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EDITORIAAL
Eindelijk echt genealogen weer! Regen en wind doen ons weer schuilen in de talrijke
archieven op zoek naar onze voorouders. En ook onze afdeling gaat in de archieven
duiken. Met het stadsarchief van Turnhout worden momenteel afspraken gemaakt
om in de nabije toekomst daar de nodige genealogische bronnen te verwerken en te
digitaliseren. Daar komen we zeker nog een keer op terug! In ieder geval zou het
betekenen dat één van de laatste blinde vlekken in de Kempen gaat bewerkt worden.
Ondertussen zijn we allen uit verlof terug en is VVF-Kempen weer volledig tot uw
dienst. De genealogische dagen op de vertrouwde woensdagnamiddagen kent u
ondertussen misschien al. Daarnaast zijn we in Geel gestart met een nieuwe reeks
cursussen Genealogie voor beginners. En met succes! We zijn gestart met meer dan
45 cursisten!
Maar ook digitaal zijn we volledig mee. Sinds enkele weken beschikken we over een
eigen domeinnaam: www.vvf-kempen.be! Samen met de nieuwe domeinnaam
hebben we ook meer webruimte ter beschikking: maar liefst 500Mb! Dit is 10x meer
dan we tot voor kort hadden! De website kan dus verder groeien. Eén aardigheidje
op de website dat je kan helpen bij je onderzoek: ons genealogisch prikbord. Je kan
daar je genealogische vraagstukken op een “elektronisch” prikbord prikken. En wie
weet zijn er dan andere bezoekers die het antwoord weten of je kunnen helpen om
het antwoord te vinden. Maar je vind er ook een inventaris van onze bibliotheek en
bestanden zodat je op voorhand je bezoek aan onze genealogische dagen kunt
voorbereiden.
En wat kan je in dit nummer vinden? Er is heel wat heisa geweest rond het digitaal
fotograferen in de rijksarchieven. Marc heeft het eens netjes op een rijtje gezet voor
jullie. Verder een kwartierstaat van priester en kunstenaar Remi Lens. Leven in
weelde kan, maar begraven worden in Weelde bestond ook...letterlijk en figuurlijk.
Aan de hand van voorbeelden kunnen we je misschien het verschil laten zien tussen
1ste, 2de, 3de …klas begrafenissen, engelenmissen en dergelijke meer in het begin
van de 20ste eeuw.
Johan Van Steen

3

PRIESTER-KUNSTENAAR REMI LENS
In de galerij van illustere Arendonkenaren heeft Remi Lens zeker zijn plaats
verdiend. Hij werd geboren te Arendonk op 15 april 1902 als zoon van Gregorius
Henricus Lens en Maria Lucia Van Gorp. Zijn grootvader, Petrus Lens, werd in
Arendonk geboren in 1824 en overleed er in 1927. Hij werd meer dan 102 jaar!
Remi Lens werd te Mechelen op 18 april 1927 tot priester gewijd. Hij gaf les aan het
Klein Seminarie te Hoogstraten van 1927 tot 1938. Daarna, tot 1959, was hij
onderpastoor in Vosselaar.

Van 1959 tot 1967 was hij kapelaan in het Sint-

Elisabethziekenhuis te Turnhout. Hij overleed te Turnhout op 26 januari 1983.
Als beeldend kunstenaar heeft Remi heel wat nagelaten: schilderijen, tekeningen, …
Werk van zijn hand is onder andere te vinden in de Berendonkse kapel in Arendonk.
In het boek “’t Vizirgat” van Jan Goris –historicus en schoonbroer van Remi Lenswerden verscheidene tekeningen van Remi opgenomen ter illustratie.

Hij is ook

bekend als ontwerper-organisator van enkele evenementen zoals het “Maria-spel” in
Vosselaar en het openlucht spektakel rond Jan Van Eyck dat destijds in Arendonk
opgevoerd werd.

Vic Bertels

Bidprentje Remi Lens

4

Kwartierstaat Remi Lens
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BEZOEKERSREGLEMENT IN DE RIJKSARCHIEVEN
Sedert 20 juni 2006 is in alle Rijksarchieven in België een nieuw bezoekersreglement van
kracht. Daar rond ontstond nogal wat commotie, vooral in verband met de beperkingen die
werden ingevoerd voor het nemen van foto’s. Intussen heeft Rijksarchivaris Karel Velle in

overleg met de VVF een en ander aangepast. Om onaangename verrassingen te vermijden is
het noodzakelijk dat elke genealoog dit document vooraf eens doorneemt.

