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EDITORIAAL
Elke genealoog met een beetje ervaring weet
het en past het toe: controleer de gegevens die
je krijgt of noteert van derden, hoe betrouwbaar
ze ook zijn of lijken.

Een tweede bedenking: Genealogie lijkt bijna
uitsluitend een hobby van “ouderlingen” te zijn.
Uiteraard hebben zij meer tijd en ruimte dan de
“aktieven”, maar als je rond kijkt in de archieven
en op de genealogische dagen kom je tot de
bevinding dat weinig of geen jongeren zich tot
de genealogie aangetrokken voelen.

De laatste jaren zijn er heel wat middelen bij
gekomen om informatie te verkrijgen over familiekunde, afstamming enz. Via bewerking van
doopregisters werden voor heel wat gemeenten
gezinssamenstellingen gedaan. Huwelijken en
begrafenissen werden geklapperd. Allerlei lijsten, documenten, notarisakten enz. werden
bewerkt en in een of andere vorm gepresenteerd aan het brede publiek. Daar bovenop is de
laatste jaren de genealogische informatie op het
internet expansief uitgebreid. Zowel officiële
instanties als particulieren voelen zich geroepen
om zoveel mogelijk plaatsen, namen en data te
spuien tot meerder geluk van de man of vrouw
die een stamboom wil opmaken.

Bovendien lijken dan die “ouderlingen” ook nog
“einzelgänger” te zijn. Immers ze zijn op hun
ééntje bezig met hun eigen familie en hebben
weinig boodschap aan wat de buur aan de tafel
naast hen opzoekt of nakijkt. Ofwel gaan ze
zelfs niet naar de archieven maar trekken ze
zich op hun eentje terug voor hun “flat screen”
en surfen dat het een lieve lust is om toch maar
zoveel mogelijk genealogische sites te bezoeken. We horen alsmaar meer de vraag:
Waarom kan ik dat nog niet op internet vinden?
Een derde bedenking: Heel wat vrijwilligers,
archiefmedewerkers of “beroeps”bewerkers van
de originele bronnen zijn weinig mededeelzaam
over hetgeen waarmee ze bezig zijn. Er bestaat
totaal geen coördinatie inzake – wat door wie bewerkt wordt. Bewerkingen van bronnen waar
twee of meer personen, afzonderlijk en onwetend van elkaar aan werken, komen onwaarschijnlijk veel voor. Ook hier stellen we vast dat
telkens opnieuw het warm water uitgevonden
wordt.

Al deze hulpmiddelen hebben er toe bij gedragen dat het opmaken van een stamboom, zoals
velen dat nog noemen, relatief vlot kan gebeuren en met wat meeval kan je tot begin jaren
1600, en zelfs verder, geraken. Het bewerken
van al die bronnen, ze publiceren, in boekvorm
of op het internet, vraagt van de auteur heel wat
inspanning en neemt heel wat tijd in beslag.
Door al die verwezenlijkingen heeft de genealogie zeker aan populariteit gewonnen en is ze in
tegenstelling tot 20-30 jaar geleden heel wat
toegankelijker geworden.

Onze visie op dit alles is dat een meer gecoördineerde aanpak, eenzelfde stramien, meer openEen eerste bedenking die wij willen maken: heid en publicatie op internet alleen maar de
Wij stellen vast dat we door al die bijkomende aantrekkelijkheid van de opzoekingen vergroot.
middelen we meer en meer evolueren naar een Een taak die de Vlaamse Vereniging voor
“afschrijf-genealogie”. Gegevens van het inter- Familiekunde op zich moet nemen en promoten.
net, uit bewerkingen enz. worden klakkeloos
overgenomen, veelal zonder vermelding van de En voor één keer beamen we de uitspraak van
bron(nen) en worden zelfs zo ook gepubliceerd de heilige Thomas:
Personen die op die manier aan familiekunde “ik zal maar geloven, als ik het zelf gecondoen, kunnen moeilijk echte genealogen troleerd heb”.
genoemd worden. De moeilijkheid is dat je ze
pas kunt ontmaskeren als je hun gegevens Vic Bertels
daadwerkelijk gaat controleren !
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HET “FELIXARCHIEF”
Enkele maanden geleden verhuisde het
Antwerpse stadsarchief vanuit de Venusstraat
naar haar nieuwe stek. Van nu af spreken we
niet meer van het Stadsarchief maar van het
“FelixArchief”

Wat mag je doen?
De aangevraagde stukken kunnen vrij geraadpleegd worden. Een aantal basisregels dienen
wel strikt in acht genomen te worden:
Maximaal één archiefstuk op uw tafel,
Nooit schrijven op archieven,
Handen wassen voordat je de archieven
raadpleegt,
Geen fotokopieën maken.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen foto’s
gemaakt worden van de archiefstukken. Hiervoor dient vooraf toelating gevraagd te worden
aan de leeszaalvoorzitter.

