vanderveldestraat. 

postkaarten Gemeente Willebroek, foto’s Emiel Geens  

Emiel Geens 

                                           De man met de bolhoed is de bewoner van de villa     
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Football club Prior 

Toen ik enkele weken geleden een oude jaargang van het gewestelijk weekblad “Ons Willebroek” in 
handen kreeg trok het volgend artikel mijn aandacht. Een nieuwe Willebroekse voetbalploeg deed 
hierin een warme oproep tot de plaatselijke voetballiefhebbers om hun steun en aanmoedigingen 
tijdens hun thuiswedstrijden. 

Deze nieuwe voetbalploeg ging van start onder de naam van “Racing-Willebroek”. Racing Willebroek 
was de fusieploeg van Fc Prior en Fc Vitesse die in de toekomst hun krachten voortaan gingen sa-
menbundelen. 

De thuiswedstrijden gingen voorlopig nog door op het vroegere terrein van Fc Prior, een  voetbalter-
rein dat gelegen was ter hoogte van de Willebroekse Vaartstraat. Daar deze locatie in de ogen van de 
verantwoordelijke bestuurslui niet optimaal aan hun wensen voldeed, ging men op zoek naar een 
gepast terrein in het centrum van de gemeente.  

Na enig zoekwerk kon men dit vinden in de Emiel Vanderveldestraat. De nieuwe voetbalvereniging 
ging er bijzonder prat op dat zowel spelers als begeleiders hun zakgeld spendeerden aan hun geliefde 
sport en zelfs hun uitrustingen en verplaatsingen uit eigen zak betaalden. Diezelfde spelers vragen 
van de sportliefhebbers het nodige geduld daar ze in deze beginperiode nog geen superieur spel mo-
gen verwachten.  Tevens beloven zij hun uiterste best te zullen doen om hun voetbalpubliek te ver-
maken. Ik ging op zoek in mijn fotoarchief en wil u bijgaande prent niet onthouden. U zal alvast nog 
verschillende van deze Racing-Voetballers erkennen. 

Zeggen de namen van volgende spelers u nog iets: Frans De Smet, Marcel Van Neck, Florent De 
Smedt, Jefke Aerts, Frans Reyniers, Celest Crockaert, Abdon Pintens, Albert Geeraerts, François 
Smets.  

Tevens wil ik u volgende gegevens uit de beginperiode van deze vereniging niet onthouden: 

Voorzitter: Willem  Willems   Terrein: Vaartstraat  

Secretariaat: Pintens Flor    Stichtingsdatum: 01.06.1945 

Lokaal: Boomsesteenweg 72   Clubkleuren: geel-blauw 

 

Onderaan op de foto uit het seizoen 1955-1956. Terrein E.Vanderveldestraat 

 

Wij bemerken staande van Links 
naar Rechts: Vereecken Jean 
(secretaris) De Smet Louis, Van 
Neck Marcel, De Smedt Florent, 
Aerts Jozef, Boeykens Henri, “de 
Michel “Louis. 

Geknield van Links naar Rechts: 
Reyniers Frans, Pintens Adon, 
Crokaert Celest, De Boek Frans, 

Mahieu Karel en ploegafgevaar-
digde Crockaert Leon. 

Gary Mantiers 
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Steunende Leden 

Ere-Leden 
DERYCKE NOEL 

DUYSBURGH KAREL 

FOQUE GUY 

HUYGENS GUY (Syndic Pro) 

TIERENS DESIRE 

VAN AUWENIS AUGUSTINUS 

Gent 

Leest 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

VAN DER VLIET FRANS 

VAN DESSEL ANNIE 

VAN DYCK GEORGES 

VAN HOOYMISSEN CARL 

VERLINDEN JUDITH 

VLEUGELS-BREMS 

Willebroek 

Willebroek 

Keerbergen 

Willebroek 

Willebroek 

Kontich 

AERTS-DE DYCKER 

ATELIER VAN DEN BOGAERT BVBA 

BROCK JOHAN 

BUGGENHOUDT ANDRE 

COENJAERTS RAF 

DALLE-HAUCHECORNE 

DE BOECK W.-DELALIEUX S. 

