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REDACTIONEEL

Wanneer U dit leest zit 1988 er al een tijdje op.

Ongetwijfeld mogen we stellen dat het, wat betreft onze

heemkundewerking, een positief jaar is geweest.

Eén van onze primaire doelstellingen is immers steeds ge-

weest naar de bevolking te treden met onze realisaties, en

op dit vlak scoorden we in het afgelopen jaar een paar keer

zeer goed* In mei bracht ons medelid Wim van Hout het boek

"100 jaar Sint-Antoniusparochie Oosthoven", een prachtig

en tevens historisch hoogstaand werk over de parochie die

op 22 mei 1888 werd opgericht. Het is een stuk rijke ge-

schiedenis uit onze eigen omgeving, grondig uitgewerkt en

verzorgd gepresenteerd. Anderzijds zetten we in het voor-

bije jaar een andere belangrijke stap, door een heemkundig

museum te openen. Toegegeven dat het een bescheiden begin

is, maar het mag gezien worden en de kritiek was doorgaans

positief. We zijn er ons van bewust dat het museum moet

groeien en dat er nog heel veel werk en tijd aan besteed

zal moeten worden. Een belangrijke vaststelling is echter

dat Corsendonca bij een aantal mensen wat losgeweekt heeft:

we mochten een aantal schenkingen van voorwerpen noteren,

zodat ons eigen patrimonium stilaan groeit. Daarnaast willen

we ook de mensen die vertrouwen in ons hadden en materiaal

ter beschikking stelden van harte danken.

In 1989 willen we ons museum wat meer bekendheid geven bij

de bevolking. Het blijkt immers dat nog heel wat mensen

van Oud-Turnhout het bestaan van een heemkundig museum niet



kennen. Misschien ligt hier ook een taak voor onze tal-

rijke leden?

Onze mensen mogen verder gerust zijn: Corsendonca zal de

ingeslagen weg verderzetten, indien mogelijk met nog meer

inzet.

Bij onze aktiviteiten in de loop van 1988 mochten we ook,

naast de vertrouwde gezichten, een aantal nieuwe leden

begroeten. Een aantal "toevallige" bezoekers van de ten-

toonstellingen vonden de heemkundekring de moeite waard om

lid te worden. Een vaststelling waar we alleen maar blij

mee kunnen zijn.

Op l januari werd ook onze nieuwe gemeenteraad geïnstal-

leerd. We wensen de beleidsmensen een vruchtbare ambts-

termijn toe en hopen dat we in de toekomst op een even po-

sitieve manier met de nieuwe ploeg kunnen samenwerken als dat

in het verleden het geval was.

In de volgende nummers van het tijdschrift zal iedereen

meer vernemen over plannen en aktiviteiten die de heemkunde-

kring opzet en wil realiseren.

Intussen wensen we U van harte een gelukkig en vreugdevol

1989.

Hugo Miguet,

voorzitter.

H E R N I E U W I N G LID G ELD 1989

Het l idgeld van de H e e m k u n d e k r i n g Cor sendonca

b e d r a a g t voor 1989 150 BF.

Mogen we v r a g e n di t bed rag zo v l u g m o g e l i j k

over te s c h r i j v e n , met geb ru ik van b i j g a a n d

s to r t i n g sb u l l e t i n ?

Ons r e k e n i n g n u m m e r is nog steeds 001-1085134-71

H a r t e l i j k d a n k !

Zi j o n t v i e l e n ons . . .

In de voorbije maanden overleden twee van onze trouwe leden:

MARCEL LAENEN overleed te Turnhout op 23 oktober 1988, op

72-jarige leeftijd. Hij was ere-schoolhoofd van de gemeente-

school te Oud-Turnhout. Van bij het ontstaan van de Kring

werd hij lid, en meerdere malen gingen we bij hem aankloppen

voor informatie of documentatie, want hij had een grote

liefde voor het verleden van de eigen streek;

SUS CORSTEN overleed te Oud-Turnhout op 2 december 1988, op

47-jarige leeftijd. Ook hij was een trouw lid van de Kring

en stond steeds klaar om ons bij opzoekingswerk in de gemeen-

telijke archieven bij te springen en wegwijs te maken. Hij

verrichtte reeds heemkundig werk lang voor de Kring bestond.

Wij bieden aan beide families onze oprechte deelneming aan.



Een Oud-Turnhouts heemkundige uit de 18° eeuw: E.H.