Adres:Oudeleeuwenrui 29 2000 Antwerpen
Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag
van 8.30 tot 16.30 uur
e-mail: stadsarchief@stad.antwerpen.be
Wat kan je vinden in het FelixArchief?
Het Antwerpse stadsarchief bewaart alle documenten van de stedelijke administratie vanaf de
13de eeuw tot op vandaag. Daarnaast vervolledigen een aantal privé-archieven van
Antwerpse families, bedrijven of verenigingen
het beeld van Antwerpen door de eeuwen heen.

Welke documenten kan je bestuderen?
Alle aanwezige archiefstukken kan je aanvragen
en raadplegen. In sommige gevallen worden er
door het Vlaamse decreet op de openbaarheid
wel beperkingen opgelegd, vnl. in verband met
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(van levende personen). Bij twijfel kan je steeds
bij de leeszaalvoorzitter terecht.

Hoe kan je iets vinden?
De Franse revolutie (1789) is een scharnierdatum voor het archief. Met het Franse bewind
–vooral van Napoleon- is er zoveel veranderd in
de bestuurlijke organisatie dat we vóór die
datum spreken van het oud archief en daarna
van het modern archief. Op beide onderdelen
werden toegangen gemaakt zodat u kan zoeken
in inventarissen die in papieren versie beschikbaar zijn achteraan in de leeszaal. Veel inventarissen zijn ook digitaal beschikbaar zodat u
nog sneller via de website kan zoeken. Vraag
aan de balie de technische fiche voor een
volledig overzicht.

Wie kan je helpen?
Voor een extra helpende hand kan je terecht op
de helppagina’s van de website:
www.felixarchief.be
en ook bij de leeszaalvoorzitters. Twee dagen
per maand is er ook een delegatie van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)
aanwezig in het FelixArchief om je op weg te
helpen bij stamboom of familieonderzoek.
Je hoeft geen afspraak te maken, enkel registreren op de website en een wereld gaat voor je
open!

Wanneer mag je iets inkijken?
In de inventarissen kan je archiefnummers vinden van de documenten die je wil bestuderen.
Via het digitale formulier “stukken aanvragen”
kan je de archieven inkijken. Op dit formulier vul
je uw bezoekersgegevens, het nummer van uw
leeszaaltafel en de nummers van de gewenste
stukken met een korte omschrijving in. De
stukken kunnen aangevraagd worden tussen
8.30 en 15.30 uur en worden zo spoedig
mogelijk bezorgd. Boeken uit de handbibliotheek, parochieregisters en microfilms kan je
zelf uit het rek nemen. Na gebruik alles opnieuw
op zijn plaats zetten.

Uw jas, tas en GSM moeten opgeborgen worden in één van de lockers vóór dat je de leeszaal betreed.
(uit de folder “Welkom in het FelixArchief!” Stad
Antwerpen)
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Een man van stand met smaak

RENAAT VAN DEN KIEBOOM
(1880-1957)
‘Tijdens het interbellum in de twintigste eeuw
telde Hoogstraten zo’n 3000 inwoners. Het centrum van Hoogstraten, aan rijksweg nr. 14 (LierBreda), begon in het noorden aan het
Moleneinde en eindigde in het zuiden aan het
Boereneinde, een afstand van ongeveer twee
kilometer, met in het midden de SintCatharinakerk. Hoogstraten was eigenlijk de
Vrijheid, van molen tot molen, en meer niet.’ Dit
lezen we in het Heemkundig Handboekje voor
de Antwerpse Regio, jg. 54/2. Josee Guisson
vertelt in enkele bijdragen over Hoogstraten
zoals zij het gekend heeft in haar jonge jaren.
‘Vier rijen grote lindebomen sierden in die tijd de
Vrijheid. En als die massaal bloeiden, dan verspreidden die een waarlijk bedwelmende geur.
Van pollenallergie was geen sprake al hing de
gehele Vrijheid bomvol stuifmeel. Stapte je toen
vanaf de Vrijheid een zijstraat in, dan stond je
vlug in de velden. Daar werden groenten en fruit
geteeld. De kar van de veiling reed onophoudend af en aan om alles op te halen.’

(1887-1942); zijn zusters: Maria (1869-1925) en
Octavia (1873-1884). Zijn grootouders langs
vaders zijde waren Cornelius Van den Kieboom
en Maria Baeten.

Niet alleen de boeren leverden groenten en fruit
aan de veiling. Ook bijna alle burgers hadden
een tuin met groenten en fruit en leverden hun
producten aan de veiling. Vooral in de tijd van de
frambozen hing er een specifieke heerlijke geur
in de straten. Dankzij het talrijke rijpe fruit was
Hoogstraten in bepaalde periodes van het jaar
een geurig stadje.

