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EDITORIAAL
We schrijven 21 maart 2013 en het wil geen lente worden ! Voor zij die geen tuin hebben
geen probleem, rustig voor de TV of werken aan hun stamboom of familiegeschiedenis.
25 januari 2013 een historische dag voor de Vlaamse genealogen
Met wel wat verbazing namen we kennis van de berichtgeving van het rijksarchief dat zij
plotseling alle akten, van de burgerlijke stand en de parochieregisters, online zouden zetten op
het internet. Vreugde alom, eindelijk dan toch. Voor de Nederlandse gegevens waren we al
lang vertrouwd met deze werkwijze en ook van de andere Europese landen zijn de gegevens
beschikbaar. Maar Belgie…tot voor kort geen sprake van.
De bekendmaking veroorzaakte onmiddellijk een stormloop op de website search.arch.be, in
die mate dat ze onmiddellijk weer uitviel of niet bereikbaar was wegens te grote vraag…
Dit is nogmaals een bevestiging van onze stelling dat een veelvoud van het aantal leden van
FV geïnteresseerd is, of zich actief bezig houdt met het zoeken naar zijn voorouders.
Het online raadplegen is gratis, maar je moet je eerst wel registreren. Dit laatste is in feite
slechts een formaliteit. De eerste maand registreerden zich meer dan 60.000 personen.
Wij konden onze eigen ogen niet geloven bij het zien van deze aantallen. Zestigduizend
mensen die onmiddellijk reageerden om zo snel mogelijk iets te kunnen vinden over hun
voorouders. Maar helaas… ik denk dat, als men nu zou bevragen hoeveel van die
zestigduizend er mee doorgegaan zijn, de aantallen heel wat lager zullen liggen.
Zonder het initiatief te willen afschieten stellen we vast dat het raadplegen van de gegevens
niet van een leien dakje loopt. Je moet al heel goed overweg kunnen met het bladeren in de
gegevens en op voorhand al uitgezocht hebben waar je wil zoeken. Mijn ervaring is dat je in
het rijksarchief, met de microfilmlezer, sneller gesteld bent dat op de online site.
We zullen de mankementen voorlopig nog toeschrijven aan “kinderziekten” die in de loop van
de volgende maanden nog zullen verbeterd worden en voor een vlotte doorstroming van de
gegevens zullen zorgen.
Het zeer positieve aan de lancering van de gegevens online is dat ze er zijn en dat je zonder je
te verplaatsen de originele akten van uw voorouders kan vinden. Blijft nog altijd de
beperking dat de eerste honderd jaar niet beschikbaar zijn omwille van de wet op de privacy.
Mocht een kwart van de geregistreerde personen zich eenmaal per jaar, actief wenden tot de
bibliotheken en de documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen, we zouden ons geluk
niet opkunnen. Verheugend is vast te stellen dat zoveel personen de moeite doen om kennis
te maken met onze hobby.
Maar dat wisten we eigenlijk al. Het bewijs werd nogmaals geleverd. bij de aankondiging van
een cursus voor beginners door FV-Regio Kempen, via Dinamo van het CC de Warande. De
eerste dag van de inschrijving was het maximum aantal deelnemers van 25 al bereikt.

Victor Bertels
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HET KERKHOF VAN MOL-WEZEL
Frans Renaerts