Het Bezoekersreglement kan gedownload worden in PDF-formaat (te openen met Acrobat

Reader dat ook gratis op het internet te vinden is) van de officiële website van het Algemeen
Rijksarchief: http://arch.arch.be of het wat moderner ogende www.arch.be .

Behalve het

eigenlijke bezoekersreglement kan je ook het bestand Richtlijn in verband met het zelf
uitvoeren van fotografische opnamen downloaden. Uiteraard ligt het reglement ook in elk
Rijksarchief in gedrukte vorm ter beschikking van de bezoekers.

Bij de balie ligt een

documentatiemap met aanvullende informatie ter inzage. De folders in de displays zijn
gratis.

Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht aan het reglement om enerzijds de veiligheid
van de archiefstukken te vrijwaren en anderzijds om een klantvriendelijk(er) beleid te voeren.

We geven hier niet de volledige tekst weer en beperken ons tot belangrijke wijzigingen in

verband met de inschrijving en het (digitaal) fotograferen.

Toegangskaart: deze is steeds vereist, persoonlijk en mag niet worden doorgegeven. Verlies

meldt u onmiddellijk in het Rijksarchief waar ze werd uitgegeven. Alleen daar kan men u
voor 5 € een duplicaat afleveren.

U kan kiezen tussen een jaar- en een weekkaart. De

jaarkaart (20 €) geeft gedurende één jaar toegang tot alle Belgische Rijksarchieven (namen

en adressen in een speciale folder) te rekenen vanaf de dag van inschrijving. Scholieren en
studenten aan universiteit of hogeschool (zonder leeftijdsgrens) krijgen 50% reductie. De

weekkaart (5 €) is zeven opeenvolgende kalenderdagen geldig, doch enkel in het Rijksarchief
waar zij is uitgereikt. Personen die ambtshalve archieven moeten inkijken, hebben eventueel
gedurende één dag gratis toegang; maar deze dagregeling geldt dus niet voor genealogen.

Openingstijden: De leeszalen zijn doorlopend open van dinsdag tot vrijdag van 8.30 u. tot

16.30 u. en op zaterdag van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16.00 u. Op maandag zijn alle
leeszalen gesloten. In juli en augustus zijn ze gesloten op maandag en zaterdag en tijdens
de middagpauze van 12 u. tot 13 u. Deze openingstijden zijn ook het hele jaar door van
toepassing in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief.

Informeer steeds vooraf

telefonisch of via internet of het archief open is. Geregeld zijn er lokale sluitingsdagen voor
de inventarisatie en controle van de collecties.

Marc Van den Cloot
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PROJECT KWARTIERSTATEN
In dit tijdschrift vind je op een andere plaats een kwartierstaat van Remi Lens. Wij menen dat

een kwartierstaat een goed inzicht geeft over familiale banden en willen dan ook in de
toekomst, indien mogelijk, elke trimester dergelijke kwartierstaat publiceren. Wij zouden
dan ook een beroep willen doen op onze leden om ons kwartierstaten te bezorgen.
De staten mogen opgemaakt worden zoals U zelf wil, in grafische vorm of in doorlopende
tekst, wij zorgen wel voor de juiste vorm voor publicatie. Voorwaarde is wel dat de klassieke

nummering gevolgd wordt en dat er 6 generaties opgegeven worden. De gegevens dienen
niet noodzakelijk honderd procent volledig te zijn. Wij houden er ons ook aan om geen

kwartierstaten van nog levende personen te publiceren. Een korte toelichting omtrent de
besproken persoon is natuurlijk ook altijd welkom.

Samengevat: gevraagd kwartierstaten van een overleden familielid




Klassieke nummering

Minstens 6 generaties

Korte samenvatting van besproken persoon.

Wij rekenen op uw medewerking.