Politicus

Renaat Van den Kieboom huwde Maria
Janssens, enig kind van brouwer Janssens in
Hoogstraten. Het gezin Van den KieboomJanssens woonde in het ouderlijke huis van
Maria Janssens aan de Vrijheid (nu 121) in
Hoogstraten. Zij hadden één kind, zoon Karel.
Karel Van den Kieboom studeerde rechten en
notariaat en werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog als notaris te Hoogstraten
benoemd. Na 1945 verliet hij Hoogstraten en
vestigde zich als notaris te Antwerpen.
Brouwerij Janssens sloot de deuren in de
Peperstraat (aan de oostkant van de Vrijheid). In
dezelfde gebouwen startte schoonzoon Renaat
met een sigarenfabriek en werd zo een belangrijke sigarenfabrikant.

Begin jaren twintig stapte Renaat Van den
Kieboom in de lokale politiek. In 1921 werd hij
verkozen tot gemeenteraadslid voor de
katholieken. Vijf jaar later (1926) werd hij
benoemd tot burgemeester van Hoogstraten.
Van den Kieboom oefende deze functie uit tot
1932.

Sigarenmaker
In dat zelfde jaar deed hij, als vertegenwoordiger
van de boeren, zijn intrede in de provincieraad
van Antwerpen. Hij werd onmiddellijk benoemd
tot bestendig afgevaardigde. Renaat had ook op
het nationale niveau perspectieven: in 1939
werd hij als vierde op de Kamerlijst in het
arrondissement Turnhout, voor de katholieken –
als vertegenwoordiger van de burgers en de
boeren – tot parlementslid verkozen. Maar hij
verkoos evenwel om niet in Brussel te gaan
zetelen en bleef lid van het provinciebestuur.

Het was in deze tijd, de jaren twintig en dertig,
na de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede
Wereldoorlog, dat Renaat Van den Kieboom
misschien wel de meest invloedrijke heer van
Hoogstraten was. Renaat Van den Kieboom
werd geboren in Rijkevorsel op 14 november
1880 en overleed te Hoogstraten op 14 oktober
1957, bijna 77 jaar oud. Hij was de zoon van Jan
Van den Kieboom (1842-1894) en Maria
Mercelis (1844-1907). Het gezin Van den
Kieboom-Mercelis telde zeven kinderen. Zijn
broers waren: Modest (1876-1952), Jozef (18781929), Lodewijk (1883-1959) en Constant

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
werden zijn mandaten in de bestendige depu5

tatie en in de provincieraad wegens onwaardigheid vervallen verklaard. Een besluit van de
Regent op 15 februari 1945. Hij werd vervangen
door Jules Huygens. Deze beslissing werd later
bij Koninklijk Besluit van 31 december 1951
ingetrokken. Maar het betekende wel het einde
van zijn loopbaan als politicus.

In 1926 stichten een twintigtal fruit- en groententelers in Meer een eigen Tuinbouwvereniging. Zij
leveren hun producten aan de Roomsch
Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereeniging in
Breda. Deze samenwerking met de veiling van
Breda verloopt succesvol tot de economische
crisis van de jaren dertig. De Nederlandse overheid wil de inlandse productie beschermen en
het wordt steeds moeilijker om groenten en fruit
uit België in Breda te verkopen. Hoe langer de
crisis duurt, hoe groter de invoerbeperkingen.

Veiling
Op het einde van de 19de eeuw komt de professionele tuinbouw in de Noorderkempen stilaan
tot ontwikkeling. Men produceert niet langer
alleen maar groenten en fruit voor eigen gebruik.
De overschotten worden via de markt aan de
burgers verkocht. In de jaren twintig van de
20ste eeuw kent de tuinbouw een stroomversnelling. Vooral de kleine gemengde
boerenbedrijven gebruiken steeds meer land
voor de tuinbouw; een aantal boeren worden
tuinders. Maar ook burgers die over een ruime
tuin beschikken, gaan groenten en fruit telen
voor de markt; o.a. voor de wekelijkse groentenmarkt van Rijkevorsel. Ook in de huishoudscholen van de streek en in de gewestelijke
landbouwschool van Hoogstraten wordt steeds
meer aandacht besteed aan de tuinbouw.