Het ontstaan van Wezel
De eerste sporen van menselijke aanwezigheid in onze Kempen dateren van in het
epipaleolithicum dat de overgang is naar het Middensteenperk. Bij opgravingen zijn in die
periode, sporen van menselijke aanwezigheid gevonden, zoals te Weelde-statie, Mol-Sluis op
de plaats Achterdonk en aan de zandput Miramar.
Wezel was eeuwenlang een heidegebied, doorsneden met duinen, licht heuvelachtig en erg
zanderig. De zandwegen door het gebied waren een groot deel van het jaar slecht berijdbaar
voor karren. Het gebied was eeuwen lang gebruikt als heide van de Wezelse hoeve, begin 18
eeuw opgesplitst in verschillende Wezelse hoeven, De Nieuwe Hoeve, de Boerenbril en de
Klein Hoef, die eigendom waren van Postel, dit tot aan de Franse Revolutie. Tijdens de
bezetting door de Fransen werden alle Postelse eigendommen door hen aangeslagen en
verkocht. De grond kwam uiteindelijk in handen van Molse burgerfamilies: Marten Van
Praet, burgemeester en vrederechter, Smeulders, municipaal agent in de jaren 1795-1800 en
de plaatselijke landbouwer Kemps.
Later in de negentiende eeuw verwierf baron Vander Gracht de Rommerswael uit Antwerpen
heel wat van die gronden, bouwde er een kasteel en kwam er wonen. Later werd het
aangekocht door de familie Kengen en het is nu bewoond door de familie Wintermans.
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Ontstaan van Wezel als dorpsgemeenschap
Wezel dankt echter zijn ontstaan als gemeenschap, aan de oprichting van de zinkfabriek
Vieille-Montagne. Het was niet de eerste zinkfabriek in de streek, want in Overpelt was er in
1888 al één gestart en later in 1904 zou er ook nog een in Lommel komen.
De keuze van de plaats kwam door het feit dat deze streek zeer verlaten was, een zanderige
ondergrond had met weinig begroeiing, dus weinig vruchtbaar en karig bewoond.
Wezel bestond in de jaren 1880 dus uitsluitend uit het kasteel van Vander Gracht en een
viertal hoeven.
Ook speelde de aanwezigheid van een kanaal en een spoorweg een rol, die de
toegankelijkheid van het transport van materialen en goederen vergemakkelijkten.
Om zijn gunstige ligging heeft Vieille-Montagne Wezel dus gekozen om zijn zoveelste
fabriek te bouwen. Een roosterij voor de verbranding van zinksulfide-ertsen, om ze in een
toestand te brengen die bruikbaar was om er zinkmetaal uit te produceren in haar zinkovens in
de omgeving van Luik.
Bij het roosten van die ertsen kwamen er heel wat schadelijke en onwelriekende gassen vrij,
maar de weinige mensen die er in de omgeving woonden ‘zouden er weinig last van hadden’.
De fabriek startte zijn productie in 1889.
Maar een fabriek heeft ook mensen nodig om er te werken. De bereikbaarheid was op zijn
zachtst gezegd beperkt. Dat zag de onderneming ook in. Daarom heeft ze dan ook snel
gezorgd voor woongelegenheid, om arbeiders aan te trekken. Rond haar andere vestigingen
had de maatschappij daar ook voor gezorgd. De eerste woningen werden gebouwd ten zuiden
van de fabriek, aan de westzijde van het kanaal op de Rusven. Daar had de fabriek reeds
voldoende grond en was het uit de richting van de overheersende westenwinden.
De wijk werd de Congo genoemd, later de Oude Congo om een onderscheid te maken met de
Nieuwe Congo, een uitbreiding van de wijk aan de oostzijde van het kanaal op de
Vuurbergen. Een vlot over het kanaal maakte de verbinding tussen de Westkant en de
Oostkant van het kanaal, waar ook de fabriek lag.
Ondertussen was men ook al bezig met woningen te
bouwen vlak aan het kanaal achter het Gasthuis. Die
wijk heette de Geitenberg.
Op de Sint-Jozefslaan, zo geheten vanaf 1920,
