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EDITORIAAL
Een paar weken geleden kregen we een
bevriend echtpaar op bezoek en toen ter sprake
kwam wat we allemaal in onze vrije tijd deden
vertelde de man dat hij een tweetal jaar geleden
ook op zoek geweest was naar zijn voorouders.
Hij had zelfs de moeite gedaan om toelating te
vragen aan de rechtbank van eerste aanleg en
was op stap gegaan, voornamelijk in OostVlaanderen. Het grote probleem voor hem was
dat hij over geen enkel gegeven beschikte van
zijn grootvader en ternauwernood nog gegevens
van zijn vader had. Bovendien was hij enige
zoon en ook zijn familie langs vaderskant was
bijna uitgestorven. Als je dan bedenkt dat je in
de praktijk de eerste honderd jaar met eigen
gegevens moet overbruggen dan lijkt dit wel een
onoverkomelijke zaak. In een middelgrote stad
deelde men hem telefonisch mee dat de
opzoekingen die ze voor hem zouden moeten
doen, per kwartier diende betaald te worden. Als
je al enkele jaren actief bent in genealogie verbaast je dit op de duur niet meer.

jaar en voor de geboorten geldt een sperperiode
van 100 jaar. In ons land wordt nogal eens
geschermd met de wet op de bescherming van
de private levenssfeer. Toch kan gelijk welke
ambtenaar van de gemeente of van financiën
zonder veel poeha alle gegevens van een
bepaald persoon bekomen als hij meent die
nodig te moeten hebben voor zijn werk. Om nog
niet te spreken over allerlei camera’s en databanken van de overheden, banken enz. die van
uw privacy niet veel meer beschermd laten.
Als we dan tevens vaststellen dat ook heel wat
“oudere” mensen, die in de loop der jaren wat
van de familie verzameld hebben, die archieven
angstvallig voor zich houden en er helemaal
niets van willen lossen, ook al doen ze er niets
mee, dat wordt het in heel wat gevallen zeer
moeilijk om een stamboom op te maken.
Familie, genealogie, geschiedenis: het zijn dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Wij weten dat door heel wat mensen, heel
veel verzameld werd in hun dikwijls lange leven.
Het zou toch “godgeklaagd“ zijn moest dit allemaal zomaar verloren gaan.

Regelmatig stellen we vast dat veel meer
mensen met hun familiegeschiedenis bezig zijn
dan wij algemeen vermoeden, en uit de vele
contacten stellen we eveneens vast dat, hoe
onwaarschijnlijk ook, heel wat mensen reeds
vastlopen bij hun grootouders. Men weet niet
wanneer ze gestorven zijn, laat staan wanneer
ze gehuwd of geboren zijn. Het zou voor de
genealogie een hele vooruitgang betekenen als
de wetgever een aantal maatregelen nam om
het vrijmaken van de gegevens van de burgerlijke stand in ruime mate te versoepelen. In
Nederland hanteert men reeds verschillende termijnen voor het openbaar maken van de
gegevens. Gegevens inzake overlijden worden
reeds na 50 jaar vrijgegeven, huwelijken na 70

Wij willen dan ook aan al onze leden suggereren
om aan hun nageslacht diets te maken wat met
deze gegevens moet gebeuren, eens zij er niet
meer zijn. De waarde van een verzameling
gegevens is zelden in euro’s uit te drukken, de
gevoelswaarde echter is meestal van groot
belang. Bedenk dat wanneer er na het overlijden
van je ouders, grootouders, ooms of tantes, een
verzameling van een heel leven vernietigd
wordt, zij bij wijze van spreken een tweede maal
sterven.
Vic Bertels

EEN NIEUWE GENEALOGISCHE BRON?
Wat is er nieuw en nog niet ontgonnen? Hoe is
deze nieuwe bron er gekomen/gemaakt? Welke
toegevoegde waarde heeft deze voor de
genealoog? Wij hebben het hier over: OVERLIJDENSBERICHTEN IN KRANTEN.

Nieuw is deze bron eigenlijk niet. Maar door de
fragiliteit en de onoverzichtelijkheid is deze bron
nooit ‘au serieux” genomen en hebben de
genealogen hem genegeerd. Toch heeft
iedereen deze bron al wel eens onder ogen
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gehad. Sommigen maken er een gewoonte van
om de knipsels stelselmatig bij te houden in een
kaft, maar daar blijft het dan ook bij.

•Andere familieleden ((klein)kinderen, (schoon) broers en -zussen (deze gegevens staan
gemiddeld bij 1 op de 5 berichten vermeld)
•Rouwadressen.
•Fotografische afbeelding van de overledene.

VVF-Kempen had een kaft met knipsels uit ‘Het
Nieuwsblad’ en een met knipsels uit ‘Gazet van
Antwerpen’, beiden van het jaar 1996. Alle
knipsels waren mooi op bladen gekleefd per uitgiftedag. Deze twee kaften stonden al een tijdje
in het rek en dreigden in de prullenmand verzeild
te geraken. Op een gegeven moment heb ik de
kaften mee naar huis genomen en een poging
tot verwerking ondernomen. Als voorbeeld nam
ik de verwerking van de doodsbrieven en bidprentjes door André Sannen. Deze twee jaargangen leverde een gegevensbank op met maar
liefst 3.500 gegevens.

Fotografische afbeeldingen komen meer voor bij
herdenkingen en dankbetuigingen dan bij
gewone mededelingen. Het valt ook op dat deze
meer voorkomen in De Standaard dan in de
Gazet van Antwerpen.
De bezoekers van ons informatiecentrum in het
kasteel de Renesse, hebben er een nieuwe
gegevensbron bij. Op dit ogenblik zijn de jaren
1995 (B19), 1996 (B2,3,4), 1997 (B20), 1998
(B15) en 2006 (B25) verwerkt, en op P.C. opgeslagen, het gaat om meer dan 15.500 gegevens.
Ze zijn terug te vinden in de volgende kaften:

Als dit verwerkt was, eind 2005, kwam ons
medebestuurslid, Gerard Keysers, met nog
enkele kaften met krantenberichten van overlijdens af. Het waren krantenknipsels van de
Gazet van Antwerpen, los bijeengestoken, van
de jaren 1995 tot en met 2005. Eerst werden
deze krantenknipsels verknipt, op steviger
bladen gekleefd en gedateerd. Per jaargang doe
je dit in ongeveer 32 uren of vier werkdagen van
acht uren.

B.2 - Overlijdensberichten Het Nieuwsblad
(januari-augustus) 1996
B.3 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1996
B.4 - Overlijdensberichten Het Nieuwsblad
(september-december) 1996
B.15 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1998
B.16 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1999
B.17 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2000
B.18 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2001
B.19 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1995
B.20 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1997
B.21 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2002
B.22 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2003
B.23 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2004
B.24 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2005
B.25 - Overlijdensberichten De Standaard
(april-december) 2006
B.27 - Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2006
B.28 - Overlijdensberichten De Standaard 2007

Daarna volgde de verwerking, het inbrengen
van de gegevens in een computerbestand. Per
jaargang doe je dit in ongeveer 85 uren, of tien
werkdagen van acht uren en de elfde dag nog
eens vijf uren werken. Op dit ogenblik zijn de
eerste vier jaren reeds verwerkt en consulteerbaar op de pc in onze bibliotheek. Er kan
gezocht worden op alle mogelijke parameters.
Welke gegevens kunnen we halen uit deze krantenberichten?
•Naam en voornaam van de overledene.
•Naam en voornaam van de (eventuele)
partner(s).
•Plaatsen en data van geboorte en overlijden
(niet altijd volledig vermeld).
•Eretitels/-tekens behaald gedurende het
leven / loopbaan.
•Beroep(en) van de overledene, soms
zelfs een loopbaanoverzicht.
•Bedrijf(-ven) waar de overledene werkzaam
was
•Lidmaatschap van verenigingen.
•Oorzaak van overlijden.

