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EDITORIAAL
De “zomer” is alweer voorbij, de jongeren zitten op de schoolbanken en de genealogen
bereiden zich voor op de lange avonden om aan hun hobby de werken.
De bestuursleden van vvf-kempen hebben in de vakantie doorgewerkt aan een gezapig tempo.
Het Renessearchief werd verder ontcijferd en de voorbereidingen voor het congres in Mol in
2012 werden systematisch aangepakt.
De laatste 4 maanden van het jaar brengen heel wat drukte met zich, wij hebben nog drie
sprekers op onze agenda staan, op 5 oktober, 2 november en 7 december (zie ook Agenda).
Deze data zijn tevens onze genealogische dagen van het laatste kwartaal.
Omwille van de organisatie van het Nationaal Congres op 21 april 2012 in Mol, hebben we dit
jaar afgezien van de inrichting van een cursus familiekunde. Wij voorzien een nieuwe cursus
in oktober 2012. Geïnteresseerden kunnen zich nu al kenbaar maken bij onze secretaris.
In onze vorige editie kon je lezen hoeveel tijd en werk onze bestuursleden besteden in VVFKempen. Om dit op volle kracht te kunnen blijven doen hebben we echter mankracht nodig,
niet alleen bestuursleden maar ook medewerkers die zorgen voor logistieke ondersteuning.
Wij denken hierbij aan het aanleveren van teksten voor de Kempische Genealoog,
medewerkers om het archief De Renesse te helpen ontcijferen, liefhebbers die bestaande
genealogische bestanden willen digitaliseren … enz. Deze zaken kunnen thuis gedaan worden
en vragen dus niet noodzakelijk verplaatsingen.
Een vereniging die leeft moet zich noodgedwongen ook vernieuwen, nadat een nieuw
dagelijks bestuur gekozen werd in het voorjaar, wordt volop gewerkt aan “image-building” en
vernieuwing van de structuren. De eerste resultaten zijn dat het VCGH (Vlaams centrum voor
Genealogie en Heraldiek) volledig zal geïntegreerd worden in de VVF. Nadien zal de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde omgedoopt worden in Familiekunde Vlaanderen.
Deze naam dekt dan het volledige gamma van de Genealogie in onze regio.
(Stamboomonderzoek, Familiekunde, heraldiek, wapenkunde en DNA-onderzoek). De
volgende stap zal zijn het coördineren van gegevens die gespreid zijn over de verschillende
centra om ze vlot ter beschikking te kunnen stellen aan onze leden.
De afdeling Kempen wil zijn steentje bijdragen in de vernieuwing, de aanzet daartoe is
gegevens met de inrichting van het Nationaal Congres volgend jaar.
Vic Bertels
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HISTORISCHE EN WETTELIJKE BESCHOUWINGEN
M.B.T. GENEALOGIE
Na de val van het West-romeinse rijk ontstond in verschillende fazen het grote roomse rijk
waarbij de geestelijken samen met de Koningen en Keizers de macht in handen hadden en
waarbij ketterij met de dood werd bestraft. Het leenstelsel was algemeen in voege. De koning
bezat in privé naam het hele grondgebied. Delen van zijn rijk werden uitgeleend aan hertogen
en graven. Op hun beurt leenden die kleinere stukken land aan baronnen, kloosters enz. De
pacht die de leenman aan de leenheer moest betalen bestond uit geld, goederen, officieren
(ridders) en soldaten. De bevolking zelf bezat geen eigendommen en was onderhorig aan de
plaatselijke leenman. Iedere leenman paste zijn eigen wetgeving toe, maar op geestelijk
gebied was het kerkelijke recht algemeen van toepassing over heel West Europa.
In de 14de eeuw kregen vele plaatsen de titel “ Stad en Vrijheid”. In ruil voor hogere
afdrachten aan de leenheer (soms tot het 10-voudige) mochten de steden markten organiseren,
kregen zij een plaatselijke rechtbank en mochten zij eigen belastingen innen.
Het concilie van Trente
In de eerste helft van de 16de eeuw ontstond het nieuwe gereformeerde geloof, dat mede door
het opkomende humanisme en de boekdrukkunst veel aanhang vond in Duitsland en het
noorden van de 17 provincien. Dit gereformeerde geloof (protestantisme) was een reactie op
de dwingelandij van de katholieke kerk, en waarbij de teksten van de Bijbel als basis werd
genomen. Het protestantisme kreeg meer en meer aanhang en als reactie op deze reformatie
werd het concilie van Trente bijeengeroepen (1545-1563)
De besluiten van dit concilie waren zeer strikt:
- het celibaat werd ingevoerd,
- geestelijken kregen een verbod op cumulatie met kerkelijke ambten,
- de Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, is de standaardtekst voor alle roomskatholieken,
- de geloofswaarheden van de erfzonde, de zaligmaking, de 7 sacramenten, de
aflaten, de heiligenverering en het vagevuur worden opnieuw verduidelijkt en
bevestigd.
- Latijn is de enige liturgische taal,
- Priesters moeten een opleiding krijgen in seminaries en om priester te kunnen
worden moesten de kandidaten een kwartierstaat van 4 generaties voorleggen
waaruit de deugdelijkheid van de voorouders moest blijken (bv. geen onwettige
kinderen of “vroeg geboren” kinderen),
- Gelovigen worden onderricht via catechismus en door prediking,
- Bisschoppen moesten theologie hebben gestudeerd waardoor het voor de adel
praktisch onmogelijk werd om jonge zonen aan een kerkelijk baantje te helpen,
- Liturgische gezangen kregen een nieuwe vormgeving,
- Het kerkelijke recht werd uitvoerig te boek gesteld en is tot op heden grotendeels
ongewijzigd gebleven,
- het doopsel is een sacrament en dient binnen 24 uur te worden toegediend, het
doopsel moet ingeschreven worden in een doopregister, (1550)
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het huwelijk, ook een sacrament, moet gesloten worden in een kerk ten overstaan
van een priester en getuigen na een drievoudige afkondiging, en vervolgens
worden vastgelegd in een huwelijksregister (1550).
Mede door deze strenge besluiten kan de uitdeining van het protestantisme tot staan
worden gebracht.
Als gevolg van de contrareformatie verplicht de landvoogd op 11 juli 1565 de
bisschoppen om de beslissingen van het concilie van Trente uit te vaardigen.
Het Oostenrijks bewind
Voor het Oostenrijks bewind is de Kerk “een staat binnen de staat” en keizerin Maria
Theresia wil de macht van die Kerk beknotten. Haar zoon Jozef II schafte in 1786 alle
kerkelijke broederschappen af, verbood alle kermissen, jubileumvieringen, bedevaarten en
processies op een paar streng gereglementeerde uitzondering na. Bovendien moesten alle
kerkelijke goederen worden geteld en moesten de nieuwe priesters een staatsexamen
afleggen. Het toewijzen van een vacant pastoorsambt gebeurde niet langer door de
bisschoppen, maar door de burgerlijke overheid. Hierdoor leven de clerus en de
burgerlijke overheden steeds meer en meer in onmin.
Op 20 februari 1790 overleed Keizer Jozef II en werd hij opgevolgd door zijn broer
Leopold II en later bij diens dood door Frans II. Ondertussen werd in Frankrijk in 1792 de
1ste Franse Republiek uitgeroepen.
De Franse revolutie
Na de slag in Fleurus op 26 juni 1794 kwamen de Oostenrijkse Nederlanden onder Frans
gezag en kwam er voor ons een einde aan het “Ancien regime”.
Op 16 november 1794 wordt het “burgerlijk huwelijk” ingesteld en op 17 juni 1796 de
“burgerlijke stand”. Men beveelt de priesters de parochiale registers (dopen, huwelijken
en overlijden) over te maken aan de gemeentebesturen. De “directoire” ontneemt hiermee
de belangrijkste sociale functie van de kerk, een functie waardoor de kerk het leven van de
parochianen kon controleren. In datzelfde decreet wordt het burgerlijke huwelijk verplicht
en wordt een scheiding met wederzijdse toestemming mogelijk. Een kerkelijk huwelijk
mag pas na een burgerlijk huwelijk worden voltrokken.
Deze wet op het burgerlijke huwelijk en de mogelijkheid tot scheiden wekt het
ongenoegen van de geestelijkheid en de gelovigen op. Heel wat gelovigen weigeren om
het burgerlijke huwelijk aan te gaan en huwen toch illegaal in de kerk. Deze periode is
gekend als de “gesloten periode”. Deze “illegale” kerkelijke huwelijken zijn niet altijd
terug te vinden omdat de registers verborgen werden. Vaak komt het voor dat koppels pas
vele jaren na hun kerkelijk huwelijk het burgerlijke huwelijk afsloten. Anderen zijn nooit
voor de wet getrouwd.
Het grondgebied van het huidige België en Nederland bestond uit 17 departementen:
- Lys (vergelijkbaar met West-Vlaanderen)
- Hainaut (Henegouwen)
- Sambre et MeuseNamen)
- Forets (Luxemburg)
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Ourthe(Luik)
Dyle (Brabant)
Escaut (Oost-Vlaanderen)
Deux Nethes ( Antwerpen en deels Noord-Brabant in Nederland)
Meuse Inferieure (Limburg)
Bouches de L‟escaut (Zeeland)
Bouches du Rhin
Bouches de la Meuse
Yssel Superieur
Bouches de l‟Yssel
Zuiderzee
Frise
Ems Occidental