werden aan de zuiderzijde reeds vanaf de jaren 1890
woningen gebouwd voor de bedienden, die uit
Wallonië kwamen maar ook uit Nederland, en die
werden ingezet voor het toezicht op de fabriek, de
boekhouding en de administratie. Aan de noordzijde
van de Sint-Jozefslaan werden vanaf 1897 woningen
neergezet voor de nieuwe ingenieurs.
Zo groeide het aantal bewoners van Wezel en kwam
er ook nood aan geestelijke begeleiding. De vraag
voor de stichting van een parochie Wezel kwam
reeds 8 jaren na de start van de fabriek. Het statuut
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van Wezel als parochie kwam er in 1898 en kreeg als eerste pastoor Jan August Valgaeren,
geboren op 1 april 1870 te Zoerle-Parwijs, en die voordien vijf jaar onderpastoor geweest was
te Diest. Hij kreeg van Vieille-Montagne een voorlopige woning toegewezen op 400 m van
het kanaal, nu
St-Jozefslaan nr 90. Als jonge pastoor leidde hij zijn parochie en bleef dit doen tot aan zijn
dood op 31 januari 1945. Hij ligt begraven op het oude kerkhof te Wezel.
Het ontstaan van de parochie ging gepaard met wat getouwtrek tussen de gemeenten Balen en
Mol. De Wezelse gemeenschap woont immers op het grondgebied van de twee gemeenten.
De bepaling van de grenzen van de parochie was dus niet zo eenvoudig. Er moest ook
rekening worden gehouden met de omliggende parochies, want er werd geknaagd aan hun
territorium en dat is altijd een moeilijke zaak. Men mag niet vergeten dat de jonge parochie
Rauw, binnen de grenzen waarvan Wezel lag, nog maar net (in 1889) was opgericht.
Uiteindelijk kreeg de parochie Wezel zijn definitief bestaan en begrenzing door het K.B. van
1898. De patroonheilige was Sint Jozef. Het eerste parochiedekreet werd door Z. Em.
Kardinaal Goossens van Mechelen op 2 mei 1898 uitgevaardigd.
Maar pastoor Valgaeren was nog niet helemaal tevreden. Hij zag de tuinwijk van VieilleMontagne verder uitbreiden op het grondgebied van de parochie Gerheiden, en daar woonden
parochianen die eigenlijk hem toebehoorden. Zo kwam er in 1924 een uitbreiding waardoor
Gerheiden een deel van zijn grondgebied in de richting van Kerkhoven aan Wezel moest
afstaan.
Geen parochie zonder
kerk
Joseph
Bellefroid,
afkomstig
uit
het
Luikse, die directeur
was vanaf 1894 (hij had
Gustave
Ross
opgevolgd
die
de
nieuwe fabriek had
gebouwd), was zeer
katholiek
ingesteld.
Waar hij kon gaf hij op
dat
gebied
zijn
werknemers en de Kerk een duwtje in de rug.
Vóór de huidige kerk er kwam liet Vieille-Montagne de ziekenboeg op het einde van wat nu
de Sint-Jozefslaan is, vlak aan het kanaal, ombouwen tot voorlopige kerk waar de erediensten
konden worden gehouden. Ondertussen was er reeds aan de overkant van de straat een
gasthuis gebouwd waar zieken en gekwetsten konden worden verzorgd.
Ondertussen kon men beginnen aan de studie van de bouw voor een echte kerk.
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Twee grote vragen rezen: waar mag die kerk komen en wie zal de bouw betalen?
Bouwmeester Taeymans uit Turnhout (nu zou men hem architect noemen) werd door de
provincie aangesteld en hij maakte er een mooi gebouw van in neogotische stijl.
Om de plaats van inplanting te kiezen werd het een getouwtrek tussen baron Spanoghe,
Vieille-Montagne (met Joseph Bellefroid) en de gemeenten Mol en Balen die er ook hun
zegje in wilden. Ook het aartsbisdom Mechelen met als secretaris Kempenaar Frans Van
Olmen, goede vriend en spreekbuis van de wensen van pastoor Valgaeren wilde wat in de pap
te brokken hebben. Er kwam uiteraard ook een kerkfabriek met als voorzitter Joseph