Herman Van de Leur
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Een eeuwen té laat geboren Vlaamse Primitief

KUNSTSCHILDER EN RESTAURATEUR
JEF VAN DER VEKEN
(1872-1964)
EN ZIJN KEMPISCHE ROOTS
De Vlaamse Primitieven vormen een benaming
die in de cultuurgeschiedenis een algemeen
bekend en aanvaard begrip is geworden. Onze
schilders uit de 14de, 15de en het begin van de
16de eeuw zonden hun werken in en zelfs
buiten Europa. Ze kregen de naam Vlaamse
Primitieven toebedacht. Hun werkterrein lag
immers in de Lage Landen bij de Zee. Hun
schil-derijen straalden de gotiek uit en kondigden de renaissance aan. In het boek der kunst
staan hun namen met gouden letters geboekstaafd. Niet alleen de panelen uit deze periode
maar ook de producten van onze beeldhouwers
en miniaturisten alsmede de motetten en andere
gezangen van onze componisten en de gebouwen van onze architecten maakten furore. Vorstelijke hoven en geestelijke instellingen dongen
naar de eer om zoveel mogelijk meesterwerken
uit onze gewesten te kopen of er opdrachten
voor te geven.

bijdragen in dag- en weekbladen er al niet de
wereld ingezonden werden. Het blijft duren.
Verleden jaar of beter gezegd twee jaar geleden
verscheen nog Het Lam Gods van P.
SCHMIDT, Het Lam Gods, uitg. Ten Have 144
pp.+ ill.

Wereldberoemdheid heeft dit zo rijk aan betekenis meesterwerk sinds vorige eeuw verworven
door de lotgevallen van het schilderij. Het verwekte een storm van verontwaardiging toen in
de nacht van 10 op 11 april 1934 een van de zijpanelen gestolen werd. Het begin van een
zoektocht die nog altijd niet beëindigd is. De
dief of dieven onderhandelden over de teruggave tegen een bepaald bedrag. Als bewijs dat
ze het werk in hun bezit hadden, zonden ze de
achterzijde van De Rechtvaardige Rechters
aan de overheid, maar tevergeefs! Het plotse
overlijden van een man die wist waar de
Rechters verborgen waren, kon het geheim niet
Met de opkomst van renaissance en barok verd- oplossen. Verschillende theorieën werden gewenen de gotische kunstwerken op de achter- formuleerd in de loop der jaren, zelfs nog in
grond. Gevolg? Talloze schilderijen en beelden 2005, maar zonder resultaat. Verschillende vrageraakten verloren door verwaarlozing, brand, gen werden telkens gesteld, maar bleven onbediefstal en gemis aan belangstelling. Gelukkig antwoord. Het gestolen luik werd in twee gekeerde het tij! De romantiek van de 18de eeuw zaagd: wie heeft dit gedaan? Waar zou het kunkende een vernieuwde aandacht voor het eigen nen verborgen zijn en bestaat het nog? Zo ja, in
verleden. De Vlaamse Primitieven werden in welke toestand bevindt het zich? Waarom werd
ere hersteld. Alle grote musea en kapitaal- het gestolen? Deze kunstroof blijft nog steeds
krachtige verzamelaars maakten verwoed jacht de belangstelling wekken van vele mensen.
op de overgebleven panelen uit het glorierijk Publicaties over het Lam Gods met de verdweverleden. Was dit overgebleven patrimonium nen Rechtvaardige Rechters zijn niet uitgeput.
ongeschonden tot ons gekomen? Verre van Onlangs verschenen nog twee lijvige boeken
daar! Gelukkig ontwaakte de plicht en de nood- gewijd aan de pogingen die gedaan werden om
zakelijkheid om het kostbaar erfgoed voor het werk terug te vinden, nl. K. MORTIER, De
volledige vernietiging te redden: beschermen en verdwenen Rechters. Een analyse van de
herstellen luidde de opdracht. Het eigen erf- kunstroof, Gent, 2005, 380 pp. + ill. en R.
goed met zorg bewaren is thans doorgedrongen PIETER, De wraak van het Lam Gods. De
niet alleen tot de kunstliefhebbers, maar eve- diefstal van de Rechtvaardige Rechters,
neens tot een grote massa. Het bewijs hiervan Leuven, 2004, 368 pp. + ill. De speurtocht gaat
is te vinden in het meest bekende retabel Het verder! Zelfs de belangrijke premie die de minisLam Gods met de De Rechtvaardige Rechters ter van Cultuur verleden jaar uitloofde voor wie
in de Sint-Baafskathedraal van Gent. Het is niet aanwijzingen kon geven voor het vinden, kende
bij benadering op te geven hoeveel studies en geen succes. Waren al de personen die er iets
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van afwisten overleden?

Alle kinderen kwamen in de Scheldestad ter
wereld.

De toeristen die heden ten dage Het Lam Gods
komen bewonderen in de Sint-Baafs te Gent
zullen wellicht verwonderd opkijken: er ontbreekt
geen luik! Inderdaad, de ontstane leemte werd
opgevuld door een getrouwe kopie van het oorspronkelijke. De kunstenaar die hiervoor zorgde
was Jef Van der Veken. Om te vermijden dat
men zijn werk als het oorspronkelijke zou
beschouwen, heeft hij enkele details verandert.

Vader Petrus Josephus, geboortig van Turnhout,
vestigde zich in mei 1848 te Antwerpen in de
Korte Gasthuisstraat, 11 en moeder Maria
Catharina, uit Borgerhout, woonde vóór haar
huwelijk in de Arenbergstraat, 20 (Antwerpen)
(1853). Tussen haakjes: Koekhoven is een
gehucht gelegen tussen Rijkevorsel en
Merksplas!

Wie was Jef Van der Veken en welk is zijn rol
voor de kunst?

Toen de ouders van Jef in 1864 huwden, verhuisde Maria Catharina naar de Korte
Gasthuisstraat, 11 en werd als beroep der
echtgenote opgegeven: dienstbode en meid.

Het is bij vele ouders een gewoonte zich af te
vragen waar hun kinderen bepaalde karaktertrekken, goede of minder goede gaven,
hebben gehaald. Zij verwijzen naar de voorouders, maar klimmen alleen langs vaderlijke zijde
in hun stamboom. Dit geeft een onvolledig
beeld! Een kwartierstaat brengt meer duidelijkheid. Onderstaande kwartierstaat van Jef
Van der Veken zal dit aantonen. Is hij een
Antwerpenaar of een Brusselaar? Zijn de hem
toebehorende genen niet afkomstig uit de
Kempen?