De laatste 8 departementen waren hoofdzakelijk bevolkt door protestanten die al onder het
Oostenrijkse bewind rebelleerden. Omdat de rooms-katholieke kerk hier omzeggens geen
volgelingen had kenden zij ook de parochieregisters niet. Het verplicht inschrijven in het
bevolkingsregister lokte grote verontwaardiging uit en uit rebellie gaf men vaak een valse
naam op om te spotten met de opgelegde Franse wetgeving. Namen als “Vroeg in de wei”,
“Naaktgeboren”, “Oudbier”, “Haas” enz. vinden hier hun oorsprong.
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In de 9 “Belgische” departementen werden kerkelijke huwelijken zonder voorafgaand
burgerlijk huwelijk opgespoord en bestraft, wat veel minder het geval was bij de 8
“Nederlandse” departementen. Vooral in het departement BOUCHES DU RHIN werden
in schuren en kapellen en net over de grens van het departement, kerkelijke huwelijken
ingezegend, vaak door de “Belgische” pastoor die samen met zijn trouwlustig koppel op
uitstap ging. Goirle, Eersel, Reusel, Lommel, Luycksgestel zijn hiervoor gekend.
Onvindbare huwelijken vanaf 1797 tot een heel stuk in de 19de eeuw vinden hier hun
oorsprong en zijn soms terug te vinden parochieregisters die later toch boven water zijn
gekomen.
Theo Peeters
E-mail: theopeeters1@telenet.be