MICHAEL LOMBAERTS (2)

Zoals aangekondigd in ons septembernummer van 1988, volgt

hier het testament van deze pastoor, gevolgd door een be-

knopte bibliografie. (12)

"In den naem ons Heere Amen bij den inhoude van desen

openbaeren instrument van testament zij kennelijck en iege-

lijck dat in den jaere ons Heere als men schreef een duysent

seven hondert acht en seventigh op den negen en twintighsten

dagh der maent augusty Compareerde voor mij Franciscus

Snijders notario publico bij den souverijnen Raede van Bra-

bant geadmitteert binnen de stadt ende Vrijhijdt Turnhout

residerende ende in presentie van de getuygen naergenoemt

den Eerweirden Heere Michael josephus Lombaerts pastor tot

Outturnhout mij notaris wel bekent gesont naer den lichaeme

als met ons gaende ende staende op der aerde, mede sijne

Vijff sinnen memorie ende verstant over al wel machtigh we-

sende ende volcomentlijck gebruyckende gelijck dat aen mij

notaris ende getuygen opentlijck scheen ende bleeke

welcken heere comparant overpeysende dat er niet seekerder

en is dan de doodt ende niet onseekerder dan de uere der

selve ende daerom wel bedacht zijnde onbedwongen ende on-

verleyt van iemanden in eeniger manieren soo hij seijde

ende verclaerde, heeft gemaeckt, geordonneert ende gesloten,

maeckt, ordonneert ende sluyt bij desen dit sijn tegen-

woordigh testament ende dispositie van uytesten wille in der

formen ende manieren hier naer volgende:

In den eersten wederroepende casserende doodt ende te niet

doende alle sijne testamenten ende dispositien van uytersten

wille die hij voor dato deser eenighsints soude mogen ge-

maeckt hebben ende ten dese wel specialijck wederroepende

casserende doodt ende te niet doende sijnen testament ende

dispositie van uytersten wille gemaeckt met sijne twee sus-

ters ende gepasseert voor den notaris petrus gerardus Snijders

alhier ende seeckere getuygen in dato eenen dertigh july

1700 eenen sestigh als mede sijnen testamente gepasseert

voor mij voors: notaris ende getuygen in dato derthien

january 1700 acht en seventigh, willende ende wel uytter-

lijck begeirende dat dit sijn tegenwoordigh testament ende

Dispositie van uytersten wille sal stadt grijpen effect sor-

teren ende van weirden gehouden worden t' zij bij forme van

testament codicille giffte laetinge oft maeckinge die men

noemt ter saecken van de doodt oft andersints soo iemants

testament ende dispositie van uytersten wille naer den gees-

telijcken oft weirelijcken rechte alderbest van weirden

zijn magh niet tegenstaande alle solemnitijten van rechten

hier toe gerequireert niet volcomentlijck en waeren geobser-

veert oock niet tegen staende eenige stadts steden municipale

statuyten oft s'Lants rechten ter contrarie, alle welcke

ende den effecte der voor soo veel die desen sijnen testamente

souden mogen contrarien hij heere testateur heeft gederogeert

gelijck hij expresselijck daer aen bij desen is derogerende

ende bevelende sijnen Ziele soo wanneer die uyt sijnen sterf-



felijcken Lichaeme scheyden sal Godt Almachtighf maria sijne

gebenedeyde moeder ende allen het hemels geselschap ende

sijn doodt Lichaem ter geweyder aerde kiesende sijne begraef-

plaetse in de kercke van Outturnhout op de choor onder den

serck daer sijne susters onder zijn begraeven, willende dat

op den selven serck sal gecapt worden ende met witte marmere

Letters ingeseth worden den dagh maent ende jaer van sijn

overlijden, als mede hoe Lange hij heere testateur de pasto-

rele functie van Outturnhout bedient heeft, waer mede hij

heere testateur sijne onder te noemene erfgenaemen belast.

Item wilt hij heere testateur dat tot het celebreren van den

Lijckdienst sal gebruyckt worden het besten baer kleet,

cassuyffel, coorcap met het gene daer toe dienende van de

confrederie der geloovige Zielen binnen turnhout.