Het hele gezin, ouders en zeven kinderen verhuisde op 11 augustus 1879 naar de Korte
Gasthuisstraat, 20. Vader en moeder hadden
zich verbeterd op de sociale ladder: zij hielden
een winkel van kristal en porselein. Toen sloeg
het noodlot toe. Vader overleed op 16 juni 1880.
Moeder had het nu moeilijk: zorgen voor zeven
kinderen en winkel open houden. Noodgedwongen werd Jef aan de zorgen van het weeshuis toevertrouwd. Toen het wat beter ging,
werd hij in de leer gedaan bij een huisschilder.

Het levenspad van Jef Van der Veken is niet
steeds met rozen bezaaid geweest, noch in zijn
jeugd, noch in zijn laatste jaren. Josephus Maria
Van der Veken werd op 4 april 1872 te
Antwerpen geboren als vijfde van de zeven
kinderen van Petrus Josephus en Maria
Catharina Van Koeckhoven. Hij was vooraf
gegaan door:

Jef Van der Veken had tegenslag voor de legerdienst. Met nummer 1651 van de loting in 1892
kon hij niet ontsnappen aan de twee jaar
durende dienst. Gelukkig kon hij in deze periode
de lessen aan de academie volgen (bij wie?).
En het leven ging verder. Op 29 mei 1897 trad
hij in het huwelijk met Constantia Maria
Hogerheyde (1879-1946), dochter van Joannes,
toen onderwijzer, later hoofdonderwijzer van het
Doofstommengesticht te Antwerpen (1849-

Maria Victoria
° 1864
Joannes Baptista
° 1866
Alphonsus Maria Joannes ° 10 november
1867
Emilia Maria Josepha
° 13 mei 1870
Josephus Maria
en gevolgd door:
Augustinus Petrus Maria
Ludovicus Maria Joanna

° 4 april 1872

° 10 april 1874
° 19 november
1877.

Jef Van der Veken met dochter en zoon
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1938) en Petronella Rosalia De Vos (18541926). Twee kinderen werden geboren te
Antwerpen: Petrus Josephus (1899) en Emilia
Rosalia (1900-1965).

van zijn schilderijen van de derde reeks als
echte Primitieven in musea en verzamelingen
terechtkwamen met verklaringen van deskundigen. Dit was vroeger niet onmogelijk, maar de
ontwikkeling van de technische hulpmiddelen
van vandaag maken dit praktisch uiterst moeilijk,
zelfs helemaal onmogelijk. Het was daarom een
goed idee om in 2004 twee tentoonstellingen op
touw te zetten om de aandacht te vestigen op de
werken en restauraties van Jef Van der Veken:
te Brugge in het Groeningemuseum van 26
november 2004 tot 28 februari 2005 en te
Brussel in de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van 27 januari tot 20 februari 2005.
Brugge publiceerde een overvloedig geïllustreerde catalogus Fake or not fake. Het verhaal van de restauratie van de Vlaamse
Primitieven met talrijke bijdragen en foto’s van
verschillende bekende schilderijen, en ook een
biografie door Helene Verhougstraete, Roger
Van Schout en Jean-Luc Pypaert: aan deze bijdrage (110-121) kon menig detail ontleend worden. De catalogus zelf telt 160 bladzijden.

Vader Jef leidde zijn beide kinderen in zijn atelier op, maar zij hielden het niet vol. De dochter
stopte na haar huwelijk met kunstschilder Albert
Philippot, Prijs van Rome, (1899-1974),
schoonzoon die zijn medewerker en opvolger
zou worden.
Acht jaar na het afsterven van zijn echtgenote
hertrouwde Jef met zijn medewerkster en kunstschilderes Marie Zoë Van Ruyskensvelde (19061989). De laatste jaren van het leven van Jef
Van der Veken waren minder gelukkig. Het licht
in zijn ogen deemsterde stilaan weg. Hij overleed op 10 maart 1964 in het SintJozefziekenhuis van Elsene.
Na de geboorte van zijn dochter verhuisde Jef
Van der Veken naar Brussel waar hij weldra bekend geraakte in de artistieke middens als handelaar en restaurateur. Weldra was zijn naam
en faam overal doorgedrongen. De directeurs
van musea vertrouwden hem de restauratie van
hun Vlaamse Primitieven toe. Als geen ander
was hij vertrouwd met de techniek en de
geesteswereld
van
eeuwen
geleden!
Experimenten met betrekking tot de Van
Eyck-technieken in Gentsche Bijdragen tot de
Kunstgeschiedenis, deel V, 1938, pp.5-14 + ill.

De catalogus van Brussel is bescheidener van
omvang (20 pp. + ill.) en draagt als titel De zaak
Van der Veken en werd uitgegeven door het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te
Brussel.
Naar aanleiding van deze tentoonstellingen kan,
zoals vroeger meer dan eens werd gedaan, de
vraag gesteld worden: was Jef Van der Veken
een kunstenaar of een vervalser? Het antwoord
is niet moeilijk: J. Van der Veken was een
rasecht kunstenaar die zich bediende van de
techniek en de gedachten van de Oude
Meesters. Hij was een Vlaamse Primitief die
vijfhonderd jaar té laat op de wereld is gekomen.

Het werkelijk aantal schilderijen die door Jef Van
der Veken gerestaureerd werden of die door
hem werden geschilderd is niet volledig bekend:
hij werkte voor musea, verzamelaars en voor
zichzelf! Zijn ganse oeuvre kan in drie categorieën ingedeeld worden:
1.Licht beschadigde
vakkundig bijgewerkt.

panelen

werden

Uit de kwartierstaat blijkt dat hij geen
Antwerpenaar of Brusselaar mag genoemd worden, maar een man wiens roots in de Kempen
geworteld waren.

2.Schilderijen waarvan grote delen verf verdwenen waren, werden door de fantasie van
de restaurateur opgevuld met herinneringen
aan andere meesters.

E. Van Autenboer
Nota: voor het opstellen van de kwartierstaat
hebben we beroep kunnen doen op de medewerking van Vic Bertels en Ingrid Lenaerts.
Hartelijk dank!

3.Oude panelen werden afgeschrapt en werden opnieuw beschilderd volgens de oude
technieken met figuren en landschappen uit
de tijd van de Oude Meesters.
Het zal wel niemand verbazen dat meer dan een
8

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
•Op 27 januari 2007 had onze jaarlijkse
algemene vergadering plaats in het heemlokaal
van de Laakdalse werkgroep voor geschiedenis.
Er waren in totaal 17 personen aanwezig. Na de
vergadering brachten wij een bezoek aan het
Draaiorgel museum in Voortkapel, een prachtige
privé verzameling van grote en kleine orgels. Wij
danken de heemkring van Vorst Meerdaal voor
het ter beschikking stellen van hun lokaal en hun
hartelijke ontvangst.