Bellefroid tot ergernis van Leon Spanoghe, die gewoon bestuurslid bleef. Leon was een
advokaat uit Antwerpen die gehuwd was met Louisa Vander Gracht, een nicht en erfgename
van de grondeigenaar baron Pierre Vander Gracht. Verschillende inplantingen werden
voorgesteld. Ze hadden allen hun voor- en nadelen.
Volgens het bisdom moest de kerk aan de grote baan liggen en het kerkhof in de omgeving
van de kerk. Frans Van Olmen gaf ook de voorkeur van een kerk dicht bij de vaart (omgeving
van de vroegere kantine).
Uiteindelijk werd de keuze bepaald door de vrijgevigheid van Vieille-Montagne die de nodige
gronden voor de kerk en de pastorij schonk. Zo hield het gekrakeel op. De kerk kwam
ongeveer rechtover de voorlopige woning van pastoor Valgaeren. Dat was in het jaar 1905.
Die plaatskeuze was niet de enige redenen van de lange tijdsduur voor de bouw kon beginnen.
Het bisdom was niet akkoord met sommige elementen in de bouw. Heel wat zaken maakten
de bouw ook duurder waar vooral de gemeente Mol niet mee akkoord ging. De Koninklijke
Commissie voor Monumenten vond dat de kerkmuren moesten verzwaard worden. Opnieuw
meerkosten!
De totale som voor de bouw van de kerk en de pastorie
bedroeg 94.288 fr. De aannemer voor de kerk was Wagemans
uit Boechout en die voor de pastorie Constant Leysen uit
Nijlen.
Vieille-Montagne deed ook nog een geste door voor 17.500 fr
tussen te komen in de kosten van de bouw. De bouw begon in
mei 1905.
Maar toen besefte pastoor Valgaeren plots dat zijn kerk te klein
zou zijn, gezien de toename van de bevolking van Wezel. Gelukkig was de bouw pas
begonnen met het koor en kon er nog over een vergroting gepraat worden. Maar dit was om
financiële redenen niet naar de zin van de gemeente Mol. Om de bouw niet te vertragen en de
goedkeuring
hiervoor
toch zo snel mogelijk er
door te krijgen werd
door
het
bisdom
gevraagd
om
een
woordje te schrijven aan
baron
Charles
de
Broqueville,
volksvertegenwoordiger voor
het
arrondissement
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Turnhout waarvan Balen en Mol deel uitmaakten. Dit heeft de beslissing van de gemeenten
zeker beïnvloed.
Uiteindelijk werd de kerk met één travee verlengd waardoor het middenschip vanaf de
kruisbeuk met een derde werd vergroot. Zie plan van de kerk van bouwmeester Taeymans.
De steen voor de eerste steenlegging is ingemetseld naast de torentrap in het zijportaal. Hij
vermeldt echter het jaartal 1904; een jaar lang heeft hij moeten wachten om zijn plaats te
krijgen.
Reeds op 25 juli 1906 werd de kerk voorlopig ingewijd door Z.E.H. Deken Cuypers van Mol
(Balen behoorde tot de dekenij Mol). Ze was nog in ruwbouwuitvoering. Bemeubeling,
schilderen, behangen, enz ….. zou later aan de orde komen. Maar de kerk stond er in een
bruikbare vorm.
De plechtige inwijding van de kerk door Mgr. De Wachter vond echter pas plaats in 1913.
Ook de klokkentoren moest gevuld worden. Er was plaats voor twee grote klokken.
De grote klok kostte ongeveer 3300 fr en werd betaald voor Vieille-Montagne. De tweede,
kleine klok kostte 1800 fr. Tijdens een grote plechtigheid werden ze op dinsdag 14 mei 1907
gewijd door Z.E.H. Deken Cuypers, bijgestaan door talrijke priesters uit de naburige
parochies. Op zaterdagmiddag 1 juni werden ze voor de eerste maal geluid. Maar de klank
was dof en werd niet erg gewaardeerd. Een analyse in een staatslaboratorium van de gebruikte
grondstoffen toonde aan dat de klokkengieter voor de klokken in zijn legering ijzer had
gebruikt in plaats van tin dat acht maal duurder was. De klokkengieter is nog datzelfde jaar
failliet verklaard.