DE BRUYN PETER 

DE JONGHE-TORFS 

DELETTE ALFRED 

FRANS Victor 

GEUENS NATALIE 

HERMANS JAN 

HEYMANS WILLY 

KETELS-MANNAERTS 

KUTERNA JAAK 

MAES ALFONS 

MUYSHONDT DIRK 

PATTYN RENE 

Vilvoorde 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Kapellen 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

Heindonk 

Breendonk 

Tisselt 

Elewijt 

Willebroek 

Oostduinkerke 

Willebroek 

Willebroek 

Willebroek 

PEETERS JAN 

SCHAERLAECKEN-COOLS 

SCHROVEN IVO BVBA 

SELLESLAGH-DE RUDDER 

SIEBENS MARCEL 

SOMERS RONNY 

VAN ASBROECK JAN 

VAN BUGGENHOUT JOZEF 

VAN CAUTER ALAIN 

VAN DER KRIEKEN HENDRIK 

VAN HUMBEECK-VAN PRAET 

VAN EEDE-TEMMERMAN 

VAN INGELGEM IRENA 

VAN NOTEN YVES 

VERHOEVEN-FOQUE 

VERSCHAEREN GERRY 

VERTREPEN FRANS 

VLEMINCKX ALBERT 

Breendonk 

Willebroek 

Bonheiden 

Willebroek 

Reet 

Willebroek 

Willebroek 

Tisselt 

Willebroek 

Mechelen 

Willebroek 

Wemmel 

Willebroek 

Bornem 

Blaasveld 

Willebroek 

Willebroek 

Blaasveld 

Nieuwe privacywet 
 

Ook Vaertlinck vzw is gehouden aan het toepassen van de nieuwe privacywet de 
“GDPR-regelgeving”. 
Aangezien Vaertlinck over enkele gegevens van jullie bezitten kunnen wij de nieu-
we regelgeving niet negeren. 
Wij bezitten van jullie volgende gegevens: Naam en voornaam, volledig adres, en 
voor een aantal het e-mailadres en geboortedatum. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van ons tijdschrift of soms een 
uitnodiging voor een activiteit. 
Jullie kunnen ten allen tijde bij onze secretaris een afspraak maken om jullie gege-
vens in te zien, te wijzigen of te schrappen (kan ook per e-mail). 

?????????? 



 32 

Beste lezers,  

U heeft momenteel het laatste tijdschrift van de 13de jaargang 2018 in uw 

handen.  Hopelijk heeft u de gedrevenheid en kunde van onze medewerkers 

geapprecieerd.  

Als bestuur danken wij u van harte in het vertrouwen dat u in onze organisa-

tie stelt.  

In ons documentatiecentrum zullen onze medewerkers u graag blijven bij-

staan en helpen wat het samenstellen van uw familiegeschiedenis betreft.  

Onze vereniging zet zich blijvend in om ‘ons erfgoed en onze geschiedenis’ te 

bewaren. Uw medewerking en inzet, beste lezer, wordt ten volle gewaar-

deerd!  

Hernieuwing van uw abonnement voor 2019 kan nu reeds gebeuren.  

De prijzen voor 1 jaargang (4 tijdschriften) blijven ongewijzigd. 

Ook dit jaar hebben we 3 formules waaruit je kan kiezen:  

Gewoon Lid - 20 euro 

Steunend Lid - 30 euro (Naam wordt gepubliceerd in ons tijdschrift) 

Ere Lid - 40 euro (Naam wordt gepubliceerd in ons tijdschrift) 

U kan overschrijven op rekeningnummer: BE94 7512 0635 5214 – BIC AXAB-

BE22 op naam van Vaertlinck vzw Willebroek. Vermeld duidelijk: lidgeld 2019 

en uw naam. 

Het bestuur 

Het Juiste moment... 

Niet 

Vergeten 

 

Hernieuwen 
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 Mededelingen 

Archief Vaertlinck 

Centrum Jan Van Winghe, Capt. Trippstraat 33, 2830 Willebroek, lokaal 28. Elke tweede en vierde  
zaterdag  van de maand van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak: rene.pattyn@telenet.be. 
 

Agenda 

8 december 2018 Opendeurdag archief Vaertlinck (09.00 tot 17.00 uur) 
3 maart 2019   Devotionaliabeurs  
6 oktober 2019   Devotionaliabeurs  
 

Website 

www.vaertlinck.be 
www.facebook.com/vaertlinck 
 

Meewerken 

Heb je een vlotte pen of wil je op een andere manier een praktische of materiële bijdrage leveren 
aan onze werking, neem dan contact op met ons secretariaat: Molenweg 24, 2830 Willebroek,  
gsm 0477-266 537, rene.pattyn@telenet.be. 

Voor opzoekingen of een leuke babbel 
iedereen welkom op 8 december 2018 

in het Centrum Jan Van Winghe, 
Capt. Trippstraat 33,  

2830 Willebroek,  
lokaal 28, eerste verdieping,  

van 09.00 tot 17.00 uur. 



 



 



 



 



 



 



 