KWARTIERSTATENBOEK
Het eerste Kempens Kwartierstatenboek is klaar om opgemaakt te worden.
Wij hebben in totaal 125 kwartierstaten verzameld die voor het merendeel aangeleverd
werden door onze leden. Het boek bevat een lijst met de personen die meewerkten aan de
totstandkoming van dit werk, de kwartierstaten en een index op alle namen zoals ze
voorkomen in de diverse staten.
De uitgave wordt gepubliceerd in boekvorm en op CD, beide items zijn verkrijgbaar via
voorintekening aan gunstvoorwaarden.
De voorintekenprijs is als volgt:
-

Uitgave in boekvorm, ongev. 150 blz. : 10 euro + 4 euro verzendingskosten
Uitgave op CD
6 euro + 2 euro verzendingskosten
Boek en CD samen
14 euro + 4 euro verzendingskosten

De boeken en/of CD kunnen afgehaald worden in ons documentatiecentrum op het kasteel
de Renesse te Oostmalle tijdens onze genealogische dagen, elke eerste woensdag van de
maand van 15 tot 22u en dit vanaf 7 november 2011
De bestellingen kunnen ook afgehaald worden op de genealogische dagen in Lommel,
Schilde of Balen, de data van deze dagen vindt u in onze agenda
De bestelling kan enkel gebeuren door overschrijving op rekening :
IBAN: BE37 8802 1795 7128 van VVF KEMPEN vzw met vermelding:
Kempens Kwartierstatenboek
… ex boek … ex CD …ex CD+BOEK
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De voorinschrijvingen kunnen gebeuren tot uiterlijk 25 oktober 2011, na deze datum wordt
het kwartierstaten boek verkocht aan respectievelijk 12 euro, 8 euro en 16 euro plus
eventuele verzendingskosten.
Voor meer informatie zie onze website: www.vvf-kempen.be
of e-mail: victor.bertels1@telenet.be