Geen kerk zonder kerkhof
Vanaf 1898 werden er erediensten
gedaan dus ook begrafenissen. Maar
waar moesten de overledenen die
hun begrafenis in Wezel kregen
begraven worden? Het werd Rauw,
Kerkhoven of Balen. De Wezelse
gemeenschap smeekte om een
kerkhof.
De zoektocht naar een perceel
begon al heel vroeg. In 1907 had de
kerkraad een akkoord kunnen
sluiten voor het gebruik van een
deel
van
het
perceel
kadasternummer 1089 vlak bij de spoorweg, een stuk grond op de uithoek van de eigendom
die Vieille-Montagne zich reeds had aangeschaft. Maar om dit perceel te bereiken vanaf de
kerk moest er 1 km gestapt worden. Men moest de St-Jozefslaan volgen richting Mol, en dan
rechtover de Grensstraat een nog aan te leggen weg volgen tot aan het kerkhof. (Deze
straatbenamingen zijn pas na 1920 in voege gekomen.)
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Pastoor Valgaeren vond dat dergelijke verplaatsing naar het kerkhof bij een begrafenis, te veel
tijdverlies met zich mee zou meebrengen en daardoor zijn ‘ambtsplichten sterk verhinderde’.
Daarom stelde de Molse gemeenteraad, tijdens de zitting van 21 mei 1907 voor, een plaats te
zoeken die slechts op 500 m van de kerk zou verwijderd zijn.
De gronden die op die afstand lagen waren nog in privaat bezit. Pas twee jaar later lezen we in
de notulen van de gemeenteraad van 8 november 1909 dat de familie De Clercq-Swinnen en
L. Ruts eigenaars van de percelen 1087 en 1088 akkoord gaan om een deel van hun percelen
kosteloos af te staan voor het maken van een rechtstreekse verbinding tussen de kerk en het
kerkhof. Dit bracht de loopafstand op 500 m (eigenlijk 700 m) waarmee pastoor Valgaeren
tevreden was.
Paul Declerq brouwer op de markt te Mol was toen schepen van de gemeente. Paul Declerq
was eigenaar geworden van de grond via zijn vrouw, brouwersdochter die afstamde van
Maarten Van Praet die de gronden na de Franse Revolutie als zwart goed had gekocht. Het
duurde nog tot aan de gemeenteraad van 14 november 1910 eer alles rond was, goedkeuring
door de provincie inbegrepen.
Een kerkhof moet ommuurd worden.
Het was ook op dezelfde gemeenteraad dat de ommuring, gevraagd door de kerkfabriek ter
sprake kwam. De kerkfabriek “wilde een behoorlijke afsluiting onder de vorm van een muur
die geen onderhoud vraagt”. Gezien de grote omtrek was ook dit een dure zaak. Ook nu kwam
Vieille-Montagne tussen in de kosten door het leveren van de assenstenen voor de bouw.
Deze assenstenen werden gegoten uit cement vermengd met ovenassen. (Dezelfde stenen
werden gebruikt voor de bouw van de muur van Messens, muur om de villa van ingenieur
Messens te beschermen tegen de gassen van de fabriek). Deze gift verminderde de kostprijs
van de muur aanzienlijk. In maart 1912 keurde de gemeente Mol de bouw van de muur goed
maar een subsidie goedgekeurd in oktober maakte de zaak
rond.
De goedkeuring van de aanleg van het kerkhof kwam er
tijdens de gemeenteraden van september en december 1912.
De stalen toegangspoort werd in de werkplaats van VieilleMontagne gemaakt.
Een jaar later brak de ‘Groote Oorlog’ uit en werd de
inwijding ervan uitgesteld. Ze zou pas op 2 november 1918
plaatsvinden.
Indeling van het kerkhof
Het linkse gedeelte van het huidige kerkhof werd in 1918 in
gebruik genomen. De middenweg liep tot de achtermuur en
deelde het kerkhof middendoor. Op een tiental meter van de
achtermuur staat er een kruisbeeld waarvan het kruis uit staal eveneens in de “smis” van
Vieille-Montagne is gemaakt. De hangende Christusfiguur kwam uit de gieterij Van
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Aerschodt uit Antwerpen. Het werd ingezegend met Allerzielen 1923. De rotsblokken zijn
slakken uit de ‘pottekar’ van de loodfabriek.
Links van de weg was het kerkhof onderverdeeld in twee praktisch gelijke delen. Achteraan
ligt het kinderkerkhof en vooraan het kerkhof voor de volwassenen, afgescheiden van mekaar
door een strook voorbehouden voor de zusters van het klooster.
Het gedeelte rechts van de
middenweg diende eveneens
voor de begraving van de
volwassenen.
Dat een groot kinderkerkhof
noodzakelijk was is duidelijk
te zien in bijgaande grafiek
van de overlijdens in Wezel.
Wezel had een zeer jonge
bevolking, met veel geboorten
en met heel wat kindersterfte
als gevolg.
De ingebruikname van het kerkhof
Uiteindelijk kon het kerkhof op 2 november 1918
worden ingewijd door Z.E.H. pastoor Valgaeren.
De oorlogsperikelen beletten de deken van Mol deze
wijding uit te voeren.
De eerste persoon die er op de gewijde grond van
het nieuwe kerkhof mocht begraven worden was
mej. Bertha Stessens. Dit graf is ondertussen reeds
verwijderd.
Op 20 oktober 1923 overleed Josephine Ernst,
echtgenote van directeur Joseph de Bellefroid.
Joseph de Bellefroid liet een mooie grafkelder
aanleggen, die later alle overleden familieleden zou
kunnen opvangen. Achter de kelder kwam een
grafmonument. Het werd geplaatst tegen de
achtermuur op het einde van de middenweg. Het
draagt het nummer 300.
Maar voor de tweede wereldoorlog beëindigd was, was het
kerkhof reeds volzet en moest er aan uitbreiding worden
gedacht? Het laatste graf op het oude kerkhof is dat van Eugeen
Smeyers overleden op 18 september 1944.
Vieille-Montagne zorgde opnieuw voor de gronden voor de
uitbreiding. Na de oorlog werden de werkzaamheden aangevat.
De oostelijke muur werd afgebroken. Het uitbreidingsgedeelte
werd dubbel zo groot als het eerste deel. In dit gedeelte werd
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gezorgd voor een ruimte waar onze gesneuvelden zouden kunnen begraven worden en
herdacht. Er werd eveneens een ruimte voorzien, waar de oud-strijders van zowel de Eerste
als de Tweede Wereldoorlog hun laatste rustplaats zouden kunnen krijgen. Die voorbehouden
ruimte was groot gekozen maar bleek later nog niet groot genoeg. Dat nieuwe gedeelte werd
einde jaren 1945 in dienst genomen. Het nieuwe kerkhof werd ook ommuurd met een muur
gebouwd met de zelfde stenen als het eerste deel.
Er kwam een mooi eregedenkteken met de namen van de gesneuvelden onder een kruis. Dit
erepark is een van de grootste van Mol en is daarom de plaats, waar jaarlijks op 11 november
de herdenking van de gesneuvelden en de oud-strijders van Mol plaats vindt. Er liggen op het
perk 9 gesneuvelden van de twee wereldoorlogen en 130 oud-strijders eveneens van de twee
wereldoorlogen.
Wezel telde verschillende gesneuvelden zowel van de Eerste als van de Tweede
Wereldoorlog.
Voor de eerste wereldoorlog 1914-1918 waren het:
Adriaenssens Frans
Awouters Anselm
Berghmans Arnold
Berghmans Georges
Bogaerts Victor
Fraipont Jozef
Geenen Ferdinand
Geuns Alfons