Item wilt ende begeirt hij heere testateur dat naer sijne

doodt sullen gecelebreert worden ses hondert missen van

requiem t'sijner Ziele laeffenisse ider misse tot 10 stuyvers,

daer en boven een dertighsten, waer voor den heere celebrant

voor ieder intentie (13) sal genieten sesthien stuyvers

willende het selven te sullen geschieden door den heere

pastor ende onderpastor als dan wesende

willende voorders hij heere testateur dat de bovenstaende

ses hondert missen sullen gecelebreerd worden te weten door

die heeren van corssendonck een honder ider misse tot 10

stuyvers, item door den heere rector ghijs binnen Turnhout

een hondert waer voorens den selven sal hebben voor ider

misse thien stuyvers, item door de paeters minderbroeders

binnen turnhout een hondert ider tot aght stuyvers, ende de

resterende drij hondert door den heere pastor ende onder-

pastor van Outturnhout alsdan wesende ider misse tot 10 stuy-

vers.

Daer en boven wilt hij heere testateur dat aen de drij pas-

tors van de congregatie van Turnhout sullen gegeven worden

aen ider vijff en twintigh missen ider misse tot vierthien

stuyvers, ende sullen ten dage der uytvaert ter maeltheyt

versocht worden.

Item wilt hij heere testateur dat op sijne uitvaert sullen

versocht worden vier paters minderbroeders om onder den

lijckdienst te celebreren, ende dat aen ider der selve sullen

gegeven worden thien intentien ider intentie tot vierthien

stuyvers ende ten selven dage versocht worden op de mael-

theyt.

Item sullen aen den heere celebrant ende aen de assistenten

van den lijckdienst moeten gegeven worden aen ider twintigh

intentien ider intentie tot thien stuyvers ende daer en bo-

ven aen den heere celebrant van de lijckmisse een dobbel

souverijn ende sullen oock op den dagh der uytvaert aen de

maeltheyt versocht worden.

Item wilt ende begeirt hij heere testateur dat op den dagh

van sijne uytvaert onder den lijckdienst sullen branden

aen de baar achttien witte wasse keirssen ider a een pont,



op den hoogen authaer 20 ider van een pont en twintigh

half ponsche, op de andere authaeren op ider ses wiite

wasse keirssen ider van een half pont, item voor het

belt van onse L: Vrouwe twee ditto keirssen ider van twee

pont, item een ditto voor het belt van den H: Pancratius,

ende vier ditto op de blaeckers (14) van het oxsael ider

van een half pont.

Item laet ende maeckt hij heere testateur aen de kercke

van Outturnhout eene somme van drij hondert guldens courant

geit, waer voorens sullen moeten geschieden twee eeuwigh-

duerende singende jaergetijden met orgel ter intentie van

hem heere testateur het eene te geschieden alle jaeren op

sijnen geborten dagh wesende den negensten dagh der maent

february ende het tweeden op den sterfdagh van hem heere

testateur, waer voor den heere celebrant sal genieten

dertigh stuyvers voor ider.

Daer en boven laet ende maeckt hij heere testateur aan de

voors: kercke van Outturnhout een hondert en viifftigh

gulden courant geit, waer vooren sal moeten geschieden

jaerlijckx een eewigduerende singende misse met venerabel

(15) op den feestdagh van de H: Barbara, waer vooren den

heere celebrant sal moeten genieten dertigh stuyvers

ad intentionem petentis ende sal den coster voor het spelen

van dese als twee bovenstaende jaergeteyden trecken van

ider twelf stuyvers.

Dan is den expressen wille van hem heere testateur dat de

voors: drij hondert guldens courant ende hondert vijfftigh

guldens naer sijne doodt sullen beseth worden op seekeren

eenen driesch genaemt den nieuwen driesch soo lant als

groes groot ontrent twee hondert roeden gelegen int eygen

bij hem heere testateur in coope vercregen tegens jan

Lommelieus curn suis,
'•! -'

item wilt hij heere testateur naer sijne doodt uytgereyckt

te worden aen den armen van Outturnhout ende andere

twintigh veertelen (16) coren in gebacke heele brooden;

item wilt hij heere testateur gegeven te worden op den dagh

van sijne uytvaert aen de gilde van Outturnhout ende Oist-

hoven aen ider een tonne goet bier voor het bijwesen in

sijne uytvaert, item wilt hij heere testateur gegeven te

worden aen de paters minderbroeders binnen Turnhout eene

tonne disters bier, item wilt hij heere testateur dat aen

de luyers ende lijckbidders sal gegevenworden een tonne

goet bier;

item laet, maeckt ende legateert hij heere testateur aen

jouffr. maria der gent geestelijcke dochter ende geeste-

lijcke moeder der paters minderbroeders binnen turnhout

ses silvere lepels en ses silvere fourcetten op conditie

als de selve noch is in het leven ten overleyden van hem

heere testateur;