De gegevens mogen per gewone post of e-post bezorg worden aan:
Victor Bertels, Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
e-mail: vic.bertels@belgacom.net

BEGRAVEN IN WEELDE
In januari 2004 overleed te Turnhout Hubertus Adrianus De Bont. In Weelde was hij beter

bekend als Bert De Bont. In de Torenstraat te Weelde had hij lange tijd, samen met zijn
vrouw Ida Heyns, een winkeltje dat de Weeldenaren in alles voorzag wat zijn niet konden

winnen op het land. De winkel zelf had hij overgenomen van enkele ongehuwde nonkels,
waaronder Ludovicus Franciscus Jozef “Louis” De Bont (°Weelde 19 juni 1879, +Turnhout 10

april 1958). Buiten winkelier was deze laatste lange tijd koster geweest van de St.-Michielskerk te Weelde.

Na het overlijden van Bert De Bont werd het pand in de Torenstraat ontruimd door de
erfgenamen. Ik heb het geluk gehad om er één en ander op de kop te tikken, gaande van

een collectie stenen voorwerpen uit de prehistorie tot de poefboeken en facturen van de

winkel vanaf de jaren dertig. Tussen al die papieren zat er een handschrift met daarin de
rekeningen van de lijkdiensten die tussen 10 oktober 1896 en 28 september 1922 in de St.-

Michielskerk werden gehouden. In tegenstelling tot nu waar gespecialiseerde firma’s de

begrafenissen regelen, werden de begrafenissen vroeger door de koster verzorgd.
Waarschijnlijk was dit handschrift dus van Louis De Bont en diens voorganger afkomstig. In
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ieder geval geeft het handschrift prachtig weer hoe een begrafenis er ongeveer met hebben
uitgezien in het begin van de 20ste eeuw.

Een greep uit de verschillende begrafenissen:
Engelenmissen

Dat de kindersterfte momenteel laag is in België, is bekend. Er zijn echter ooit wel andere

tijden geweest. In het begin van de 20ste eeuw was de kindersterfte nog vrij hoog. Bij

begrafenissen van kinderen –de zogenaamde engelenmissen- werden speciale lagere
tarieven toegepast.
begrafenis:

Hieronder heb je voorbeeldje van een rekening van een dergelijke

Engelenmis van Theresia Verheyen overleden den 14 februari 1897 begraven den 16 februari.
Oud 1/2 jaar.
1. Mijnheer Pastoor, zingende mis 4frs, rechten begrafenis 1frs
5,00
2. Mijnheer Onderpastoor, recht.
0,50
3. Kerken recht 0,50fr en 0,50fr voor de keersen onder de mis
1,00
4. Koster rechten 0,50fr en organist 1frs voor de zingende mis
1,50
5. Zangers
1,00
6. Grafmaker
0,50
7. Twee pond en 1/2 was aan 3frs per pond
7,50
Totaal frs: 17,00
8. De helft van het was voor Mr Pastoor is 1 pond 1/4.
Zowel de pastoor (1fr), de onderpastoor, de kerk als de koster (de laatste drie 0,5 frs)

hadden blijkbaar “rechten” bij elke begrafenis. Je moet niet raar opkijken bij de laatste regel:
het bleek toen de normaalste zaak dat de helft van het was bij een begrafenis naar de

pastoor ging. Tot welke leeftijd men een engelenmis kreeg, viel niet op te maken uit het
registertje. In ieder geval zeker tot 12 jaar want op 24 februari 1900 werd de 12 jarige

Josephina Moonen begraven, de “onnoozele” dochter van Jef Moonen. In een bijzondere
clausule staat: “Alles volgens gewoonte maar dubbele rechten wijl het boven de zes jaren is”.

De ganse begrafenis koste de familie in 1900 20 frs. Ongeveer dezelfde clausule vinden we
terug bij de begrafenis van Josef Verbeek die op 9 jarige leeftijd te Weelde overleed op 30
maart 1901.