OP DE VLUCHT IN MEI 1940
De vlucht van twee jongeren uit Mol, behorend tot de “Werfreserve van het
Belgische leger”, bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog in 1940,
Begin van de oorlog
Toen op vrijdag 10 mei 1940, dat was vrijdag voor Sinxen, voor België de tweede
wereldoorlog uitbrak, kregen alle jonge mannen boven de 16 jaar, die bij wet deel uitmaakten
van “de werfreserve van het Belgisch leger”, het bevel hun “Eenheid” op te zoeken. Voor Mol
en omgeving was dat bestemming Eeklo. Dat bevel werd omgeroepen langs de radio en
kenbaar gemaakt via plakkaten. Om zekerheid te hebben, want er waren veel mensen die
geen radio hadden, kon je best bij de Rijkswacht inlichtingen nemen want zij hield toezicht
op de uitvoering van dit bevel.
Vader Peter Cooymans had op zaterdagmorgen deze laatste optie gekozen en kreeg als
antwoord: “bevel is bevel”. Hij ging onmiddellijk zijn zeventienjarige zoon Frans opzoeken
die in de kerk van Achterbos de mis aan het volgen was. Het was de vigiliedag van Sinxen.
Hij vond hem terwijl hij het laatste deel van de litanie van alle heiligen aan het zingen was.
Ook Jan en Louis Meynen, zonen van Henri Meynen, “de Parisien” geheten, waren er. Na de
litanie repte iedereen zich naar huis om de nodige spullen en mondvoorraad op te halen.
Op weg naar de eenheid
Zo vertrok op zaterdagvoormiddag 11 mei ‟s morgens met de stoomtram een groepje van drie
jongeren uit Mol-Achterbos. Het waren Frans Cooymans, en Jan en Louis Meynen.
Het bleek echt oorlog te zijn; de tram werd meerdere keren onder vuur genomen door de
Duitse jagers en reed dan ook niet verder dan Oostmalle. Iedereen stapte af en ging te voet
richting Antwerpen. In Schilde sneuvelde in de gracht naast de weg, op enkele meters van
Frans Cooymans, Frans Cornelis uit Millegem onder het mitrailleurvuur van een
patrouillerende jager. In Antwerpen sliepen ze in het station en de volgende dag namen ze op
linkeroever de trein naar Gent. Ook die trein werd onder vuur genomen. Hindernissen bij de
vleet!
In Eeklo aangekomen werden deze jongeren ondergebracht bij burgers, in scholen en in
openbare gebouwen. Maar ze bleven zonder informatie en zonder eten op een pollepel
kippensoep na.
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Op de vlucht
Op het thuisfront was vader Meynen, die zijn twee zonen had zien vertrekken zeer
zenuwachtig. Ook zijn derde zoon Gustaaf (Staf) die op internaat was bij de Passionisten in
Kortrijk, was die zaterdag wegens het oorlogsgebeuren onmiddellijk naar huis gestuurd waar
hij ‟s avonds nog is kunnen aankomen.
Vader Meynen besliste na een nachtje slapen of misschien niet slapen, om met zijn zoon Staf
alhoewel nog geen volle 16 jaar het hazenpad te kiezen. Hij betrouwde de Duitsers niet. Hij
had immers de eerste wereldoorlog meegemaakt. Zijn vrouw zou voor de andere kinderen
zorgen. Ze verdeelden het geld in twee.
Vader en zoon Meyen, beiden met de fiets, vertrokken naar het Westen op zoek naar zijn
zonen die normaal in Eeklo zouden moeten zitten.
Naar Turnhout rijden zat er niet meer in want de brug aan den Donk was reeds opgeblazen. Ze
volgden dan maar het kanaal richting Herentals. Van daaruit ging het richting Antwerpen, de
Schelde over eveneens naar Eeklo. Onderweg waren er nog veel jongeren die in die richting
trokken. Ze werden ook gehinderd door de vele vluchtelingen uit Antwerpen en de Kempen
die richting zee en zo naar Frankrijk gingen. Ze deden er twee dagen over. Ook de vader van
Frans Cooymans samen met enkele boeren uit Achterbos namen de fiets om richting kust te
vluchten hun zonen achterna.
Op weg naar Eeklo werden ze geconfronteerd met kilometers lange rijen jongeren, die in de
richting van het Westen stapten. Eigenlijk wisten ze niet waarheen ze gingen. Zij stapten op
de kasseien terwijl de fietsers de aarden zijpaden namen. Vader en zoon Meynen, die per fiets
waren, reden op het zijpad en hielden de rijen jongeren in de gaten om te zien of hun jongens
er niet tussen zaten.
Niettegenstaande de chaos die er op de wegen heerste bereikten ze Eeklo. Buiten Frans
Cooymans, Jan en Louis Meynen vonden ze er ook Paul Baksteen (zoon van Dirk Baksteen)
en de twee gebroers De Berraly, zonen van de belastingsontvanger. Ook vader Cooymans met
zijn gezelschap kwamen in Eeklo aan en vond er dolgelukkig zijn zoon terug.
Naar Frankrijk
Op het marktplein werd besproken wat ze nu verder zouden doen. De boeren uit Achterbos
wilden verder vluchten maar vader Meynen wilde bij zijn zonen blijven. Het statuut van
“reservist” was bepalend voor de jongens. „s Anderendaags kwam er wel schot in de zaak.
Verzameld op een weiland niet ver van het centrum kregen ze het bericht: “Vertrekt dringend
naar Frankrijk”.
Ondertussen was vader Cooymans en zijn gezelschap al verder gevlucht. Ze bereikten
Lichtervelde maar beslisten daar, gezien de geruchten over de vorderingen van de Duitsers,
om terug te keren naar huis. Eenmaal thuis was moeder Cooymans verbolgen omdat hij hun
zoon Frans niet meegebracht had.
Vader Meynen trok met zijn groep van zeven jongens en met twee fietsen, langs minder
drukke wegen, om de massa vluchtelingen te mijden, richting Frankrijk. Het ging over
Ruiselede naar Tielt. Maar toen herinnerde vader Meynen zich dat Staf nog twee dekens had
in het internaat te Kortrijk en die konden weleens van pas komen. Staf ging die halen.
Zo trokken ze allen opnieuw richting zuiden. De laatste nacht voor de grens kregen ze
overnachting bij de paters van Westvleteren. De zwerftocht door Frans Vlaanderen ging langs
kleine dorpen met Vlaamse namen. Bij alle perikelen trachtte het groepje in leven te blijven
en het hachje te redden; er werd geslapen in stallen en schuren, soms in een soort
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jeugdherberg of school. Dat en de bevoorrading waren hoofdzaak. Ze werden er ook
geconfronteerd met haveloze Franse soldaten.
Duinkerken werd al volop bestookt met veel luchtgevechten. Maar toch nam vader Meynen
zijn zeven beschermelingen mee via Duinkerken tot voorbij Grevelingen (Gravelines). Daar
botsten ze (waarschijnlijk op 25 mei) op horden Franse soldaten die zich gingen opstellen om
de Duitse legers, die zich een beetje verder ophielden, te gaan bevechten. Verder doorgaan
naar het zuiden was onmogelijk en vader Meynen besliste binnen het gebied te blijven. Er
werd even aan gedacht om mee in te schepen naar Engeland, wat wellicht zou gebeurd zijn,
als vader Meynen “de Parisien”, die zich de laatste wereldoorlog herinnerde bij de Engelse
Marine, ze niet weerhouden had.

