
Bally Jozef 
 
Jozef Bally zag het levenslicht in Merksplas op 21 juni 1853. 
Hij was het vierde kind uit het gezin van Corneel Bally en Anna Catharina Melis. 
Waar in Merksplas deze familie woonde, is (tot op heden) niet gekend. 
 
Kees Bally en Anna Melis trouwden in 1844, veertien jaar na de Belgische Onafhankelijkheid. Kees was toen 34 
jaar oud en zijn vrouw was 23 jaar. In dit gezin werden zes kinderen geboren, maar drie van hen stierven heel 
jong. Moeder Bally overleed op 40-jarige leeftijd op 8 juli 1861, één jaar na de geboorte van het zesde kind. Een 
paar maanden later, op 25 december 1861  -met Kerstmis, dus-  volgde vader Kees op 51-jarige leeftijd zijn 
vrouw naar het hiernamaals. Werden de weeskinderen uitbesteed in de familie? Anna Maria was 14 jaar, Jozef 
Jan 8 jaar en Maria Theresia 1 jaar. 
 
Daarna duurt het een paar deccenia eer we weer iets vernemen van Jozef. Blijkbaar bleef hij ongehuwd en was 
hij als 30-jarige kleermaker aan lager wal geraakt, want eind 1883 werd hij door de rijkswacht opgepakt in 
Antwerpen. Volgens de rechter was hij een vagebond, omdat hij geen adres en geen werk had en geen geld op 
zak had. Hij vloog voor drie maanden naar de landloperskolonie in Merksplas. Maar toen hij vrij kwam, was het 
probleem van de armoede niet opgelost. Vanaf 1884 tot 1886 belandde hij zes maal in de gevangenis van 
Merksplas, telkens voor een korte periode, variërend van veertien dagen tot drie maanden. Daarna zagen we 
hem niet meer terug als landloper. 
 
Blijkbaar verhuisde Jozef Bally naar Frankrijk, misschien wel als seizoensarbeider. Het is niet bekend of zijn 
verblijf in Frankrijk tijdelijk of permanent was. Hij overleed te Roubaix op 16 juni 1927. Hij mocht dus 74 jaar oud 
worden... 
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