Hastir Marc
Kemps Jozef
Schreppers Jos
Swinnen Sar
Vanincolen Alfons
Wouters Anselm
Yns Oscar

Voor de tweede wereldoorlog 1940-1945 waren het:
Berkmans Victor
Bouwens Frans
D’Ardenne Clement
Meganck Louis
Moens Gustaaf

Philipsen Eugein
Van de Craen Jos
Werelds Ferdinand

Wilbors Alfons

Op 10 november 1954 overleed Lucie De Wachter, echtgenote
van directeur Theophile Boving. Zij stierf te Antwerpen terwijl
zij er samen met haar dochter in de INNO inkopen deed voor het
Sint-Niklaasfeest voor de kinderen van de werknemers van
Vieille-Montagne. Voor de familie Boving werd eveneens een
praalgraf met kelder gebouwd. Dit gebeurde in het nieuwe
gedeelte sectie E.
Begin de jaren 1980 moest weer uitgekeken worden voor een tweede uitbreiding van het kerkhof. Dit
gebeurde in Noordelijke richting ten opzichte van de eerste uitbreiding.
In de loop van de jaren ‘80 liet de Kerk toe om lichamen te cremeren. Vanaf dan kwam er ook een wet
die elke gemeente ertoe verplichtte op elk kerkhof een columbarium te voorzien voor het plaatsen van
de urne met de as van de overledene. Tezelfdertijd werd ook een strooiweide aangelegd. De eerste
urne in het columbarium was die met de as van Maurice Schillebeeckx overleden in 1991.
Vanaf 2005 volgde de mogelijkheid om urnen in de grond te begraven. Jan Douw was de eerste die
zijn laatste rustplaats op het urneveld kreeg. In 2012 was met de urne van Jozef Cosemans, het
urneveld reeds volzet en de heeft de gemeente Mol een tweede stijlvol urneveld aangelegd..
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Het algemeen onderhoud van het kerkhof werd overgelaten aan de gemeente Mol.
Maar het delven van de graven was een bezigheid die Vieille-Montagne op zich had genomen en door
een van zijn werknemers liet uitvoeren.
De eerste grafdelver was Victor Verheyden, geboren op 5 augustus 1876 in
Vorst-Kempen. Op het einde van zijn loopbaan werd het hem te veel en moest
hij het doorgeven aan zijn zoon Louis (de Witte), eveneens geboren in VorstKempen op 31 december 1901. Vader Victor heeft altijd de wens uitgedrukt
om, wanneer hij stierf begraven te worden vlak aan de ingang van het oude
kerkhof. Zo kon hij altijd zien wie na hem naar het kerkhof werd gebracht,
gekscheerde hij. En zo geschiedde, want na zijn overlijden op 13 mei 1941
werd zijn lichaam neergelegd in het eerste graf links, vlak aan de poort, het
nummer 299.
Zoon Louis, de Witte volgde hem op maar heeft nauwelijks het graf van zijn
vader kunnen delven want hij stierf reeds op 17 november 1942. Hij ligt
begraven in het graf met nummer 404 op perk C.
Dan werd het de beurt aan zijn broer Karel eveneens geboren in Vorst-Kempen op 21 april 1900.
Hij heeft zijn taak uitgevoerd tot begin van de jaren 1960. Wilde Vieille-Montagne deze taak
doorgeven aan de gemeente Mol of kon hij het fysisch niet meer aan, want hij overleed reeds op 65
jarige leeftijd op 30 mei 1965. Hij ligt begraven in graf n° 769 op perk E.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bronnen
Van Weselo tot Wezel
Archief Kamer van Heemkunde Mol
Archief Gomaar De Baere
Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige kring Balen
Archief van de provincie Antwerpen
Archief Vic Haepers
Archief Ludo Pauwels
Archief Maria Vreysen
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AANVULLINGEN EN ERRATA KWARTIERSTAAT
JOSEPHINA NIJS
Victor Bertels
Lambert Joosten, voorzitter van FV-Limburg was zo vriendelijk om ons belangrijke
aanvullingen te bezorgen voor de kwartierstaat Josephina Nijs, gehuwd Gerard Faes, die
verscheen in onze KG 2012-4 Tevens geven wij nog enkele verbeteringen aan de
gepubliceerde data, dit alles onder verwijzing naar de bestaande nummers van de
gepubliceerde kwartierstaat.
Errata: nr 5 Theresia Weyts : ° 09.06.1844 (ipv 1944)
12 Godefr.Mermans: ° 09.06.1813 (ipv 1913)
23 Joanna M. Slegers: ° Dessel 21.11.1763
Aanvullingen: Voorouders nr 7
Maria Catharina Deckx °Dessel 04.09.1847 ipv 04.09.1844
+ Dessel 14.06.1873 ipv 08.04.1879
14 Joannes Deckx , geboren te Dessel 12 juni 1809 en overleden te Dessel 18 oktober 1863,
huwt te Dessel op 13 april 1842 met
15 Anna Maria Elisabeth Van Campfort, geboren te Dessel op 8 november 1810 en er
overleden op 18 maart 1892
28 Adriaan Deckx, geboren te Dessel op 2 mei 1776 en er overleden op 11 april 1837, huwt
te Dessel voor de Kerk op 14 november 1803 en voor de B S op 25 juni 1815 met
29 Catharina Meeus, geboren te Dessel op 11 september 1776 en er overleden op 8 maart
1860
30 Adrianus Van Campfort, geboren te Dessel op 24 september 1774 en er overleden op 2
december 1840, huwt te Dessel op 10 juni 1807 met
31 Anna Van de Ven, geboren te Dessel op 25 december 1774 en er overleden op 31