Terug naar huis
Ze keerden dan maar terug naar het Belgisch grondgebied en na een paar dagmarsen kwamen
ze in de omgeving van Koksijde, niet ver van het vliegveld dat toen ingenomen was door de
Engelsen. Ze hadden overnachting gevonden in de schuur van een boerderij. Daar waren heel
wat Engelse soldaten opgesteld met een batterij geschut om de Duitser, die oprukten naar
Duinkerken, tegen te houden. Ze deelden de keuken met de Engelsen. Na de bizarre tocht vol
narigheden beleefden ze hun “kermisdagen” tussen de Engelse soldaten en genoten van de
weelderige soldatenkeuken van dit goed uitgeruste leger met keurige soldaten. Bij de aftocht
van de Engelsen op 31 mei werd alles achtergelaten en mochten de Belgen helpen bij het
onklaar maken van hun voertuigen. (28 mei was al voorbij en België had inmiddels
gecapituleerd) Ze vonden een massa aan materialen en voedingswaren. Terwijl ze aan het
zoeken waren, waren er langs alle zijden beschietingen door Duitse artillerie en
luchtbombardementen. Gustaaf ging schuilen onder een tankwagen die half in de gracht lag.
Louis zat in de cabine te proberen de wagen aan de praat te krijgen. Wanneer het gevaar even
geweken was kroop Gustaaf van onder zijn schuilplaats en ging naar zijn broer die lijkbleek
en versteven in de cabine zat, gelukkig levend.
Wat was er gebeurd? Enkele meters voor de plaats waar zij schuilden was er een inslag
geweest van een projectiel die twee Franse soldaten, die daar nog waren, had getroffen. De
ene was zijn borstkast vol bloed maar leefde nog, de andere had geen schedel meer.
De kinderen gingen vader Meynen halen die wat verderop aan een kruispunt stond. Hij kwam
kijken, nam de soldaat op maar liet hem terug neer. Hij was gestorven, zijn geweer was
geplooid en doorboord. Ondertussen passeerden twee Engelse rode kruis wagens die echter
doorreden richting Duinkerken.
Dan besliste vader Meynen om met zijn beschermelingen terug te gaan naar Mol.
Na het vertrek van de Engelsen zijn ze nog ter plaatse gebleven tot het Duitse leger, op weg
naar Duinkerken, voorbij was. Dan zijn ze met de nodige mondvoorraad vertrokken. Ze
kwamen langs gehavende dorpen en weiden met dode dieren, een gruwelijk zicht. Op weg
naar de Kempen.
Ondertussen was Vlaanderen bezet door de Duitsers. De terugtocht naar huis gebeurde te voet
en soms met voertuigen van de Duitsers die de aangeboden Engelse sigaretten erg
apprecieerden.
De tocht eindigde zoals hij begonnen was: De stoomtram bracht hen behouden terug tot op
“Den Donk” aan het kanaal.
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Frans Cooymans is geboren te Mol Achterbos in 1923 en is de zoon van Peter Jan Cooymans
geboren in Achterbos in 1895 en er overleden in 1985 en Maria Gevers.
Frans is gewezen bibliothecaris van Mol, nu op rust.
Gustaaf Meynen (Staf) is geboren te Mol Achterbos in 1924 en is de zoon van Henri Meynen
geboren in Levallois-Peret (Parijs vandaar zijn bijnaam de Parisien) in 1888 en overleden te
Achterbos in 1973 en Maria Meynen.
Staf is missionaris bij de Passionisten in Wezembeek-Oppem.
Deze wedervarens werden opgetekend door Frans Cooymans en Gustaaf Meynen en
samengebracht door Frans Renaerts.