Vreemd genoeg worden er na de begrafenis van Josef Verbeek geen engelenmissen meer
vernoemd. Waarom is onduidelijk. Mogelijk werden de engelenmissen direct afgerekend
zonder dat ze genoteerd werden omdat het tarief zeer duidelijk was (17 fr en 20 fr voor een

kind ouder dan 6 jaar). We weten echter ook dat de tarieven van de grafmaker voor
kindergraven enkele keren zijn aangepast. Na de begrafenis van Anna Cornelia Geerts op 8

februari 1907 lezen we onder andere “NB. Van hier te beginnne is het loon van den

grafmaker voor een minste 9 uren lijk 2frs en voor een ander 2,50frs voor een lijk van 10
uren 3.00frs en voor een van 11 uren 4.00frs voor een kinderlijk altijd 1frs.” Op een los

briefje, dat in het handschrift stak, zien we het loon voor een kindergraf zelfs stijgen tot 5 fr
in 1924.
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Gesneuveld

Wilde je er echt goedkoop vanaf komen,

dan kon je best sneuvelen. Zo lezen we
op een gegeven moment: “Lijkdienst van

Poppeliers Karel Frans echtgenoot van
Jansen Antonia geboren te Weelde den 11
april 1887 strijdend voor het vaderland
gekwetst te Dixmuiden den 2 mei 1915
overleden te Kales (Frankrijk). Lijkdienst
te Weelde den 20 sept 1915 om 9 uren.
Vaderlandsch vlag hing half over het baar
van den vrouwenkant, het gemeente
bestuur ging eerst ten offer, daarna het
volk en eindelijk de familie.”
De
lijkdienst werd door de kerk betaald.

Enkel de 100 doodsprentjes werden door

de familie betaalt. De factuur bedroeg

welgeteld 4 fr. Vergelijkbaar voorbeeldje:

“Lijkdienst van Nuyts Josef geboren te
Ravels den 17 october 1895 vrijwilliger
van het Belgische leger gevallen op het
veld van eer te Steenstraete den 15 mei
1916 begraven te Reninghe in WestVlaanderen lijkdienst te Weelde 20
februari 1917 om 9 uren.” Hier werd
echter 10 fr aan bidprentjes uitgegeven.

Het is echter onduidelijk of de kerk in 1918 bij de volgende gesneuvelde ook de rekening
heeft betaald: “Lijkdienst van Van Hees Joannes Alexius echtgenoot van Van Loon Anna

Catharina geboren te Weelde 23 mei 1883 overleden te Kales(Frankrijk) 31 october lijkdienst
alhier om 9 uren 1ste klas.” Indien de kerk de rekening niet betaalde dan kreeg de familie

een rekening gepresenteerd van 384,13fr!

Dat was ongeveer net zoveel als voor deze

gesneuvelde: “Lijkdienst van Meuris Pieter Marie Joseph vrijwilliger van 1 regiment grenadier

ridder der Leopoldsorde geboren te Westmeerbeek 1 februari 1895 gesneuveld te De Panne
28 mei 1918. Lijkdienst te Weelde gelijk voorgevallen soldaten den 3 juni 1919 om 9 uren
1ste klas.” Zijn begrafenis koste 376,63 fr.

Gratis?

Het kon echter voor nog minder. In 1918 werd volgende lijkdienst ingeschreven: “Lijkdienst

van Van Nuten Adriaan geboren te Turnhout in 1853 overleden te Weelde den 27 mei
begraven 29 mei om 8 1/2 uren van wegen den armen.” Waarschijnlijk leefde Van Nuten wel

in het dorp Weelde maar niet echt in weelde en werd de begrafenis bekostigd door de
voorloper van het OCMW, de Commissie van Openbaren Onderstand, kortweg de C.O.O.
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Koorlijken, kerklijken, 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de klas begrafenissen

De

voorgaande

begrafenissen

waren

slechts

uitzonderingen.

In

regel

werden

de

begrafenissen voor de volle pot door de familie betaald. Al naar gelang de status en het

vermogen van de familie, kon je dan kiezen uit verscheidene “soorten” begrafenissen.
Volgens het manuaal van pastoor Van den Eynde, pastoor te Steenhuffel van 1781 tot 1805,
waren er volgende categorieën:
•

Koorlijk:
o

10 ure – het lijk staat op de Koor.

o

Begraafmis met 2 assistenten, 10 ure.

o

’s Avonds voor de uitvaart 3 nocturnen en voor de uitvaart de Lauden, korts
na 9 ½ .

o

Op de uitvaart drij gezongene missen, ieder met 5 assistenten (onderpastoor,

assistent, index en 2 cantores). De 1ste mis door de Pastoor ten 10 ure. De 2de

mis door den assistent. De 3de mis door den onderpastoor.
o

Daags na de uitvaart de Dertigste ten 9 ure, waaronder de onderpastoor mis
leest aan O.L.V.-Autaar, zonder assistentie maar met Libera na de mis.

