
Ams Jean Benoit °1872 
 

Jeugdjaren 
 
Jean Benoit Ams werd op 13 december 1872 geboren te Niel, als zoon van Charles Ams en 
Jeanne Pharailde De Pauw.  
Had hij nog broers en zussen? 
Welk beroep leerde hij? 
 
 

Beroepsleven 
 
Jean Benoit Ams trad op 22-jarige leeftijd 16 juni 1894 te Boom in het huwelijksbootje met de 18-
jarige Maria Eugenia Peeters (geboren te Niel op 7 januari 1876). In Boom woonden ze te 
Noeveren. Later verhuisde het gezin naar Schelle. 
 
Op 8 november 1895 werd hun zoon Jan Baptist Ams geboren te Boom.  
Moeder Ams stierf op vrij jonge leeftijd. 
Vader en zoon zaten hierdoor in zak en as. Zij raakten op de dool. 
Wat er met het kind gebeurde, is niet duidelijk. 
 
 

Landloper 
 
Op 29 oktober 1907 werd Jean Ams aangehouden en voor de rechtbank van Brecht gebracht. 
Vader Jean was toen 35 jaar en zoontje Jan Baptist was 12 jaar. De rechter stuurde vader Jean 
als landloper naar de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas. Als beroep noteerde men: 
stoomketelstoker. Na deze eerste periode van vijf maanden volgden nog zes opnames in de 
landloperskolonie. 
 
Bij het uitbreken van de Groote Oorlog mochten alle landlopers, die het wensten, uit de 
Rijksweldadigheidskolonie vertrekken. Ze kregen zelfs nog vijf frank mee, het loon van twee dagen 
werken. Blijkbaar maakte Jean Ams wel gebruik van deze mogelijkheid. Officieel werd hij 
uitgeboekt op 12 oktober 1914.  
Probeerde hij een nieuw leven op te bouwen?  
Meldde hij zich als oorlogsvrijwilligers in het Belgisch leger? 
Of geraakte hij in de vluchtelingenstroom naar Nederland?  
Blijkbaar vond hij geen oplossing voor zijn probleem, want op 17 juni 1915 arriveerde hij weer in de 
gevangenis van Merksplas. Daar bleef hij dan, weliswaar in drie beurten, tot eind april 1922. 
 

 
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was zoon Jan Baptist 19 jaar. Hij meldde zich als vrijwilliger 
bij het Belgisch leger. Na zijn basisopleiding belandde hij begin 1915 als soldaat in het 11de 
Linieregiment aan het IJzerfront. Op 14 juni 1915 sneuvelde hij tijdens een gevechtspatrouille ter 
hoogte van Oud-Stuivekenskerke. Hij kreeg een veldgraf tussen 'Ferme nr. 1' en de voorposten bij 
Oud-Stuivekenskerke.  
 
Zijn overlijden werd genoteerd op basis van het identificatieplaatje dat elke militair droeg, en dat 
werd meegenomen wanneer deze persoon zijn tijdelijk graf kreeg. Nadien was het dan niet meer 
mogelijk om elk lichaam te indentificeren. Officieel noteerde men dan dat de gesneuvelde 'vermist' 
was. Om deze toestanden te vermijden, werden daarna identificatieplaatjes in tweevoud 
ingevoerd, zodat bij een overlijden één helft werd meegenomen en één helft bij het lichaam bleef. 
 
Jan Baptist Ams staat in Merksplas niet vermeld op het monument der gesneuvelden. 
 

 



Na deze oorlog werden nog zoveel mogelijke gesneuvelde militairen vanuit hun tijdelijke 
begraafplaats overgebracht naar een officiële begraafplaats. Op 1 december 1920 ontving het 
gemeentebestuur van Boom een brief van de krijgsbegravingsdienst met de vraag of zij wisten 
waar de familie van Jan Baptist woonde, wellicht om het overlijden te melden van hun zoon. Het 
gemeentebestuur zond op 14 december een antwoord waarvan de inhoud niet gekend is. Uit een 
schrijven van 17 juli 1921 blijkt dan dat vader Jean Benoit Ams als landloper te Merksplas verbleef 
in de "Staatsweldadigheidskoloniën; Bedelaarswerkhuis te Merxplas". 
 
Vader Jean Benoit Ams vroeg aan het gemeentebestuur van Boom of zij aan het ministerie van 
landsverdediging diverse officiële stukken zouden kunnen bezorgen, zoals de overlijdensakte van 
zijn echtgenote, een attest dat zijn zoon nooit getrouwd geweest is, enz...Hij drukte tevens de 
wens uit dat de gemeente alle briefwisseling die hem aanbelangde liet doorsturen naar Merksplas. 
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