BELGISCHE SOLDATEN
Regelmatig komen er vragen om inlichtingen betreffende de militaire dienst van verwanten of
soldaten uit de eerste of tweede wereldoorlog.
Het Belgische leger beschikt over een eigen documentatiecentrum waar alle gegevens van
personen die ooit in militaire dienst geweest zijn bewaard worden. Hieronder vind u de
coördinaten waar u inlichtingen kan inwinnen


Het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis, Jubelpark, 1000 Brussel tel: 02.737 79 33
bewaart de persoonlijke dossiers van officieren en van de oudere soldaten ( dit zijn
militairen die geboren zijn voor 1 januari 1892)
website: www.klm-mra.be
mail: info@klm-mra.be
Het documentatiecentrum is open van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u
tot 16u30



De sectie archieven in Kwartier Koningin Elisabeth, is in Evere gevestigd en
bewaart de jongere dossiers (soldaten en onderofficieren die na 31 december 1891
geboren zijn.
Het adres: HRG-A/N-Archieven, Kwartier Koningin Elisabeth Blok 5, Eversestraat 1,
1140 Brussel tel. 02 701 33 50
Openingsuren: maandag en woensdag van 9u tot 15u30 of op afspraak.
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LEDENLIJST SINT SEBASTIAENSGILDE ARENDONK
Naam

1ste intrede
of vermelding

Aarts Gust
1920
Aerts Jan
1680
Aerts, Job de Jonge
Aerts Peeter
1840
Aerts Willem den oude 1680
Aerts Willem
1680
x Dens Elisabeth
Arts Peeter
1851
Van Ackerveken Louis 1974
Adriaensen Jan
1668
Adriaensen Jef
Adriaensen Karel (djob)
x Marien Marie Theresia
Adriaensen Victor
1977
x Aloysia Geudens
Adriaens Govert
1680
Backx Peeter
1878
Bastiaans Jos
1899
Bastiaensen J.
Bastiaensen Jan V.
1899
xAnna C.M. Goris
Baten Cornelis
1684
Bautselen Adriaen
van Beers D.C.
1796
van Beers Dirk
1822
van Beers F
1874
van Beers Fr
1934
van Beers Gijsbrecht
van Beers Godefridus 1852
van Beers Govaert
x Margaretha van Hout
van Beers Merten
1878
van Beers Nicolaes
1972
Beirens René
1933
koning 1936

laatste
vermelding
of overl. †

Naam

1925

van Beneden Pierre
1912 1914
van den Berg L.
1929
van den Berg Per
1929
Van den Bergh Antonius Gregorii 1757
Bergmans Jacobus
1868
Beyens Wilhelminus
1797
van Beyrs Hendrik
1757
de Bie Hendrik
1683
Hoofdman x Maria Wijnen xx Margaretha
Janssen
de Bie Jozef
1965
de Bie L.
1878
Blaas Evert
199
1999 †
Bleys Faes J.
1807
Bleys Jan
1878 1929
Bleys Machiel
1680 1683
Blockx ?
1960 †
x Pauwels Anna
Blockx Aloysius
1807 1812 †
Blockx Antonius
1810
Blockx Geeraart
1819 1852
Blockx Louis
1878 1899 †
Blockx Louis
1914
Bloks H.
1877 1878†
Boermans Jukia
1967
Boermans L.
1878
Bolck Dominicus
1847
Bogers Jan
1899 1923 †
Boogers Jacobus
†
Boogers Peeter
1807 1845
Boogers Peeter
1914
Borgens W.
1952?
Borgmans Peter
1867
Borgmans W.
1852? 1866 †
Bormans Jos
1852 1878
Bos Jansen J (?)
1878 †
Bosch Dominicus
1852 1863
Koning 1858 en 1861
Bosch J.
1878

1683
1878 †
1683

1878 †
1977 †
1693
1952
1971
1978 †
1705
1929
1935
1930

1780
1866 †
1878 †
1777
1744

1952 †

1ste Intrede laatste
of vermelding vermelding
of overl. †
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Bosch J.
Boudewyns P.
Boullaert Frans
Bresse(rs)lers Cornelis
Bressens Eemert Mil
de Brock Jehan
Broeckx H.
Broks Willem
de Brouwer Gerard
Bruyndonck Jan
Bruyndonckx Desire
Bruyndonkx Jan
Bruijninkx Adriaen
Bruininkx Martinus
Bruyninckx A.
Bruyninckx Fr.
Bruyninckx J.
Bruynings Jaan
Bruyninkx A.
Burmans Jan, Koning
Cambré Alfons
van Camforts Joachim
Camforts P.
Campforts Dierick
van Campforts Djop
Camtfort Peer
Carpentier Frans
Carpentier J.
Carpentier Louis
x Berta Crol
Kerpentiers A.
Ceels Nicolaes
Ceelis Peeter
Ceels Christiaan
Hoofdman
Ceels Jan
Ceels Peeter
Seles Peeter
Cla(e)sen F.
Claes Govert
x Margaretha Claes
Claesen Adriaen
Claesen L.
Claesen W.
Claessen August