Daarom starten in 1932 concrete gesprekken
over de mogelijke oprichting van een veiling
voor de Noorderkempen. Enkele Hoogstraatse
Hoogstraten:Kantonnale Guldensporenviering op zondagnamiddag 15 juli 1928. Burgemeester Renaat Van den Kieboom, boven in
het midden, leunend op de balustrade van de
pui van het stadhuis in de Vrijheid, kijkt met
een groep burgers naar ‘den stoet der deelnemende maatschappijen’. Op deze foto is
ook duidelijk te zien dat de oorspronkelijke
pui – voor de vernieling in het najaar van
1944 – heel wat fraaier is dan de huidige pui
van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
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notabelen en een aantal grote tuinders nemen
het initiatief onder leiding van Renaat Van den
Kieboom, burgemeester van Hoogstraten. In
1933 wordt de Katholieke Veilingsvereniging der
Noorderkempen te Hoogstraten opgericht.

Het is duidelijk dat Renaat Van den Kieboom
geen kleurloze figuur was. Zijn echtgenote,
Maria Janssens, was een fijne dame, een eerder
aristocratische verschijning. Zij hield van stijl en
waardigheid en lette op de kleintjes. Ze had
zeker niet de reputatie van vrijgevig te zijn. Van
den Kieboom was een echte levensgenieter. Op
tijd en stond een goede receptie of een copieus
diner werden zeker niet afgeslagen. Gelukkig
kon een lid van de Bestendige Deputatie ook
beschikken over een auto met chauffeur zodat je
altijd – hoe laat ook – toch veilig thuisgebracht
werd.
Jef Schellekens

R. Van den Kieboom, eerste voorzitter, heeft bijzonder veel tijd en energie gestoken in de
ontwikkeling van de Hoogstraatse veiling. Hij
zoekt contacten met binnen- en buitenlandse
afnemers, met confituur- en conservenfabrieken. Hij bezoekt regelmatig de ministeries van
landbouw en economische zaken, op zoek naar
nieuwe uitvoermogelijkheden. Hij neemt ook
vele initiatieven om de kwaliteit van de tuinbouw
en de producten te verbeteren. Van den
Kieboom is van onschatbare waarde geweest in
de pionierstijd van deze veiling.

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
•In het eerste kwartaal van 2007 namen we deel
aan de genealogische dagen in Olen en in
Ravels-Eel. In beide gevallen lag het bezoekers
aantal eerder aan de lage kant.

Schenkingen:
•Volgende personen schonken ons bidprentjes
en/of overlijdensberichten in de afgelopen
maanden:
Hortense Segers-Pauwels
Marleen Segers
Maria De Vrij
Gerard Keijsers
Marie Josee Haepers
José Hendrickx
Frans Renaerts
Frans Cooymans Mol

•De voordrachten van onze secretaris over het
samenstellen van een familiegeschiedenis en
het inbinden van de boeken daarentegen was
een succes met telkens 27 toehoorders.
•De raad van bestuur van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde heeft een werkgroep “ Herbronning” opgericht.
Doelstelling zijn o.a.
Hoe positioneren we ons als vereniging?
Hoe bevorderen we het beoefenen van
familiekunde?
Wat met onze publicaties ?
enz.

•Van Kees Lieshout kregen we een vernieuwd
bestand met ongeveer 50.000 personen van
Zundert –Rijsbergen in Nederland.
•Jos Van Breen bezorgde ons deel 1 van gezinnen in Oostmalle in de periode 1847-1857.

•VVF-afdeling Kempen denkt er aan om in de
maand oktober de deuren van hun archief open
te zetten en alle liefhebbers uit te nodigen om
een kijkje te komen nemen.
Meer nieuws
daarover in ons volgend nummer.

Van harte dank aan de milde schenkers.
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CURSUS GENEALOGIE IN LAAKDAL
Onze cursus genealogie voor beginners zal dit jaar doorgaan in Laakdal. De lessen vinden plaats in het
Heemhuis van Klein-Vorst Meerdaal, Geelsebaan 4, 2430 Laakdal
Les 1 – Hoe begin ik er aan en
Burgerlijke stand tot 1815

Andre Sannen

20 september

Les 2 – Franse tijd en Parochieregisters

Victor Bertels

27 september

Les 3 – Beginselen van oud schrift

Hugo Broen

4 oktober

Les 4 – Alle andere bronnen

Andre Van Steenbergen

11 oktober

Les 5 – Genealogie en computer

Marc Van den Cloot

18 oktober

Les 6 – Familiegeschiedenis en inbinden ervan

Frans Renaerts

25 oktober

Aansluitend aan deze cursus is er ook nog een bezoek aan het VVF-centrum te Merksem
Inschrijven kan door overschrijving van € 35 op rekening 880-2179571-28 van VVF-Kempen met vermelding
cursus Laakdal.

Wil je er zeker bij zijn, schrijf dan onmiddellijk in, het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30

AUGUST GILLES
BURGEMEESTER EN PROVINCIERAADSLID
(1822-1893)
Na de lakenweverijen zorgen de kousenweverijen gedurende meer dan honderd jaar voor welvaart in Arendonk.
Het is enkel het voorrecht van de meer gegoede inwoners
om zich op te werken tot fabrikant. Een weefgetouw kost
immers tussen de 180 en de 230 fr. terwijl het jaarloon van
een arbeider slechts 60 fr. bedraagt. De familie Gilles
behoorde behoort tot deze meer gegoede inwoners.