Schenkingen:
•Van Tjette van den Beemt uit Etten en Leur kregen wij het boek: “Schout Pieter Pieterz. Nuijts
en zijn voorouders” een bijdrage tot de
geschiedenis van vier generaties Nuyts van Cor
Aertssens. De auteur vertrekt van geschriften
van de schout Pieter Nuijts, schout van Etten,
Leur en Sprundel en geeft aan de hand van de
afstamming meer dan een eeuw geschiedenis
weer van familie en de genoemde orpen..(bibliotheek nr. F 49)

•Wij namen deel aan de genealogische contactdag van de Heemkring “De Linde” in Olen
op 18 februari 2007 en aan de genealogische
dag GENEA6 ingericht door enkele heemkringen tussen Turnhout en Tilburg in Ravels-Eel op
25 maart 2007,

•Dezelfde persoon bezorgde ons ook 2 CD’s
met de inhoud van het Genealogisch Tijdschrift
voor Midden en Westbrabant, de jaargangen
1977 tot en met 2004.
•Maria De Vrij: Inventaris van personeelsdossiers van de bijzonder verrekenkas voor
gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders
der Diamantnijverheid 1931/1968
(G. Ceurvels en G. De Lille)

•Ook dit jaar richt VVF-Kempen een cursus
“familiekunde voor beginners” in. Bij de opmaak
van deze editie zijn de juiste data nog niet gekend. De cursus omvat 6 avonden van 2,5 uur
en zal doorgaan in het lokaal van de Heemkring
van Vorst Meerdaal, Geelsebaan 4 Laakdal

•Volgende personen schonken ons bidprentjes
en/of doodsbrieven in de afgelopen maanden:
Maria De Vrij, Zoersel
Frans Renaerts, Mol
Marc Van den Cloot, Oostmalle
Renilda Maes, Arendonk
Werner Langbeen, Emblem
Lisette Soffers, Oud-Turnhout
Vic Bertels, Oostmalle.
Van harte dank aan de milde schenkers.

•De uitbreiding van onze bibliotheek noopte ons
ertoe om meer opslagruimte te creëren. Onze
secretaris zorgde voor een nieuw boekenrek
van 4m op 2m zodat we onze nieuwe aanwinsten een goede plaats kunnen geven.

TWEE VOORDRACHTEN VOOR VVF-LEDEN
Woensdag 7 maart om 19.00 uur:
Hoe maken we met al die genealogische
gegevens die we verzameld hebben een mooie
familiegeschiedenis geïllustreerd met foto’s?
Hoe brengen we die geschiedenis in
boekvorm? Wat kost het drukken van een
boek? En nog veel andere antwoorden op je
vragen.

Woensdag 4 april om 19.00 uur:
Hoe kunnen we nu ons boek zelf inbinden?
Elke genealoog die een beetje handig is kan
zelf zijn boekenpers bouwen. Hiermee kan je je
familiegeschiedenis dan tot een mooi boek
inbinden, voor jezelf en voor je familieleden.

Dit alles wordt je haarfijn uitgelegd door onze secretaris Frans Renaerts.
Locatie: Kasteel de Renesse te Oostmalle.
Deze voordrachten zijn gratis (niet-leden betalen 1,25 € ). Voor de goede orde werden we graag van je deelneming in kennis gesteld. Liefst op het e-mailadres: frans.renaerts@busmail.net
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK IN 2006
ALGEMEEN
•A124
•A104 Graven op de kerkhoven in Hoogstraten
deel I (Erfgoed Hoogstraten)
•A105 Graven op de kerkhoven in Hoogstraten
deel II (Erfgoed Hoogstraten)
•A106 Borgbrieven Arendonk, Beerse,
Loenhout, Meer, Merksplas,
Weelde, Wortel, Zandhoven
•A107 Inventaris op de nagelaten documenten
van Jan Gillis, pensionaris van Antwerpen 1556 – 1581 (Gilberte Degueldre)
•A108 Inventaris Kadasterkaarten 1824 – 1963
Antwerpen en omgeving
•A109 Inventaris Prentbriefkaarten van Antwerpen 1855 – 2000
•A110 Inventaris van archieven van bedrijven,
verenigingen en professionele activiteiten van personen in Antwerpen 15961999
•A111 Lijst met geïdentificeerde huisnamen
Antwerpen
•A112 Pastorat, Constultat et Espionnage. La
vie insolit de Adolphe Fréderic Peterson
(Prodoc)
•A113 Inventaris van de Parochieregisters van
de Stad Antwerpen
•A114 Stukken betreffende deserteurs en weerspannige conscrits uit het departement
der twee Neten 1796-1814
•A115 Overlijdensberichten van militairen van
het Franse leger afkomstig uit het departement van de twee neten. (Jaar VII)
1798/1799 – 1817
•A116 The Essex Scottish Regiment - herdenking 60 j. Bevrijding (C.van Beeck)
•A117 Bijnamen in de gemeente Dessel (A.M.
Leysen)
•A118 Poppel toen en nu: Algemene geschiedenis en plaatsnamen
•A119 Poppel: cijnsboeken, congregaties, volk
stellingen enz.
•A120 Belgisch Koloniale Biografie deel I 1948
•A121 Belgisch Koloniale Biografie deel II –
1951
•A122 Belgisch Koloniale Biografie deel III –
1952
•A123 Belgisch Koloniale Biografie deel IV –

•A125

•A126
•A127
•A128
•A129
•A133
•A134
•A135
•A136
•A137
•A138
•A139
•A140

1956
“Voor allemaal een stukske” De zalige
zuster Maria Adolphine uit Ossendrecht”
De kapel van de Hagelberg in
Berendrecht 1732-1982 (Polderheem 31982)
Rusthuis Aalmoezenier Cuypers in
Stabroek 1908-983 (Polderheem 3-1988)
Het Engels Kamp, woonwijk tussen stad
en polder (Polderheem 1-1985)
Romeinen op de scheldezoom
(Polderheem 3-1996)
De Schelde in kunst en cultuur
(Polderheem 3-1999)
Zo was Lichtaart (H.K. KasterleeLichtaart-Tielen)
Je stamboom, je familiegeschiedenis,
stap voor stap (Johan Roelstrate)
Inventaris plaatselijke geschiedenissen
in het VVF-centrum
Inventaris bewerkte bronnen in het VVFcentrum
Inventaris familiegeschiedenissen in het
VVF-centrum
Inventaris heraldische werken in het
VVF-centrum
Inventaris preciosa in het VVF-centrum
Inventaris van personeelsdossiers van
de bijzonder verrekenkas voor gezinsvergoedingen van de arbeiders der dia
mantnijverheid 1931-1968

VOLKSTELLINGEN-BEVOLKING
•V 21 Bevolkingsregister Antwerpen 1800 –
1815 wijk 1, 2de volume – index
•V 22 Bevolkingsregister Antwerpen 1800 –
1815 wijk 4, 2de volume – index
•V 23 Bevolkingsregister Antwerpen 1800 –
1815 wijk 5 – index
FAMILIEGESCHIEDENIS
•F 46 Families NIJS-E. MELIS-P. MERTENSVAN HOOF (E. Nijs)
•F 47 Genealogie de familie de VOCHT (Tjitte
van den Beemt)
•F 48 Het geslacht DICTUS uit Wuustwezel
(Frank J. Dictus)
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•F 49 Schout Pieter Pietersz. NUYTS en zijn
voorouders (Cor Aertssens)
DOODSBRIEVEN EN BIDPRENTJES
•B 19 Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1995
•B 20 Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 1997
•B 21 Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2002
•B 22 Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2003
•B 23 Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2004
•B 24 Overlijdensberichten Gazet van
Antwerpen 2005
•B 25 Overlijdensberichten De Standaard
•B 26 Oud Kerkhof Turnhout (Kwakkelstraat) Schema indeling L2 tot R1-(met namen
van de overleden families)
Bibliografie voIkscultuur Jaargangen
1994-1999