Item laet ende maeckt hij heere testateur aen den heere

pastor sijnen opvolger alle sijns testateurs fruytboomen

in den hof met sijn vischnet;

Item laet ende maeckt hij heere testateur aen sijn meyssen

joanna Dierckx eene somme van hondert ducatons oft drij

hondert en vijftigh guldens courant geit, met een opge-

maeckt bedde ende lidicant door haer beslaepen wordende,

met noch vier paer slaep laeckens, ses flouwijnen, ses

servetten, twee ammelaeckens (17) alles van middelsoort,

ses tinne taloiren van ider vijf vierendeel, twee tinnen

schotels ider van twee pont ende oock soo veel gelegen

taloiren en schotels, schup, tangh, hael oft ketinge,

viereyser, copere mermit, eyseren ketel, coperen moir,

treckpot, ses thee taskens en schoteltiens dienende voor

het dagelijckx gerief, taeffel met ses biese stoelen, een

weeck houte geverfde kas staende int kamerken achter het

salet (18), copere lampe met twee copere candelaeren,

allen de schilderijckens en spigel hangende op het kelder-

camerken naest den hof alwaer het meysen slaapt, een tinnen

waterpot, houten eemer, tinne peperbus en mostaert pot,

tinne sout vat, eyseren rooster, een coperen becker, een

tinne pint met ses gelaesen, in den verstaende nochtans

als de voorschreve joanna Dierckx ten tijde van het over-

lijden van den testateur bij hem noch is woonende ende

anders niet, ende dat boven alle haere verdiende hueren

die aen haer sullen moeten betaalt worden tot het leste

I I

volle jaer toe, alwaert dat het selve noch niet waere

verschenen, ende waer het saecken dat ten tijde van het

overleijden van hem testateur een ander meyssen als de

voorschrevene joanna Dierckx bij hem testateur woonde,

soo laet ende maeckt hij aen de selve in plaetse van allen

t 'gene voors: de somme van een hondert guldens courant

geit eens,

Comende hij heere testateur hier mede tot de dispositie

van alle ende iegelijcke sijne voordere goederen soo roe-

rende als onroerende, haeffelijcke ende erffelijcke, actiën,

credieten, contante penningen gout silver gemunt ende on-

gemunt hoedaenigh die souden mogen wesen waer oft op wat

plaetse die gelegen zijn oft bevonden mochten worden

geene gereserveert nochte uytgesondert alle de selve gunt,

geeft, laet ende maeckt hij heere testateur aen sijnen

broeder den heere carolus josephus Lombaerts raet ende

intendent van sijne Hoogheijt den keurvorst van den pais,

ende aen sijne suster jouffr. Livina Lombaerts woonachtigh

tot Vilvoorden ider voor de helft, ende in cas van vooraf-

lijvigheijt van den eenen oft d'ander, soo wilt hij heere

testateur dat sijne voorschreve goederen sullen succederen

op den oft de langhst levende van hun beijden in volle eij-

gendom ende proprieteijt et pleno jure institutiones.
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Dit seijde ende verclaerde den heere testateur te wesen

sijnen testamente ende dispositie van uijtersten wille

den welcken hij naer sijne doodt punctuelijck begeirt te

worden achtervolght ende naergecomen ende van 't zegel

recht door mij notaris onderricht zijnde versocht hier toe

geemployeert te worden zegel van ses gulden als gepropor-

tioneert naer de weirde sijnder goederen soo hij verclaerde.

Consenterende etta Reserverende etta.

Aldus gepasseert ende gesloten ten woonhuijse van hem heere

testateur Datum supra ter presentie van Adriaen Staekenborgh

schepenen ende mertinus Sips als getuijgen hier toe aensocht

ende gebeden ende den testateur ende de getuijgen door mij

notaris afgevraght zijnde oft sij conden schrijven hebben

alle geantwoort jae.

Waeren onderteeckent M: J: Lombaerts pastor in Outturnhout,

Adriaen Stakenborgh, Mertinus Sips ende Frans: Snijders

nots publ. 1778."