1847

1866 †
1857 †
1832

1780
1929 1936
1929?
1852
1843 1862
1929
1929 1935 †
1929
1840 1847
1912 1931
1878 1899 †
1853 1871 †
1899
1825 1827
1912 1929
1878 1899 †
1955
1919
1952
1866
1925
1866
1930
1929
1957

1929
1956
1914?
1914 †
1930

1852
1680
1847
1680

1683

v1660
1680 1683
1841 †
1860 †?
1748
1780
1852
1931

1767
1856

Vaandrig
Claessen Charel
Claessen Henri
Claessen Jos
Speelman, Hoofdman
Claessen Marcel
griffier
C laessen Nicolaas
x Elisabeth Cnaeps
Claessen Willem
Claessens Gust
Claessens Jaan
Claessens Peer
Claessens Peter
Claessens Tist
Clasen Adriaen
Clasen J.
Clasen Jan
Clasens Peer
Klasen Peter
Cnaeps Cosmas jr.
Koning
Cnaeps Cosmas sr.
Hoofdman
Cnaeps Hendrik
x Joanna Vennen
Knaeps Jan
Cools Adam
Cools Arjaen
Cools Joris
Cools Louis
x Martha Dillen
Cornelissen Tist
Corseman Jansen
Corsten W.
Craem Thomas
Cremers Jacobus
Cremers Jacobus
x Elisabeth van Neer
Cremers Jacobus
x Elisabeth van Neer
Croels A.
Croene Adriaen
x Anna De Vocht
Croenen Martinus

1933
1922
1958

1929

1965

1998

1738
1867
1878
1878
1905
1876
1918

1680
1878
1683

1899 †
1899 †
1804
1878
1683
1929
1778
1700

1615
1678

1683

1780
1679
1807
1956
1947

1788

1878

1914 †
1795
1878

1847
1961
1959

1746
1615
1682
1679
1852

1866 †
1758

1807
13

Crols Adam, Koning
1683 1706
x Helena Crols
Crols Adriaen
1841 1858
Crols Arjaen
1828
Crols Godefridus
1878 1931 †
Crols Hendrik
1615
Alferis, Koning
Crols Pauwel
1680
x Maria Hendrickx
Crols Peeter
1679
x Catharina Geerts
Crols Peeter Bartholomeeuszn.1690
Crols Peeter
1805
Crols Willem
1680
Cuipers Ch
Cuipers P, Koning
1869 1881
Cuypers Jan
1818 1847
Kuypers Jan, Koning
1807 1878 †
Kuypers L.
1876 †
Kuypers P.
1876
Kuypers Wilhelm
1778 1780
Cuylen P.
1878 1885 †
Cuylits Petrus
1878 1914
Cuylits Frie
1878 1929
Hoofdman
Cuylits P
1878
van Dael Frans
1921 1935 †
Daems Thomas
1759
Dascheman
Debois Guiliam
1963 †
Declerck Jef
1933
Dens Adriaen
1641 1704
Koning, Hoofdman,
Dens Augustijn
1711
x Goris Helena
Dens Dielis
1687 1704
Hoofdman
Depont Jan
1680
Dermond Jan
1803
Dermonde Jan
1783
Hoofdman
van Deuren Fr
1935
van Deuren Guy
1998
griffier, schatbewaarder

van Deuren Jef
1946
van Deuren Jef
1972
Koning
van Deuren Marten
1953
Deyckmans Peter
1679
x Cornelia Potters
Dielen Jan
1680
Diercx Roeland
x Goris Elisabeth
Dierickx Job
1680
Dieryns Bar
1822
van Dijck Francis
2000
van Dijck Paul
2000
Dockx Jan
1899
Doesselmans J.
1852
Donders Merten
1899
van Dooren Jan
1959
Dubois Guillaume
1960
van Eemeren Bart
2001
van Eemeren Frans
1909
van Eemeren Henri
Koning
van Eemeren Henricus
van Eemeren Martinus 1802
van Eemeren Sus
1929
Eggers Felix
1806
Eissens Jan
Elsen Adriaen
1899
Elsen Jan
1840
Elsen Joseph
x Luijckx Elisabeth
Elzen J.
1919
Embrechts Fons
1929
Emsens Jean- Ere-hoofdman
Engelen Jan
x Margaretha Jacobs
Espels Jaak
Eijsens Jan
Everaerts L
1967
x Maria Maes
van Eyck Jan Baptist
Koning in 1722
(wordt vervolgd)