•PR210 Halle-Zoersel : bewerking huwelijkenoverlijden 1605-1806
•PR211 Zoersel, klapper D-H-O 1677-1792
•PR212 Poppel : bewerking begrafenissen
1604-1803
•PR213 Wechelderzande : bewerking
huwelijken 1613-1798
BURGELIJKE STAND
•BS54 Dessel: bewerkingen BS huwelijken
1806-1910
•BS56/57/58 Arendonk : Bewerking BS D-H-O
1800-1900
HAZA-DATA BESTANDEN
Door de bereidwillige medewerking van Rita De
Laat, werden diverse bewerkingen van parochieregisters, die wij in boekvorm hebben, omgezet in een haza-data bestand zodat deze ook
op PC kunnen geraadpleegd worden.Er kunnen
ongeveer 120 bestanden op PC geraadpleegd
worden.

BESTANDEN OP CD-ROM
•Cd05 GéniWdep – Index Généalogique de
Wallonie 2000
•Cd06 GéniWdep – Index Généalogique de
Wallonie 2001
•Cd07 Genealogie de Familie De Vocht
•Cd08 Hoofdcijnsboek van het Land van Waas
•Cd09 Bewerking BS Arendonk 1800-1900
•Cd10 Databanken notariaten Rijksarchief
Antwerpen -versie 21.8.2006
•Cd11 Databanken notariaten Rijksarchief
Antwerpen -versie 10.10.2006
•Cd12 Genealogisch Tijdschrift Midden en
West-Brabant - 1977-1995
•Cd13 Genealogisch Tijdschrift Midden en
West-Brabant - 1996-2004
PAROCHIEREGISTERS

Onze bestanden van tijdschriften werden verder
aangevuld met diverse publicaties van heemkundige kringen en genealogische verenigingen.
ARCHIEF NIJS
Het archief Nijs, ons bezorgd door Mevr. Elisa
Nijs uit Dessel, werd reeds voor het grootste
deel geinventariseerd en geklasseerd. Momenteel zijn er 12 archiefdozen met gegevens over
diverse families beschikbaar. Er is een aanvang
gemaakt met het indexeren van alle familienamen die in het archief voorkomen.
DOODSBRIEVEN EN BIDPRENTJES
Dank zij regelmatige schenkers wordt onze
verzameling bidprentjes en doodsbrieven regelmatig uitgebreid. A. Sannen, H. Van de Leur en
G. Keysers zorgen ervoor dat alles correct bijgehouden wordt op de computer.

•PR204 Brecht: bewerking overlijden 16111714 ovl. Kinderen 1681-1713
•PR205 Brecht : bewerking dopen –huwelijken
1611-1623
Stand einde 2006:
•PR207 Oostmalle : bewerking overlijden 1569- Aantal bidprentjes : 8.685
1618 en 1711-1800
Aantal doodsbrieven: 10.407
•PR208 Oostmalle : kopies originele akten
overlijden 1728-1765
•PR209 Halle-Zoersel : bewerking dopen 15991806
11

Victor Bertels

HOE KOM IK AAN EEN EIGEN WAPENSCHILD?
Heraldiek of wapenkunde is een discipline die
nauw verbonden is met Genealogie. Vandaar
dat er in de schoot van de VVF ook een orgaan
bestaat dat zich specifiek met wapenkunde of
heraldiek bezighoudt: het Heraldisch College.
Dit college zorgt voor de registratie van nietadellijke wapens en de publicatie ervan in
Vlaamse Stam.
Oorspronkelijk ontstonden wapenschilden als
herkenningsteken van de geharnaste ridders op
het slagveld en de tornooien. Van oudsher tooiden de edellieden zich met een wapenschild.
Dat was het uiterlijke teken van hun naam of
familie. De keuze van een wapen was streng
gereglementeerd en werd door de herauten in
wapenrollen opgetekend.
De Franse revolutie die “vrijheid, gelijkheid en
broederlijkheid “ predikte, vond dit alles te elitair
en trachtte met alle middelen deze tekenen van
de adel te vernietigen. Napoleon voerde de
oude gebruiken van het verlenen van adeldom
en van blazoenering echter opnieuw in.
Maar het voeren van een wapenschild is zeker
niet het alleenrecht geweest van de adel. In de
middeleeuwen waren er ook heel wat niet-adellijke wapens, meestal herkenningstekens van
huizen (er bestonden geen huisnummers).
Schepenen en ambtenaren moesten over een
zegel beschikken om allerlei akten te valideren
en daarin verwerkten zij vaak hun familiewapen.
Pas in de moderne tijden met de Franse Revolutie is de mening ontstaan dat alleen edellieden, kloosters, steden en gemeenten over een
wapenschild konden (mochten) beschikken.

Het komt wel eens voor dat na jaren genealogisch onderzoek men op een rechtstreekse
voorouder stuit die een wapen heeft gevoerd.
Wanneer je dan zelf dit wapen wil voeren kan je
een aanvraag indienen bij het Heraldische college. Met spreekt dan van het registreren van
een OUD WAPEN. Het moet hier gaan om een
rechtstreekse mannelijke afstamming die blijkt
uit de opgemaakte stamreeks voorzien van de
nodige archiefstukken als bewijs.
Wanneer men geen oud wapen vindt dan kan
men zelf een NIEUW WAPEN ontwerpen. Dit
kan op allerlei manieren gebeuren. Men kan
zelf, op basis van zijn familienaam (sprekend
wapen), herkomst, beroepen, enz. een wapen
samenstellen. Hier zijn echter een aantal voorwaarden gesteld waaraan moet voldaan worden
om het wapenschild te verantwoorden en de
vorm en de kleuren moeten in overeenstemming
zijn met de voorschriften die in de heraldiek
gelden.
Wat NIET kan, is het geheel of te nadrukkelijk
gedeeltelijk overnemen van een bestaand
wapen, zowel van particulieren als van gemeenten of steden. Originaliteit is hier het ordewoord.
•Het schild kan verschillende vormen hebben
o.a.: een vroeggotisch schild, een laatgotisch
schild, een accoladeschild of een ovaalschild
(enkel voor vrouwen).
•De helm wordt getralied en in driekwart
aanzicht voorgesteld.