Arendonk. Deels door het wegvallen van afzetgebieden
en deels door de opkomst van meer moderne productie
wijzen.
De crisis slaat toe. De periode tussen 1840 en 1848 worden als echte rampjaren omschreven. In 1842 telt Arendonk reeds 1000 werklozen. Het merendeel van de
kousenmakers bewerkt ook nog een stuk land om in hun
eigen onderhoud te voorzien. In 1845 en 1846 is er een totale mislukking van de aardappeloogst en de graanoogst.
De werkloze kousenmakers hebben daardoor nog geld
nog voedsel om hun gezin redelijk te onderhouden. Door
een totale uitputting valt de verzwakte bevolking ten prooi
van een tyfus epidemie. In totaal worden 786 inwoners
voor deze ziekte behandeld, waarvan er 42 overlijden.

Henricus Augustinus, geboren in 1747, is reeds fabrikant.
Zijn zoon Adrianus treedt in de voetstappen van zijn vader
en wordt eveneens fabrikant. Ook zijn neef Benedictus is
fabrikant. Augustinus Gilles, de latere burgemeester en
provincieraadslid, staat reeds bij de geboorte van zijn oudste dochter ingeschreven als particulier.
Tijdens het leven van Burgemeester Gilles maakt Arendonk naast welvaart ook rampjaren door. In 1836 telde
Arendonk 3350 inwoners. Hiervan werkten er 1725 in de
kousen en wolnijverheid. Dit is 76 % van de beroepsbevolking. Men telde 400 weefgetouwen voor 150 fabrikanten en thuiswerkers die zorgden voor een jaarproductie
van 133.000 paar kousen. Het afzetgebied strekte zich uit
over Brabant, Vlaanderen, Holland, Duitsland en Frankrijk. Dan komt een snelle terugval van deze nijverheid in

Het gemeentebestuur doet haar best om de nood te lenigen door tewerkstellingsprojecten in de heideontginning
en wegenaanleg. Daarbij komt nog het graven van het
kanaal in deze periode is begonnen. Helaas het mag niet
baten, de armoede blijft groot.
In 1896 zijn er nog 3 kousenfabrikanten, 17 thuiswerkers
en een zelfstandige wever actief.
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GASTHUIS
Het verval van de kousenhandel en de tegenslagen in de
landbouw zorgen voor grote armoede. Het armbestuur
staat voor zeer zware uitgave om de nood te helpen lenigen. Tijdens het Hollands bewind werd aan het armbestuur een subsidie verleend van 100 fr. per jaar en de toestand van de kas was betrekkelijk goed. In 1841 is de
gemeentelijke subsidie opgelopen tot 500 fr. per jaar. In
1844 is de subsidie reeds opgelopen tot 1200 fr.. Toch
heeft het Armbestuur dat jaar een tekort op de rekeningen
van 782, 26 fr.. In 1845 komt boven op dezelfde subsidie
een tekort van 3005 fr.. In 1846 verhoogt de gemeente
haar bijdrage in de armenzorg tot 2000 fr.. Het tekort op
de rekening bedraagt dat jaar 4783,69 fr. In 1847 is het
tekort heel wat lager. Pastoor Pelgrims en de notabelen
van het dorp organiseren een tombola die 3000 fr. opbrengt voor de Armenzorg.
In 1848 begint de toestand te verbeteren. Nu rijpt het plan
om in Arendonk een gasthuis te bouwen om de zieken te
kunnen verzorgen en de ouderen een onderkomen te kunnen bieden. Op 30 juni 1855 wordt er een volksraadpleging om de mening van de bevolking te kennen over dit
plan. Er is alleen lof voor het genomen initiatief. Op 22
september van datzelfde jaar gaat het gemeentebestuur
over tot de aankoop van de gronden van “Het IJzeren
Kruis”. Zij hebben een oppervlakte van 1 ha en 30 are. De
aankoopprijs bedraagt 7300 fr.. Op 29 juni 1857 volgt de
bouwvergunning met toezegging van een subsidie van
5000 fr. van de staat en 10000 fr. van de provincie. In 1860
onderhandelt pastoor Pelgrims met de zusters van
Vincentius a Pauli van Deftingen. Op 9 november van datzelfde jaar doen 3 zusters hun intrede en worden 7 kinderen opgenomen. Al snel is het nieuwe gasthuis aan uit-