•

Kerklijk – 1ste klas:
o

10u – het lijk staat onder den Toren.

o

Begraafmis met 2 assistenten, 10 ure.

o

’s Avonds voor de uitvaart 3 nocturnen en voor de Lauden ten 10 ure,
waaronder de assistent de 1ste mis leest.

o

De 1ste mis met assistentie van den pastoor ten 10 ure; daarna nog eene mis

met assistentie door den onderpastoor.
o

Het Dertigste zonder assistentie en zonder gelezene mis ten 9 ure. Na het
Dertigste worden de Miserere en de Profundis gelezen achter de baar.

•

Pachterdienst – 2de klas:
o

9ure – het lijk staat achter de preekstoel.

o

Begraafmis ten 9 ure.

o

Op de uitvaart 2 nocturnen met de Lauden, onder de welke ten 9 ure en ten 9

½ de assistent en de onderpastoor na elkanderen mis lezen. Daarna rond 10
ure de mis met assistentie door pastoor.
o

Het Dertigste ’s anderdaags ten 8 ure, waarna Miserere en de Profundis
gelezen worden, achter de baar.

•

3de klas:
o
o
o

8 ½ - Het lijk staat wat lager af.
Begraafmis te 8 ½ .

Voor de uitvaart ten 8 ½ één nocturne met de Lauden, waarna rond 9 ure de
uitvaartmis met Libera.

o

Het Dertigste ’s anderendaags op het gewone uur der dagelijksche missen,
waarna het Profundis achter de baar.

•

4de klas:
o
o

8 ure – het lijk staat achter in de kerk.
Begraafmis ten 8 ure.
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o

Voor de uitvaart de Lauden ten 8 ure, waarna de uitvaartmis, en achter de mis

wordt de Libera gezongen zonder begeleiding der orgel (zonder spillekens in
den offer).
o
•

Zonder Dertigste.

Armendienst – 5de klas:
o

Voor de arme menschen die geene 4de klas kunnen vervullen, doet de Pastoor
gratis eene gelezene begraafmis op de gewoone uur der missen, die ook
afgeroepen wordt, en waarin de familie ten offeren gaat.
wordt vervolgd!
Johan Van Steen

AGENDA
Noteer alvast in uw agenda:
OKTOBER 2006
12 oktober

Wat?

Cursus Genealogie: 4. Schepenregisters en andere bronnen

Waar?

Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel

Wie?

VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel

Wanneer?
Contact:

van 19.30 tot 22u

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
19 oktober

Wat?

Cursus Genealogie: 5. Computer en Genealogie

Wanneer?

van 19.30 tot 22u

Waar?

Wie?

Contact:

Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
25 oktober

Wat?

Waar?

Wanneer?
Wie?

Contact:

Genealogische dag

kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
van 15 tot 22u

VVF-Kempen

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
26 oktober

Wat?

Waar?

Cursus Genealogie: 6. Familiegeschiedenis + inbinden ervan.

Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
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Wanneer?

Wie?

Contact:

van 19.30 tot 22u

VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
DECEMBER 2006
6 december

Wat?

Waar?

Wanneer?
Wie?

Contact:

Genealogische dag

kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
van 15 tot 22u

VVF-Kempen

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
JANUARI 2007
3 januari

Wat?

Genealogische dag

Wanneer?

van 15 tot 22u

Waar?

kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle

Wie?

VVF-Kempen

Contact:

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
FEBRUARI 2007
7 februari

Wat?

Genealogische dag

Wanneer?

van 15 tot 22u

Waar?
Wie?

Contact:

kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
VVF-Kempen

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
MAART 2007
7 maart

Wat?

Genealogische dag

Wanneer?

van 15 tot 22u

Waar?
Wie?

Contact:

kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
VVF-Kempen

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

http://www.vvf-kempen.be
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Stadsarchief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Gemeentearchief Kalmthout
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief Abdij Bornem
Archief Abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D.Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
Kruibekesteenweg 39 B.1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Venusstraat 11, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Barreelstraat 14, 2920 Kalmthout
Kard.Mercierplein 6, 2500 Lier
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71, 2880 Bornem
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/57.08.16
014/21.28.00
03/340.19.60
03/620.22.19
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.33.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00