•Men mag geen wapenonderdelen gebruiken
die aan de adel zijn voorbehouden (kronen,
Er is echter geen enkele wettelijke bepaling die mantels, schildhouders, enz.). Het gebruik van
verbiedt om een eigen wapen te maken, te ge- Leeuwen, Adelaars of Lelies is in principe niet
bruiken of te publiceren. Het staat dan ook een- toegelaten, tenzij het om een bestaand oud
ieder vrij om een eigen wapen te dragen.
wapen of om een sprekend wapen gaat zoals:
De Vos, De Leeuw, Adler, enz. Uitzonderingen
Waarmee moet je rekening houden bij het zijn mogelijk.
ontwerpen van een wapenschild?
Men dient vooreerst rekening te houden met het •Een eigen wapenspreuk of devies wordt wel
feit of het om een OUD of een NIEUW wapen aanvaard Deze tekst kan in gelijk welke
gaat voor aanvragende personen en families bestaande taal of dialect weergegeven worden.
wonend in Vlaanderen of van VLAAMSE origine.
12

Als algemene regel geldt dat een schild zo eenvoudig mogelijk dient te zijn.
Buiten de klassieke elementen die in een schild
kunnen voorkomen (balk, keper, paal, kruis,
schuinbalk of gaffel), beperkt men zich best tot
twee figuren. Zowel voor een wapenschild in
kleur als in zwart-wit dienen de conventionele
kleuren of arceringen nageleefd te worden.
Voor de kleuren zijn dit: rood (keel), blauw (lazuur), groen (sinopel), zwart (sabel) en voor de
metalen: goud = geel en zilver = wit.
In zwart-wit: voor de metalen: goud : wit vlak
met zwarte stippen en zilver: wit vlak
Rood: wit vlak met verticale zwarte strepen;
blauw: wit vlak met horizontale zwarte strepen;
groen : wit vlak met zwarte diagonalen van links
naar rechts; zwart: ofwel volledig zwart vlak
ofwel met geruite zwarte strepen.

Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen of op de
website www.svvf.be: ga via VVF vzw naar
Heraldisch College waar de aanvraagprocedure
en de kostprijs uitvoerig worden toegelicht.
Uitgebreide informatie kan je ook vinden in het
boekje: Beknopte inleiding tot de heraldiek,
samengesteld en uitgegeven door Marc Van de
Cruijs, Krommelei, 47 2110 Wommelgem.
Tot slot vermelden we nog dat de Vlaamse
Heraldische Raad door een decreet van
3/2/1998 met uitvoeringsbesluiten van 1/7/2000
(BS 1 september 2000) bevoegd is om wapenschilden van privé-personen en instellingen te
registreren. Deze Raad werd in 1984 opgericht
om de gemeentelijke en provinciale wapens te
registreren. Hier gaat het dan om een officiële
en veel duurdere procedure met weliswaar meer
juridische waarborgen. Inlichtingen: Graaf de
Ferrarisgebouw - Koning Albert II-ln. 20 bus 7,
1000 BRUSSEL. Tel. : 02-553 83 23 - Fax : 02553 82 05.

De contactadressen van het Heraldisch college
vindt men in de tijdschriften Vlaamse Stam,

Vic Bertels

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN VALKENSWAARD
IN 1914
Gedurende de 1ste wereldoorlog bleef Nederland buiten het krijgsgewoel en heel wat Belgen
vluchtten dan ook naar daar om niet opgeroepen
te worden voor het leger. Uit het register van
Belgische Vluchtelingen in de gemeente Valkenswaard noteren we dat er op het einde van
de oorlog, 390 Belgen woonden. 129 daarvan
kwamen uit de provincie Antwerpen, waarvan 68
uit Arendonk, de rest kwam praktisch allemaal
uit Limburg.
De verklaring voor het groot aantal Aren-donkenaars is, dat zowel Arendonk als Valkenswaard
twee gemeenten waren met een intensieve
sigarenindustrie. Rond de eeuwwisseling 1800/
1900 zorgden in Arendonk een 15-tal sigarenfabrikanten voor een productie van 30 miljoen
sigaren per jaar.(1) Tijdens de eerste wereldoorlog zakte de sigarenindustrie bijna helemaal in
elkaar. Heel wat sigarenmakers werden opgeroepen, of vonden een nieuwe werkplaats in
Valkenswaard. Het beroep “sigarenmaker”

spreekt voor zichzelf. De “bosjesmaker” was de
jonge werkman die het “voorwerk” deed voor de
eigenlijke sigarenmaker
Arendonk en Valkenswaard, waren van oudsher
reeds met elkaar verwant, niet alleen via de
sigarenindustrie maar ook door de valkerij was
er in de 17de en de 18de eeuw een intens verkeer tussen Arendonk en Valkenswaard. Beide
gemeenten waren in die tijd bekend aan alle
Europese vorstenhuizen om de kweek en opleiding van valken.
De hierbij gevoegde lijst bevat enkel personen
uit de provincie Antwerpen. De volledige lijst kan
je vinden op de website van de Heemkundekring Wederheem Valkenswaard.
Vic Bertels
(1) Jaarboek 2002 H.K “Als ice can” Arendonk :
“De Arendonkse sigarenmakerij” (Harry Liekens)
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Voornamen

Franciscus
Henricus Franciscus
Maria Elisabeth
Alberdina Maria Aug.
Alphons
Martin Julius
Cornelius
Cornelius
Frans
Frans
Petrus
Petrus
Hendricus
Jan Jacobus
Jan Jozef
Adriana Carolina
Cornelia Victoria
Delphina Maria
Eduard Valentijn
Godefridus Franciscus
Johannes Baptist
Maria Cornelia
Petrus
Victor Arnold
Jan
Jan
Natalia
Elisa
Henricus Ludovicus

Namen

Akkerveken van
Akkerveken van
Akkerveken van
Baaten
Baelen van
Balthissen
Beek van
Beek van
Beek van
Beek van
Beek van
Beek van
Berckmans
Bergmans
Boermans
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouillart
Bouwel van
Bouwel van
Branders
Brits
Buelen van

Arendonk
Arendonk
Arendonk
Turnhout
Olmen
Essen
Putten (B)
Stabroek (Putte)
Putten (B)
Stabroek (Putte)
Putten (B)
Stabroek (Putte)
Baelen
Mol
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Putten (B)
Stabroek (Putte)
Geel
Hoboken
Borgerhout

Geboorteplaats
14-11-1898
14-04-1902
27-09-1897
23-09-1887
11-04-1876
04-07-1899
15-08-1868
15-08-1868
19-04-1899
19-04-1899
26-01-1897
26-01-1897
26-07-1891
04-02-1898
25-03-1878
15-11-1912
30-09-1899
08-11-1903
13-02-1915
14-02-1908
04-02-1902
23-03-1910
18-11-1905
07-08-1880
01-03-1876
01-03-1876
00-03-1899
01-02-1902
08-12-1915

Geb.. Datum
sigarenmaker
bosjesmaker
sigarenmaker
naaister
landbouwer
voerman
arbeider
arbeider
arbeider
arbeider
arbeider
arbeider
arbeider
mijnwerker
sigarenmaker
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
sigarenmaker
arbeider
arbeider
sigarenmaker
Belg. zonder

Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Dld.
Ned.
Ned.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Ned.
Belg.
Belg.