december 1852
46 Wilhelmus Slegers huwt te Dessel op 27 november 1740 met
47 Maria Claes
56 Joannes Deckx, huwt te Dessel op 22 november 1774 met
57 Anna Maria Maes
58 Josephus Meeus, huwt te Dessel op 17 augustus 1761 met
59 Anna Maria Vervoort
60 Franciscus (Valerius) Van Campfort, huwt te Dessel op 6 februari 1770 met
61 Aldegondis Deckx
62 Arnoldus van de Ven, huwt te Dessel op 28 januari 1775 met
63 Anna Margaretha Van Gompel
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ERFGOEDDAG ZONDAG 21 APRIL
Familiekunde Vlaanderen regio Kempen doet in samenwerking met de Heemkundige Kring
van Malle en Domein de Renesse vzw mee aan Erfgoeddag. Het nationale thema “Stop de
tijd” werd hier vertaald als:
Red je verleden: maak je familiegeschiedenis
Via een tentoonstelling en een workshop leren we hoe je een eigen familiegeschiedenis
opmaakt en zo de herinnering aan je voorouders bewaart. Je maakt kennis met DNAonderzoek om je voorouderlijke migratie en verwantschap met andere families terug te
vinden. We bieden ook een inkijkje op de redding van het privéarchief.
Het geheugen van iedere mens is een levend archief dat vanaf de geboorte wordt opgebouwd,
maar na de dood verdwijnt het. Om dat verlies aan familiale herinneringen, gegevens en
ervaringen te vermijden, moeten we onze familiegeschiedenis opmaken. Hoe je daaraan
begint, stellen we aanschouwelijk voor door middel van een tentoonstelling en een workshop.
Bezoekers kunnen in onze bibliotheek onder begeleiding zelf opzoekingen doen. We tonen
aan hoe men via DNA-onderzoek de menselijke ontstaansgeschiedenis en de voorouderlijke
migratie in kaart kan brengen. Meer nog, hoe we zo onze verwantschap met andere families
kunnen ontdekken.
Tevens tonen we hoe FV Kempen met zijn twee partners er in slaagde het verval en het
verlies van het privéarchief der familie de Renesse te stoppen.
Van harte welkom in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle dat doorlopend open is
vanaf 10 tot 17 u. Gratis toegang.
Marc Van den Cloot
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Activiteiten
In het voorbije kwartaal werden er twee voordrachten gegeven voor onze leden.
Gonny Leysen, stadsarchivaris in Geel bracht ons een uitvoerig overzicht over de werking en
de inhoud van het Stadsarchief van Geel en bij uitbreiding over de werking en de
verplichtingen van alle gemeentelijke archieven.
Claude Gekiere gaf ons een verhelderend inzicht over de vondelingen door de eeuwen heen.
Een vondeling in je vooroudertafel is meestal een eindpunt, toch kan bij doorgedreven
onderzoek blijkbaar toch de afkomst achterhaald worden, zij het zeer sporadisch.
Het bestuur dankt beide sprekers voor hun referaten.
De cursus ‘Familiekunde voor beginners’ ingericht door Dinamo van het CC de Warande in
Turnhout is gestart. Regio Kempen verzorgt een lessenreeks van 5 dagen. Wij mochten
rekenen op 26 inschrijvingen wat nogmaals aantoont dat ‘familiekunde’ in de lift zit.
Opgelet: 1 mei is dit jaar de eerste woensdag van de maand. Onze genealogische dag
gaat daarom pas door op 8 mei
Rijksarchief.
Voor diegenen die het nog niet weten: De akten van de burgerlijke stand en de
parochieregisters zijn voortaan online raadpleegbaar. Waar andere landen reeds jaren deze
mogelijkheid bieden, volgt eindelijk ook ons land. Het online raadplegen is gratis maar je
moet je wel registreren. Voorlopig zijn er echter nog heel wat kinderziekten te overwinnen en
zal je in het stadsarchief zelf nog sneller kunnen werken dan online…
Dat er een dringende behoefte was blijkt uit het feit dat de eerste maand zo maar eventjes
60.000 personen zich registreerden, ook dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de
snelheid van de site. Voor wie ook eens wil proberen het kan via: search.arch.be
Paleografie
In de loop van de maand mei zal regio Kempen starten met een initiatie over “oud schrift”
Het is de bedoeling om teksten van oude akten om te zetten om zo het oud schrift beter onder
de knie te krijgen. Wij beschikken nog over heel wat Renessearchief dat nog moet ontcijferd
worden. Liefhebbers die het oud schrift beter onder de knie willen krijgen kunnen zich
opgeven bij onze secretaris.(theopeeters1@telenet.be) De data zijn momenteel nog niet
bekend maar zullen zo spoedig mogelijk op onze website meegedeeld worden.
Wijziging in bestuur
In vorige editie werd meegedeeld dat Fr.Renaerts zijn functie van secretaris doorgegeven
heeft aan Theo Peeters. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, werd aan Frans
gevraagd of hij de vakante functie van ondervoorzitter zou willen waarnemen. Dit is
inmiddels geformaliseerd. Bedankt Frans.