breiding toe maar door geldgebrek moeten de plannen
worden uitgesteld.
In 1872 koopt August Gilles ten zuiden van het Gasthuis
een huis met hof. Hij schenkt de eigendom onmiddellijk
aan het Gasthuis en opent aldus de weg naar de uitbreiding. Er komen ruime zalen bij voor ouderlingen en voor
de verzorging van zieken.
AUGUST GILLES BURGEMEESTER
Burgemeester Hubertus Verbist overlijdt op 12 september
1873 en op 22 december wordt August Gilles plechtig
ingehuldigd als de nieuwe burgervader van Arendonk. Op
zondag 7 uur worden de feesten ingeluid door de grote
klok waarna een feestelijk vuurwerk wordt afgestoken.
Tijdens het bestuur van burgemeester Gilles wordt de
mestfabriek aan brug 4 in werking gesteld en komt de
dynamietfabriek in volle werking. Ook de sigarennijverheid
neemt een aanvang. In 1886 worden er reeds twaalf
miljoen sigaren gemaakt. Er komt weer meer welvaart
voor de fabrikanten en de werkende bevolking.
De gemeentekas staat er echter nog niet te best voor. De
gemeente heeft af te rekenen met wanbetalers. In 1864
heeft de Maatschappij der Wateringen “De 600”
aangekocht. Al zijn de gronden intussen van eigenaar
veranderd, de koopsom is nog steeds niet betaald. Burgemeester Gilles besluit, met goedkeuring van de Provincie,
de zaak voor de rechtbank te brengen. De openstaande
schuld bedraagt koopsom van 14500 fr. verhoogt met de
intresten snel te kunnen innen.
Ook mr. Marçais van de dynamietfabriek is niet zo’n goede betaler en moet er herhaaldelijk aan herinnerd worden
zijn huurgelden te betalen. Uiteindelijk wordt hij verplicht
het bedrag van de huurwaarde in bewaring te geven bij de
vrederechter van Arendonk.
Een van de belangrijke realisatie tijdens het bestuur van
burgemeester Gilles in ongetwijfeld de tramverbinding met
Turnhout. Burgemeester Gilles heeft er jarenlang voor gestreden om deze verbinding tot stand te brengen. Bij zijn
overlijden op 28 juli 1893, dichtte Jan Lodewijk Lavrijsen:
Als knap, voorbeeldig Burgemeester
Had hij zijn weerga niet;
Geen dorpsbelang dat vader Gilles
Ooit onverschillig liet
Dat tuigt nog eens de nieuwe buurttram,
Waarvoor hij jaar en dag
Zoo zwoegde en die hij voor ’t verscheiden
Door ’t dorp nog stoomen zag!
De tramlijn Turnhout-Arendonk wordt ingehuldigd op 6 mei
1893, twee maanden voor het overlijden van een van
Arendonkse grootste burgervaders.

Burgemeester Augustinus Gilles
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GENEALOGIE
I.Petrus Michaelis Gilles, geboren rond 1715, overleden
te Arendonk op maandag 2 april 1781, ongeveer 66 jaar
oud. Petrus is getrouwd rond 1740 voor de kerk, op
ongeveer 25-jarige leeftijd met Catharina Elisabetha
Franck (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1715.
Uit dit huwelijk:
1) Maria Gilles, geboren te Arendonk op woensdag 14 november 1742, overleden aldaar op dinsdag 4 november
1783, 40 jaar oud. Maria was gehuwd met Adrianus
Embrechts, geboren rond 1742 (?).
2) Joannes Michael Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op zaterdag 13 maart 1745, overleden te Arendonk
op vrijdag 16 december 1791, 46 jaar oud.
3) Henricus Augustinus Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op zaterdag 23 september 1747, volgt onder II-a.
4) Maria Francisca Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt
op dinsdag 7 april 1750, overleden te Arendonk op zaterdag 17 februari 1776, 25 jaar oud. Maria Francisca kwam
door een ongelukkige val van een kar om het leven in de
heide tussen Arendonk en Turnhout, aan het Schaapsschoor. Joseph Anthonius Brusqué, chirurgijn te Retie,
deed de visitatie en stelde vast dat de eerste halswervel
gebroken was. (RAA 2097)
5) Catharina Francisca Norberta Gilles, geboren te
Arendonk, gedoopt op zaterdag 4 maart 1752.
6) Petrus Josephus Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op vrijdag 30 augustus 1754, volgt onder II-b.
7) Anna Maria Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op
donderdag 13 januari 1757.
8) Josephus Theodoratius Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op vrijdag 11 januari 1760.
9) Joanna Catharina Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op vrijdag 10 juni 1763.
II-a. Henricus Augustinus Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op zaterdag 23 september 1747, zoon van Petrus
Michaelis Gilles (I) en Catharina Elisabetha Franck,
overleden te Arendonk op donderdag 16 maart 1837, 89
jaar oud. Henricus is getrouwd te Arendonk op woensdag
4 februari 1778 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met
Anna Maria Willems (ongeveer 26 jaar oud), geboren
rond 1752 (?).
Uit dit huwelijk:
1) Joannes Michael Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op maandag 2 november 1778.
2) Adrianus Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op
zaterdag 17 juni 1780, volgt onder III-a.

