
Smolders Jan Baptist 
 
Jan Baptist Smolders werd op 9 april 1830 geboren te Merksplas, als zoon van Corneel Smolders en Anna 
Pluym. Vader Smolders verdiende zijn boterham als arbeider of dienstknecht. 
 
Corneel Smolders (1804 - 1881) stapte in 1828 in het huwelijksbootje met Anna Pluym (1799 - 1835). Dit 
gezinnetje woonde te Merksplas op de Molenzijde. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, twee zonen 
en een dochter. Jan Baptist was het tweede kind. Moeder Smolders stierf op 35-jarige leeftijd in 1835. De jonge 
weduwnaar bleef achter met drie jonge kinderen van 7, 5 en 3 jaar. Een jaar na het overlijden van zijn vrouw 
hertrouwde de 32-jarige Corneel met Elisabeth Van Eetvelde (1809 - 1878) uit Temse. Uit dit huwelijk werden 
nog zeven kinderen geboren, twee jongens en vijf meisjes. 
 
Op 17-jarige leeftijd stapte Jan Baptist Smolders in 1847 in het huwelijksbootje met Jeanne Van den Hout. Het 
gezin woonde in Turnhout. Jan Baptist verdiende zijn kost als boerenknecht. Uit dit huwelijk werden twee 
kinderen geboren. Net als zijn vader had ook Jan Baptist geen geluk, want zijn vrouw stierf vrij jong. De 
kinderen waren toen 12 en 16 jaar oud. 
 
Wat er in de volgende jaren gebeurde, is niet duidelijk. Raakte Jan Baptist als weduwnaar op de dool? 
In 1893 werd hij gearresteerd door de rijkswacht. De rechter van Hoogstraten stuurde hem als vagebond naar 
de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas. Daar verbleef een dik half jaar, vanaf 20 juli 1893 tot 9 maart 
1894. Daar noteerde men dat hij invalide was, omdat hij "versleten" was. Blijkbaar was dat ook een goede 
bezinningsperiode, want Jan Baptist Smolders verbleef maar éénmaal in de gevangenis als vagebond. 
 
Wat er na 1894 met Jan Baptist gebeurde, is (nog) niet bekend. 
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> Landlopersdossiers in Rijksarchief Antwerpen, via archiefingang M36, RWK 1996-1997. 
> Genea-database van Heemkring Marcblas te Merksplas. 
 
 
 