15

Schenkingen
De rouwbrieven en bidprentjes blijven toestromen, de voorbije maanden bezorgden volgende
personen er ons nog heel wat
Jan Francken-Vissers uit Oostmalle, Julien van Montagu uit Lille en R. De Keuster uit
Herentals.
De Heemkring van Vosselaar schonk ons een CD met de originele akten van de burgerlijke
stand van 1803 tot 1912 en de 10 jarige tafels. Deze gegevens zullen door ons gedigitaliseerd
worden en zijn nadien ter beschikking zijn in onze bibliotheek. Hartelijk dank aan de
schenkers.

AGENDA
April 2013 _________________________________________________________
3 april

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

15 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde “Andere Bronnen”
CC Warande Turnhout
van 9u30 tot 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

21 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Erfgoeddag “Stop de Tijd”
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
van 10u tot 17 u
FV Regio-Kempen

22 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde “Beginselen oud schrift”
CC Warande Turnhout
van 9u30 tot11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

Wat?
Cursus Familiekunde “Genealogie en Computer, DNA”
Waar?
CC Warande Turnhout
Wanneer?
Van 9u30 tot 11u30
Wie?
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen
Mei 2013_____________________________________________________________
29 april

4 mei

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Nationaal Congres “Familiekunde, veel meer dan een
Stamboom”
CC Westrand Dilbeek
van 9u30 tot 17u
Familiekunde Vlaanderen
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Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

5 juni

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

Meer info bij:

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
e-mail: theopeeters1@telenet.be
Op onze website: http://www.fv-kempen.be

8 mei

Juni 2013

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
03/236.73.00
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
03/750.29.77
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
02/513.76.80
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
03/338.94.11
Heemkring Dessel
Oud Gemeentehuis, 2480 Dessel
014/38.99.26
Open laatste woensdag v/d maand vanaf 18u30
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
015/30.72.10
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
014/56.66.90
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
014/21.28.00
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
03/340.19.60
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
03/480.11.96
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
015/20.43.46
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
014/33.09.70
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
014/44.44.98
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
03/889.08.11
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
014/37.81.21
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
014/53.99.00
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen
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