4) Maria Francisca Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt
op zondag 15 december 1782, particuliere, overleden te
Arendonk op zaterdag 3 september 1836, 53 jaar oud.
Maria was gehuwd met Godefridus Daelen, geboren
rond 1782 (?).
5) Joanna Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op
woensdag 15 maart 1786, overleden te Arendonk op dinsdag 24 april 1787, 1 jaar oud.
6) Joannes Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op donderdag 24 juli 1788, overleden te Arendonk op dinsdag 9
maart 1790, 1 jaar oud.
II-b. Petrus Josephus Gilles, geboren te Arendonk,
gedoopt op vrijdag 30 augustus 1754, zoon van Petrus
Michaelis Gilles (I) en Catharina Elisabetha Franck,
overleden te Arendonk op donderdag 4 oktober 1792, 38
jaar oud. Petrus is getrouwd te Arendonk op dinsdag 10
oktober 1786 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met
Joanna Maria Simons (ongeveer 25 jaar oud), geboren
rond 1761 (?).
Uit dit huwelijk:
1) Benedictus Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op
vrijdag 27 juli 1787, volgt onder III-b.
2) Maria Cecilia Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op
maandag 23 november 1789, overleden te Arendonk op
vrijdag 18 mei 1821, 31 jaar oud. Maria was gehuwd met
Joannes Petrus Hendrickx, geboren te Duisburg op
zondag 28 augustus 1791, overleden te Arendonk op vrijdag 16 maart 1883, 91 jaar oud.
3) Remigius Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op
zondag 7 november 1790.
4) Joannes Michael Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op zondag 24 juni 1792.
III-a Adrianus Gilles, fabrikant, geboren te Arendonk,
gedoopt op zaterdag 17 juni 1780, zoon van Henricus
Augustinus Gilles (II-a) en Anna Maria Willems, fabrikant,
overleden te Arendonk op zaterdag 5 september 1846, 66
jaar oud. Adrianus was gehuwd met Elisabeth Snoeckx,
geboren rond 1785 (?).
Uit dit huwelijk:
1) Augustinus Gilles, geboren te Arendonk op dinsdag 26
maart 1822, volgt onder IV.
2) Carolus Gilles, geboren te Arendonk op vrijdag 28
maart 1823, overleden te Hoogstraten op vrijdag 7 februari 1840, 16 jaar oud. Carolus Gilles overleed in het Klein
Semenarie te Hoogstraten tijdens zijn studententijd.
3) Doodgeboren kind, geboren te Arendonk op woensdag 27 oktober 1824.

III-b Benedictus Gilles, fabrikant, geboren te Arendonk,
gedoopt op vrijdag 27 juli 1787, zoon van Petrus
3) Anna Elisabeth Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt Josephus Gilles (II-b) en Joanna Maria Simons, fabrikant.
Benedictus is getrouwd te Arendonk op zaterdag 6 sepop zondag 15 december 1782.
tember 1817, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Seels
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(ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1792 (?).
Uit dit huwelijk:
1) Maria Elisabeth Gilles, geboren te Arendonk op maandag 16 november 1818, overleden op woensdag 25 april
1821, 2 jaar oud.
2) Catharina Francisca Gilles, geboren te Arendonk op
dinsdag 27 juni 1820.
3) Anna Coleta Gilles, geboren te Arendonk op dinsdag
30 oktober 1821.
4) Maria Elisabeth Gilles, geboren te Arendonk op zondag 15 juni 1823.
5) Josephus Augustinus Gilles, geboren te Arendonk op
donderdag 14 juli 1825.
6) Henricus Franciscus Gilles, geboren te Arendonk op
zaterdag 26 juli 1828.
IV. Augustinus Gilles, geboren te Arendonk op dinsdag
26 maart 1822, zoon van Adrianus Gilles (III-a) en
Elisabeth Snoeckx, overleden aldaar op vrijdag 28 juli
1893, 71 jaar oud. Augustinus is getrouwd te Dessel op
maandag 15 november 1847, op 25-jarige leeftijd met
Francisca Cecilia Rosa (ongeveer 25 jaar oud), geboren
rond 1822 (?).
August Gilles was burgemeester van Arendonk van 22
december 1873 tot zijn overlijden op 28 juli 1893. Na het
overlijden van Theodoor Matheus Wouters in 1873, werd
hij op 7 juli 1874 tot provincieraadslid verkozen. Ook deze
functie vervulde hij tot zijn overlijden.