Nat. Beroep

REGISTERR VANN BELGISCHEE VLUCHTELINGEN,, GEMEENTEE VALKENSWAARD
Aangelegdd 1 augustuss 1914
Adm. Archief Valkenswaard na 1811, inv.nr. 1239
Laatste
verblijfplaats
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Turnhout
Linne
Gemert
Putten (B)
Putte
Putten (B)
Putte
Putten (B)
Putte
Borkel
Mol
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Putten (B)
Putte
Overpelt
Venlo
Antwerpen

Opgenomen
bij
Dommelse Dijk
Dommelse Dijk
Dommelse Dijk
Dir. v.Gend & Loos
Hub. Damen
v.d. Berg
Fr. Sterken
Fr. Sterken
Fr. Sterken
Fr. Sterken
Fr. Sterken
Fr. Sterken
A.M. Loos
M. Loos
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
Dommmelse Dijk
W. Bogers
W. Bogers
K. Dubach
Alex Wolters
Th. Louwers

Bevolking 4.285
Belgen 390
Totaal 4.675
Datum
aankomst
02-02-1915
02-02-1915
02-02-1915
07-04-1916
30-04-1918
01-05-1918
04-05-1915
19-03-1917
04-05-1915
19-03-1917
04-05-1915
19-03-1917
04-07-1917
14-09-1918
10-01-1915
15-12-1915
15-12-1915
15-12-1915
15-12-1915
15-12-1915
15-12-1915
15-12-1915
15-12-1915
07-10-1914
04-05-1915
19-03-1917
01-09-1914
12-03-1918
22-10-1914
A 76 b
A 76 b

26-12-1915 naar Bergeijk
vertr. 23-09-18 naar W… (?)
café Dommelseweg; 13-05-18 naar Dommelen
09-12-??

Datum
vertrek
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Celis
Cijpers
Cijpers
Claessen
Clerbout
Cuijpers
Delperdange
Deuren van
Deuren van
Dierikx
Dijk van
Eijnde van den
Elzen
Engel
Engelen
Fontijne
Fontijne
Geenen
Gelooven van
Genechten
Genechten van
Goris
Goris
Goris
Hendrikx
Hendrikx
Hendrikx
Hendrikx
Kieboom v.d.
Kuijpers
Kurings
Laarhoven van
Laarhoven van
Lemmens

Emille
Antoon
Jacobus
Henri
Edouard
Jozef
Joséphine
Bertha
Hendrik
Catharina Maria
Rosalia
Bertha Antonia
Hendrik
Pierre
Louis
Juliaan Karel Maria
Maria Juliette Agnes
Maria Josephina
Michiel
Catharina Odrada Leonie
Maria Elisab. Francisca Delphina
Antoon
Franciscus
Joseph
Aleida
Antoinetta
Joanna
Philomena
Maria Dimphena
Franciscus Norbertus
Frans
Adrianus Theodorus
Hendrikus Martinus
Henri

Arendonk
Antwerpen
Antwerpen
Arendonk
Antwerpen
Meerhout
Antwerpen
Arendonk
Arendonk
Kasterlee
Westerloo
Rijmenam
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Antwerpen
Berhem (?)
Arendonk
Hamont
Baelen
Baelen
Geel
Arendonk
Arendonk
Antwerpen
Berghum #
Antwerpen
Berghum #
Arendonk
Postel
Geel
Arendonk
Arendonk
Oud Turnhout
Belg. sigarenmaker
Belg.
Belg.
Belg.
Belg. sigarenmaker
Belg.
Belg.
Belg. sigarenmaker
sigarenmaker
Belg. sigarenmaker
Belg. zonder
Belg. zonder
Belg. zonder
Belg. zonder
Belg.
arbeider
Belg. sigarenmaker
Belg. sigarenpakker
Belg. sigarenpakker
Belg. zonder

02-12-1893
24-11-1910
17-01-1914
19-08-1885
25-10-1880
21-03-1895
07-04-1884
00-00-1898
24-07-??
16-04-1900
20-08-1880
01-07-1913
02-02-1878
18-03-1883
17-11-1869
17-04-1895
00-00-1895
17-09-1890
12-08-1899
26-02-1868

sigarenmaker
postbode
postbode
sigarenmaker
zonder
arbeider
zonder
fabrieksarbeidster
sigarensorteerder
huisvrouw

Belg.
Belg. sigarenmaker

Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.

06-04-1888
26-01-1857
15-05-1864
00-00-1867
02-04-1881
08-08-1891
11-05-1898
00-05-1896
28-12-1894
10-10-1869
28-03-1862
23-08-1908
04-04-1898

Antwerpen
Borgerhout
Borgerhout
Geel
Gestel
Reusel
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Arendonk
Bergeijk
Geel
Arendonk
Arendonk
Bourg Leopold

Arendonk
Harderwijk
Harderwijk

Putten (B)
Reusel

Hapert
Neerpelt
Berghem #
Arendonk
Antwerpen
Bergeijk
Bourg Leopold
Arendonk
Arendonk
Arendonk

Davids
Peperstraat
Peperstraat
A. Verachterd
Joh. v. Gerven de ?
J. v. Dooren
A. Retera
A. Retera
A. Retera
A. Retera
Leijdekkers
J. Kuijpers
Adr. Verachterd
Luikerweg
Luikerweg
Dommelseweg

W. v. Wijk
A. Broekx-Feijen
H. Verbunt
Kromstraat
Kromstraat

Dommelse Dijk
A. Retera
A. Retera
F. de Proost
gem. Secretaris
A.M. Loos
Maastrichterstraat
F. de Proost
F. de Proost
Staes?
A. Broekx-Feijen

08-11-1915
14-11-1914
14-11-1914
05-04-1915
04-03-1918
01-11-1917
14-10-1914
14-10-1914
14-10-1914
14-10-1914
05-09-1917
08-08-1917
16-06-1915
20-01-1915
25-10-1914
12-11-1914

naar E 14?
naar E 14?

18-02-1918 naar Bergeijk

# Berchem ?

# Berchem ?

vertr. 19-05-1916
12-11-1917
28-12-19?? 24-09-1919 Bourg Leopold
03-04-1915
01-07-1915
01-07-1915 verm. Berchem

05-10-1915
14-10-1914
14-10-1914 # Berchem?
05-12-1914
16-03-1918 gekomen van Nijmegen
22-06-1917
03-11-1914
01-02-1915
05-11-1915
20-12-1915 naar E 49
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Maes
Mariën
Meijers
Meijnendonckx
Meus
Oris
Paashuys
Paashuys
Paashuys
Paulus
Pauwels
Philipsen
Pijnenburg
Poppel
Poppel van
Proost de
Put van
Put van
Raaijmakers
Reijnders
Scheppers
Schevensteen van
Schevensteen van
Schrijvers
Smolders
Sneijers
Sneijers
Sneijers
Steenbergen van
Swinnen
Tiers
Velde van den
Veldhoven van
Verbruggen

Maria Catharina
Rosalia
Lambert
Pieter
Régine
Jan
August
Eduardus
Godefridus
Susanna Josephina
Louis
Louis
Lodewijk
Eduard Jan Frans
Karel
Joanna
Franciscus
Franciscus
Jozef
Eugeen
Jan
Germaine
Louis Corneille
Antoine Arnold Henri Marcel
Jacobus
Alphonse
August
Eduard
Alphons M.J.
Maria Joanna Marcella
Jacobus
Maria Hortensia
Willem
Anna Maria

Arendonk
Olmen
Quars
Arendonk
Mol
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Berhem (?)
Geel
Baelen
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Putte
Stabroek (Putte)
Arendonk
Antwerpen
Geel
Merksem
Merksem
Baelen
Stabroek (Putte)
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Vremde
Antwerpen
Mol

Belg.
Ned.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Ned.
Ned.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.