Noten
Wim van Hout

(12) S.A.T., Familiedozen, bundel Lombaerts.

(13) Een mis opgedragen ter nagedachtenis van een overledene

(14) Een hanglamp.

(15) Heilig Sakrament.

(16) Een viertel is een inhoudsmaat en bedraagt 77 liter.

SMITS, J. en FAES, L.; De familie Faes uit 't land

van Rijen, Edegem—Berchem, 1983, p. 8.

(17) Tafellakens.

(18) Een ontvangstkamer, salon.
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Taefereel der inwoonders van Outturnhout (1798)

R.A.A.J. 174 a

Dit "taefereel", opgemaakt door de Fransen op het einde

van de 18° eeuw is een lijst met de namen van alle (?)

inwoners van het Centrum van Oud-Turnhout, ouder dan 12

jaar. Daarnaast bevat ze gegevens over beroep, herkomst,

leeftijd, duur van het verblijf... en wordt het aantal

kinderen onder de 12 jaar vermeld.

De inwoners werden ingedeeld in 124 groepen, die vermoe-

delijk overeenkomen met het aantal woningen. Het centrum

van Oud-Turnhout telde volgens de Fransen in 1798 in to-

taal 532 inwoners, waarvan 139 kinderen jonger dan 12.

Als we de "staet ofte handel" van deze mensen wat nader

bekijken, valt onmiddellijk op dat er in die tijd in het

centrum een belangrijke textielnijverheid bestond. Van

de 124 "adressen" (woningen, soms met meerdere gezinnen)

werden er 37 bewoond door wevers (1), die met hun gezin

en inwonende helpers 149 (of 26%) van de 532 inwoners

uitmaakten en goed waren voor 53 (of 38%) van de kinderen

onder de 12 jaar. Daarnaast waren er nog 2 "kleermaekers"

aktief: p:J: Van Eyck en Wouter Zegers. Vooral deze

laatste moet goede zaken gedaan hebben, want hij werd

bijgestaan door zijn zoon pr: en 2 inwonende helpers.

15

Het "taefereel" vermeldt geen straten of wijken, maar

de volkstelling, gehouden kort na de onafhankelijkheid

van België, leert dat de meeste wevers op "Eigen" woon-

den.. (2).

De belangrijkste groep vormen echter de "boeren, boerinnen

en ackermannen". Het onderscheid is niet geheel duidelijk

is een "ackerman" een pachter en een boer eigenaar van

hofstee en grond? of omgekeerd? of zijn het gewoon synonie-

men? In ieder geval tellen we er in totaal 33. Op deze

boerdrijen leefden in totaal 172 personen, of meer dan

32% van de bevolking van het centrum; wat het aantal kin-

deren betreft scoren ze lager dan de wevers: 38 kinderen

onder de 12 jaar is goed voor iets meer dan 27% van het

totaal. Uiteraard moeten ook deze cijfers als minima

beschouwd worden (3). Ze worden nog iets hoger als we

ook "bieman" adr: Sips tot de landbouwers rekenen.

Wevers en boeren maakten dus bijna 60% uit van de bewoners

van het centrum en zorgden voor meer dan 65% van het aan-

tal kinderen.

De anderen maakten de kleine gemeenschap helemaal "self-

supporting". Naast negen niet nader gespecifieerde "am-

bachtslui" (waaronder twee vrouwen) en een enkele hand-

werker omvat de tertiaire sektor 2 "kleermaekers" (zie
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hoger), één "hacker" (frans huysmans), drie beenhouwers

(Jan wauters, hend: Van geldorp en arnol Bertels),

één brouwer (Joa: Lauwers, afkomstig uit "heers") (4),

een "smit" (nol: Staekenborg), een "wagenmeester11 (frans

wauters), twee timmermannen (pr; Van ael en hend: lemmens),

één "cuyper" (Jan Janssen), drie "potbackers" (m: clymans,

Bart van eyck en helma clymans), een wanlapper (lauw

huygaers), een "bessembinder" (Joseph huygaers) en één

winkelier (pr: huybrechts); drie maal vinden we de ver-

melding "coopman" (Corn: mertens, David baveleir en fran-

sus coppens). De niet gespecifieerde ambachtslui waren

vermoedelij k schoenmaker, gareelmaker, huidevetter, leer-

touwer, houtdraaier of koperslager: allemaal onmisbare

"specialisten" in de besloten gemeenschap van toen.

Voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid zorgden

de pastoor (anth: Van rent), de onderpastoor (m: Valen-

tijns, inwonend bij brouwer Lauwers), de schoolmeester

(Cosmai Vaes, afkomstig van Arendonk en op dat ogenblik

38 jaar oud) en de vroedvrouw (ann: wouters, 65 jaar oud).

Alles bij elkaar ziet het centrum van Oud-Turnhout er in

1800 sociologisch zeer eenvoudig en bijna Middeleeuws

uit, met de drie traditionele standen of sektoren bijna

even sterk vertegenwoordigd.

17

Opvallend in dit "taefereel" is verder ook de herkomst

van de bewoners. Blijkbaar is de immigratie in Oud-

Turnhout ook vroeger zeer belangrijk geweest. Zo lezen

we onder de rubriek "tijdstip des inkomens" herkomsten

als aerendonk (12 maal), rethy (10 maal), reusel (7 maal),

beers, lommei en kastel (4 maal), baerle en helmont (2

maal) maar ook merxplas, santhoven, Hasselt, balen, moll,

rottem, beverlo, bergijk, nijlen, thielen, vosselaar,

dessel, viersel, geel en gorkom (l maal). In totaal 60

personen, of meer dan 10 % van de totale bevolking en

meer dan 15 % van de "volwassenen" van het centrum.

Waarom kwamen zij naar hier? Uiteraard om te werken

en/of omdat ze hier het "geluk" gevonden hadden. In de

helft van de gevallen gaat het om "meyden" of "knegten",

in 16 gevallen gaat het waarschijnlijk (5) om echtgenotes

en 13 maal is de man een inwijkeling.

De immigratie blijft overigens binnen duidelijke grenzen:

de Kempen in alle windrichtingen, met daarbij aansluitend

een deel van het huidige Nederlandse Noord-Brabant en

van onze provincie Limburg.

Copie archief: Wim van Hout

Interpretatie: Willy Buysse
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Noten

(1) Het kunnen er nog meer geweest zijn, want bij 8 ge-

zinnen of adressen wordt geen "staet ofte handel"

vermeld, terwijl we van 9 van de 10 "arbijders" niet

weten bij wie ze tewerkgesteld waren.

(2) Bevolkingsregisters Turnhout, Telling 1838-1846, n° 3.

(3) Zie (1)

(4) De "vader" van het belangrijkste Oud-Turnhoutse

brouwersgeslacht: via Maria Barbara Lauwers, kleindoch-

ter van Joa:, die huwde met J. M. De Proost, loopt

de lijn door met de neef van deze laatste, A.E.M.

Meynendonckx.

(5) Het "taefereel" geeft niet altijd uitsluitsel; aan de

volgorde en de leeftijd te zien gaat het meestal wel

om echtparen, doch de vermelding "vrouw" is eerder uit-

zonderlijk.

Toeval?

Het testament van pastoor Lombaerts, eerder in dit nummer

opgenomen, werd mede ondertekend door de getuigen Adriaen

Stakenborgh en Mertinus Sips.

De namen Staekenborg en Sips komen eveneens voor in het

twintig jaar later opgemaakte "taefereel der inwoonders

van Outturnhout". Opvallend daarbij is, dat nol: Staeken-

borg, smit, en adr: Sips beide gehuwd zijn met een telg

uit de familie Dierckx (elis: en an: m:), terwijl één van

de voornaamste begunstigden uit het testament van pastoor

Lombaerts "sijn meyssen joanna Dierckx" was...

Hoe dit allemaal precies in elkaar zit is ons op dit ogen-

blik nog niet helemaal duidelijk. De eerder genoemde

nol: Staekenborg zou de zoon kunnen zijn van schepen Adriaen,

terwijl adr: Sips vermoedelijk de zoon is van hogergenoemde

Mertinus...

Of hoe twee ogenschijnlijk totaal verschillende bronnen

elkaar toch kunnen aanvullen en verduidelijken, want als

ons vermoeden juist is wordt het zonneklaar waarom juist

Stakenborgh en Sips optraden als getuigen.

We konden niet nalaten deze "vermoedens" neer te schrijven,

omdat ze zo mooi aansluiten bij de rest van dit nummer.

We zullen ze later verbeteren of bevestigen, na een grondig |

onderzoek van de stamboom van de familie Dierckx...
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