1694

1752
1683

1926 †
1964 †

1914
1930
1841 †

1807
1914
1929
1847 †
1779

1951
1742
1974
1899 †
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

Bedankt
U hebt het al gelezen in dit blad, het Kempens kwartierstatenboek is klaar. Wij willen hier al
diegenen die ons kwartierstaten bezorgd hebben van harte danken voor hun medewerking.
Zonder deze bijdrage hadden wij dit niet tot stand kunnen brengen.
E-mail adressen
Van heel wat leden beschikken wij al over hun e-mail adres. Om u nog sneller te kunnen
informeren en ook omwille van kostenbesparing vragen wij U ons uw e-mail adres te
bezorgen, eventueel met de vermelding dat je de Kempische Genealoog niet meer in brochure
vorm wil ontvangen. Je kan hem dan altijd nog downloaden van onze website. Wij geven u
een seintje als een nieuwe KG beschikbaar is.
Najaars aktiviteiten
Er staan nog 3 voordrachtavonden op onze agenda
Op 5 oktober geeft Victor Vanhouche ons een inzicht in het genealogisch programma
Aldfaer. Het is een Nederlandstalig en gebruiksvriendelijk programma om uw
familiegegevens in te geven. Het kan gratis gedownload worden van het internet.
Iedereen die al wat opzoekingen gedaan heeft naar zijn familie weet dat de Mormonen
pioniers zijn op dat gebied. In Salt Lake City hebben zij kilometers namen van over de hele
wereld. Op 2 november geeft Jean Huysmans ons een uitgebreid inzicht in wat de Mormonen
ons te bieden hebben. Zeker niet te missen.
Zoeken over de grens, het is een courant gegeven voor een familievorser. Waarom en
waarheen emigreerden onze voorouders. Hoe kunnen we hen nog terugvinden ? Op deze
vragen zullen Marijke en Jan Verhelst op 7 december een antwoord trachten te geven
(zie ook onze agenda)
Genealogische dagen
Op 20 november in Lommel, op 27 november in Schilde, en op 4 december in Balen kan je
terecht bij diverse standen die met familiekunde te maken hebben. Een gelegenheid om je
vragen te stellen en opzoekingen te doen. VVF-Kempen is op deze drie dagen aanwezig met
uitgebreide gegevens over de BS en PR van de Kempense Gemeenten. Wij verwachten U,
(zie ook onze agenda)
Schenkingen
Theo Peeters van Turnhout vond in het oud gemeentehuis te Tielen een register met
huwelijken uit de besloten periode 1797-1803. Deze huwelijken zijn niet opgenomen in de
bewerkingen van Vic Bertels van Kasterlee die zich in onze bibliotheek bevinden. Het zijn in
totaal 90 huwelijken die een moeilijke periode kunnen overbruggen. De copies van de
originele akten en de bewerking ervan zijn nu beschikbaar.
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Volgende personen schonken ons bidprentjes en/of rouwbrieven
Domien Poorters van Zoersel
Ivo Tiebos van Oevel.
De heemkundige kring van Malle bezorgde ons een groot pakket van bidprentjes en
rouwbrieven die zij dubbel hadden in hun verzameling.
Herman Van Reusel van Olen bracht een aantal dozen met rouwbrieven en bidprentjes
hoofdzakelijk uit de streek Mol, Geel, Herentals.
Wij danken deze milde schenkers van harte.

AGENDA
Oktober 2011______________________________________________________________
5 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

5 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht: ”Het genealogische programma Aldfaer”
Ridderzaal van het kasteel de Renesse, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen, spreker Victor Vanhouche

20 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Renessearchief
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19.30u
VVF-Kempen

November 2011_________________________________________________________
2 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

2 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht : “Wat bieden ons de Mormonen op
genealogisch gebied ?”
Ridderzaal van het kasteel de Renesse, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen, spreker Jean Huysmans

Wat?
Waar?

Bewerking Renessearchief
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

17 november
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Wanneer?
Wie?

19.30u
VVF-Kempen

20 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogisch Weekend
Buurthuis “De Kom” Lommel Kolonie
10u tot 17u
Erfgoed Lommel vzw ism VVF-Kempen

27 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

1ste Stambomendag te Schilde
Zaal “De Wip”, Speelhofdreef 4, Schilde
10u tot 17u
Heemkring “Scilla” Schilde ism VVF-Kempen

December 2011____________________________________________________________
4 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische ontmoetingsdag
Oud Gemeentehuis
10u tot 17u
Erfgoed Balen ism VVF Kempen

7 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

7 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht: “Genealogie en emigratie”
Ridderzaal van het kasteel de Renesse, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen, sprekers Marijke en Jan Verhelst

15 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Renessearchief
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19.30u
VVF-Kempen

April 2012_________________________________________________________________
21 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Meer info bij:

Nationaal Congres van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde – „De mens als archiefbron‟
‟t Getouw Mol
van 10u tot 17u
VVF-Kempen ism Heemkamer Mol en k‟Erf

Frans Renaerts, St. Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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