Uit dit huwelijk:
1) Anna Hortensia Gilles, geboren te Arendonk op zaterdag 1 september 1849, overleden aldaar op woensdag 13
augustus 1924, 74 jaar oud. Anna was gehuwd met Jozef
Jan Edmond Van Hove, geboren rond 1849 (?).
2) Stephania Catharina Gilles, geboren te Arendonk op
donderdag 1 juni 1854, overleden aldaar op maandag 26
juni 1854, 25 dagen oud.
3) Maria Clementina Gilles, geboren te Arendonk op zondag 10 januari 1858. Maria is getrouwd te Arendonk op
dinsdag 11 juli 1905, op 47-jarige leeftijd met Theophiel
Poot (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1875 (?).
4) Catharina Paulina Gilles, geboren te Arendonk op
woensdag 1 februari 1860, overleden aldaar op vrijdag 9
november 1934, 74 jaar oud.
5) Joannes Stanislaus Gilles, geboren te Arendonk op
zaterdag 8 augustus 1863. Overleden te Hoogstraten op
11 mei 1943 op 80 jarige leeftijd. Joannes Stanislas is
getrouwd op dinsdag 10 mei 1898, op 34-jarige leeftijd
met Joanna Duysters (ongeveer 25 jaar oud), geboren te
Lier rond 1873 (?).
Stanislas Gilles studeerde vanaf 1873 aan het semenarie
te Hoogstraten. Nadien volgde hij notariaat te Leuven. Op
15 maart 1893 werd hij benoemd tot notaris te Weelde en
op 30 oktober 1908 te Hoogstraten. Van 1893 tot 1921
zetelde hij in de provincieraad. Meerdere jaren was hij ook
gemeenteraadslid en schepen te Hoogstraten. Stanislas
Gilles was in 1928 een van de ijverige medestichters van
H.O.K. De Hoogstraatse Oudheidkundige Kring.
Frans Vosters

Voor- en achterkant van
bidprentje Jan Stanislas
Gilles
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AGENDA
Noteer alvast in uw agenda:
JUNI 2007
6 juni

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

20 september

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

1ste les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

27 september

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

2de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

OKTOBER 2007
3 oktober
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

4 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

3de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

11 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

18 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

5de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

25 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

6de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

November 2007
7 november
Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen
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DECEMBER 2007
5 december
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Meer info bij:

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

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

GENEALOGIE OP HET INTERNET
Hieronder geven wij een aantal websites die interessant kunnen zijn voor bijkomende informatie inzake familiegeschiedenis:
http://www.schoonselhof.be

Voor alle informatie over de begraafplaats Schoonselhof
met o.a. meer dan 800 grafzerken.

http://www.antwerpsebegraafplaatsen.be

Voor alle informatie over Antwerpse begraafplaatsen.

http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/blaeu/index
.htm

Gratis toegang tot geografische kaarten van Europa uit de
17e eeuw opgemaakt door Willem en zoon Joan Blaeu.

http://www.bhic.nl

Genealogische databank van Noord-Brabant.

http://forum.archieven.org/
met.o.a.:
~/index.php?topic=7816.0

Bron voor veel genealogische en heemkundige data
-Geel (Gheel) Burgerlijke stand 1798-1849 (1906).

~/index.php?board=47.0

-Interessante archiefbronnen in Vlaanderen.

~/index.php?topic=8973.0

-Etten-Leur opgenomen in databank Regionaal
Archief West Brabant.
-Expositie over Belgische Vluchtelingen in WOI bij
Gemeentearchief Roosendaal.
-Passagierslijst Titanic uit 1912 online

~/index.php?topic=9084.0
~/index.php?topic=3395.
msg13485#msg13485
http://geneadyle.nuxit.net/actes/index.php?args=M

Ongeveer 1 miljoen akten van geboorten, huwelijken en
overlijden in Wallonië rond de jaren 1700-1800.

http://www.ancestry.com

Site die je toelaat tot in de USA te gaan zoeken naar personen. (gedeeltelijk gratis bv jaartal maar voor meer informatie betalend bv. volledige datum).

http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/atlas_
buurtwegen/index.jsp?referer=tcm:7-9747-64

Atlas der buurtwegen in de provincie Antwerpen in de periode 1843-1845.

http://www.grafzerkje.be

Voor alle informatie over vzw Grafzerkje.

http://www.stehelene.org

Personen die gediend hebben in het leger van Napoleon
die in 1857 nog in leven waren en door Napoleon III
gedecoreerd werden.

http://www.archiefnet.nl

Links naar archieven Nederland en Vlaanderen.

http://www.genealogie-westbrabant.nl.

347.000 huwelijksakten van de BS van 1811–1922 in
Noord-Brabant – 195 gemeenten.
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Stadsarchief Antwerpen (Felix-archief)
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
Oudeleeuwenui 29, 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