19-05-1879
31-08-1871
30-11-1884
20-10-1886
18-01-1891
04-05-1899
16-05-1887
23-02-1889
11-11-1897
14-02-1892
13-12-1883
10-02-1895
04-03-1902
01-06-1893
24-11-1890
17-03-1888
19-09-1873
19-09-1873
00-00-1896
23-02-1898
24-03-1889
28-05-1897
24-11-1855
10-09-1912
12-08-1889
20-02-1910
22-03-1905
21-01-1903
20-08-1896
15-07-1907
13-10-1893
18-11-1883
22-04-1891

L. v.d. Noord

Dommelse Dijk
Th. Louwers

sigarenmaker
zonder

Arendonk
Antwerpen

Dommmelse Dijk
H. v.d. Berg
Eindhovenseweg
J. v. Dooren
Eindhovenseweg
W. v. Wijk
Stad
A. Paashuys Stad
A. Paashuys Stad
Kromstraat
A. Broekx-Feijen
wed. H. Feijen
Hub. v. Gerwen
H. Verbunt
H. Verbunt
Dommelse Dijk
W. Bogers #
W. Bogers
Dommelse Dijk
wed. Beeks
A. M. Loos
A. Wolters #
A. Wolters #
Peperstraat
W. Bogers-Beekmans
Dommelse Dijk
Dommelse Dijk
Dommelse Dijk
D 634

Arendonk
Eindhoven
handelaar
Turnhout
sigarenmaker
Antwerpen
Turnhout
sigarenmaker
Reusel
sigarenmaker
Arendonk
sigarenmaker
Arendonk
sigarenmaker
Arendonk
Harderwijk
koopman
Bourg Leopold
landbouwersknecht Baelen
sigarenmaker
Neerpelt
sigarenmaker
Antwerpen
sigarenmaker
Bladel
Hapert
arbeider
Putte
arbeider
Putte
sigarensorteerder Arendonk
arbeider
Schaffen
arbeider
Borkel
Merksem
brasseur
Merksem
Borgerhout
arbeider
Putte
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
sigarenmaker

zonder

A 76 b

# sigarenfabrikant; 26-02-1919
# sigarenfabrikant; 26-02-1919

# A 76
A 76 b

vertrokken 28-06-1916

19-01-1917

14-10-1914 naar E 134
22-10-1914

01-07-1915
27-02-1919
10-02-1916
05-10-1915
24-06-1916
02-04-1916
05-10-1915
19-03-1917
19-03-1917
08-11-1915
03-06-1917
04-07-1917
17-02-1919
17-02-1919
14-11-1914
19-03-1917
10-09-1917
10-09-1917
10-09-1917

15-12-1915
28-07-1917
02-03-1915 vertrokken Uden Dorp 27-08-1917
15-10-1914 10-08-1917 naar Engeland
02-03-1915 vertrokken Uden Dorp 27-08-1917
12-11-1917
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Anna Maria Clementine
Eva Elisabeth
Louis
Petrus
Petrus
Julius
Constans
Cornelius
Gustave
Josepha Clementine
Martina
Maria Catharina Re
?
Antonius Franciscus
Jacobus
Josephus
Thomas
Emma
Anna Catharina
Carolina Maria
Gerard Frans
Henricus
Jan Baptist
Johanna
Josephus
Karel Jan Baptist
Maria Carolina
Maria Julia
Mathildis
Frans
Petrus Josephus
Aloijs

Mol
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
?
Turnhout
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Turnhout

27-02-1895
29-01-1885
23-09-1899
16-06-1892
16-06-1897
18-05-1899
00-11-1897
02-07-1865
05-03-1907
03-06-1904
00-00-1902
06-09-1860
?
17-03-1867
05-10-1891
09-04-1889
28-02-1880
20-10-1906
25-12-1896
09-11-1898
19-07-1903
12-01-1902
29-02-1872
09-12-1894
15-05-1900
23-03-1907
20-04-1911
23-04-1909
15-03-1905
03-11-1896
05-03-1886
23-09-1878
zonder
orgelverhuurder
orgeldraaier
orgeldraaier
orgelverhuurder
plakster
bosjesmaakster
bosjesmaker
bosjesmaker
arbeider
fabrieksarbeidster
bosjesmaker
zonder
zonder
zonder
zonder
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarensorteerder

Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.

bosjesmaakster

sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaker
sigarenmaker
fabrieksarbeider
fabrieksarbeider

Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Belg.
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Duizel
Mechelen

Reusel
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Arendonk
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

Westerhoven
Eindhoven
Arendonk
Arendonk

Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
Staes?
de Vocht #
Boullart
Eindh. Weg 449

Braken
Dommelse Dijk
J. v. Dooren
J. v. Dooren
J. v. Dooren #
W. van Wijk #
M. Sprengers
Leijdekkers
Leijdekkers
Leijdekkers
M. Sprengers
Dommelse Dijk
M. Sprengers
M. Sprengers
M. Sprengers
M. Sprengers
M. Sprengers
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Verbruggen
Vercainge
Verdonck
Verdonck
Verdonck
Vloedt van der
Vocht de
Vocht de
Vocht de
Vocht de
Vocht de
Vosters
Werrens
Werrens
Werrens
Werrens
Werrens
Wieme
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnants
Wijnen
Wijnen
Zummeren
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
20-12-1915
14-10-1915
05-03-1915
21-12-1914

naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
naar E 49
# Dommelse Weg
10-09-1918 naar Bergeijk
12/04/1919

# toevoeging onleesbaar
12-11-1917 # Schoolstraat; 05-01-1918 Eindhoven
08-03-1915
05-09-1917
05-09-1917
05-09-1917
25-11-1915
05-02-1915
05-06-1918 abusief ingeschreven
05-06-1918 abusief ingeschreven
05-06-1918 abusief ingeschreven
05-06-1918 abusief ingeschreven
05-06-1918 abusief ingeschreven

22-01-1917
10-09-1917
15-10-1914
15-10-1914

AGENDA
MAART 2007
7 maart
Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

7 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht: “Hoe stellen we onze familiegeschiedenis samen“
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19 uur
VVF-Kempen

25 maart

Wat?
Waar?
Wanneer:
Wie?

6de Genealogische dag
Gemeentezaal, Eelstraat 2, 2380 Ravels-Eel
van 10 tot 17 uur
Heemkringen tussen Turnhout en Tilburg m.m.v. VVF-Kempen

APRIL 2007
4 april
Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?
4 april

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht : “Hoe mijn familiegeschiedenis inbinden”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19 uur
VVF-Kempen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

SEPTEMBER 2007
5 september Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

MEI 2007
2 mei

JUNI 2007
6 juni

Meer info bij:

Frans Renaerts, St.Jozeflaan 78, 2400 Mol 014/81.48.27
frans.Renaerts@busmail.net
http:// www.vvf-kempen.be
18

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
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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

