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EDITORIAAL
De voorbije maanden hebben heel wat drukte meegebracht voor onze vereniging.
Vooreerst was er de cursus voor beginners die doorgang vond in de Warande te Turnhout in
samenwerking met Dinamo. De zesentwintig cursisten volgden vol interesse de lessenreeks van FVKempen. Het succes is dusdanig dat wij in het najaar –oktober tot december- opnieuw een cursus
gepland hebben in de Warande. Heb je vrienden of kennissen die ook hun familiegeschiedenis of
stamboom willen opmaken, breng hen dan ik contact met onze afdeling via de e-mail van onze secretaris.
De erfgoeddag, waaraan wij deelnamen was een gelegenheid om onze bibliotheek open te stellen voor
geïnteresseerde genealogen, heel wat van de cursisten van Dinamo en vele anderen brachten een bezoek
aan het Kasteel de Renesse en toonden meer dan gewone belangstelling voor onze activiteiten en ons
uitgebreid documentatiecentrum. Onze bestuursleden hadden hun handen vol om belangstellenden
wegwijs te maken in het zoeken naar hun voorouders.
Onze genealogische vormingsdagen die maandelijks op de eerste woensdag van de maand doorgaan
kennen een stijgend succes. In de maanden april, mei en juni hadden wij een record aantal bezoekers.
Belangrijk daarbij is vast te stellen dat er telkens nieuwe bezoekers opdagen die als beginner of
volwaardig genealoog ervaren dat onze bibliotheek een schat aan genealogische gegevens bevat.
Het succes en de goede gang van zaken in onze afdeling staan een beetje in schril contrast met het
administratieve gezeur dat plaats vindt op het niveau FV Provincie Antwerpen en FV Vlaanderen. Er is
de laatste maanden nogal wat negatieve commentaar geleverd op het tijdschrift “Vlaamse Stam”. Het
tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen is inderdaad dringend aan “re-styling” toe. De redactie is zich
daarvan bewust en het dagelijks bestuur wenst niet anders dan dat het tijdschrift aantrekkelijker wordt
voor onze leden. De discussie wordt echter door bepaalde afdelingen op de spits gedreven en in minder
fraaie bewoordingen vertaald naar de leden van hun afdeling. Wij wensen niet mee te doen aan deze
stemmingmakerij. Wij, die zelf driemaandelijks een blad samenstellen, weten uit ervaring hoe moeilijk
het is om telkens weer interessante informatie of artikelen te verzamelen die in aanmerking komen voor
publicatie.
Om “Vlaamse Stam” aan te passen en te moderniseren is er meer nodig dan kritiek te leveren op de
redactie. Een positieve ingesteldheid van bestuurders en afdelingen kan al veel helpen.
Zelf zorgen voor interessante artikels zou zeker kunnen bijdragen tot het verbeteren van de inhoud en de
verscheidenheid ervan .
Een interessant ledenblad, dat ook nog mooi en modern oogt, dat moet de uiteindelijke bedoeling zijn van
iedereen die enige verantwoordelijkheid heeft in Familiekunde Vlaanderen.
Victor Bertels
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1914-2014

HERDENKING WO I

Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. In de media nu regelmatig de Grote Oorlog genoemd.
Heel wat verenigingen, organisaties en overheidsinstellingen plannen voor 2014
herdenkingsplechtigheden.
De oorlog duurde tot 11 november 2018 en er waren meer dan 70 miljoen militairen bij betrokken. Meer
dan 9 miljoen onder hen werden gedood. Nadat de Duitsers ons land waren binnengevallen werden ook
onze soldaten van dichtbij betrokken en sneuvelden zij bij de opmars van de Duitsers in 1914 of vielen
later aan de IJzer.
In heel wat steden en gemeenten van ons land zijn er gedenkenis standbeelden van gesneuvelden van de
eerste wereldoorlog.
Onze medewerkster Maria De Bie heeft een onderzoek gedaan naar soldaten uit de eerste wereldoorlog en
beschikt over een zeer uitgebreide documentatie van individuele dossiers met originele documenten,
foto’s en gebeurtenissen.
Het betreft voornamelijk soldaten uit Arendonk en omgeving, (Retie, Oud-Turnhout, Dessel.)
Voor een genealoog zijn dit bijzondere gegevens die verzameld werden door intens speurwerk. Voor FVVlaanderen Regio Kempen een uitzonderlijke kans voor publicatie.
FV-Kempen zal in samenwerking met Maria De Bie, een reeks over deze soldaten publiceren in de
Kempische Genealoog. Het eerste artikel verschijnt in dit blad en betreft Jan Baptist Segers.
Wij hebben tevens plannen om met Maria een boek samen te stellen met de gegevens waarover zij
beschikt. Dit zou kunnen uitkomen in het voorjaar van 2014.
In aanloop daarvan zullen we vanaf nu, in een aantal opeenvolgende Kempische Genealogen
artikelen publiceren over één of meer soldaten. De gegevens van Maria, zullen zoveel mogelijk
aangevuld worden met genealogische gegevens over de desbetreffende families.
Het bestuur van FV-Regio Kempen dank Maria De Bie hartelijk voor haar medewerking.
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JAN BAPTIST SEGERS – SOLDAAT IN WO I

Maria De Bie
JAN BAPTIST SEGERS

Geboren te Arendonk op 14 december 1879
Ouders:
Petrus SEGERS °Arendonk 19/02/1858, + Arendonk 04/02/1922
Anna Catharina MOLLEN ° Rethy 25/12/1859, + Arendonk 17/03/1941
Zij huwden te Rethy op 04/01/1879.
Gehuwd met
Maria Christina MEULEMANS ° Arendonk 20/10/1877 + Arendonk 26/02/1919,
zij huwden te Arendonk op 02/11/1904
Kinderen:

Maria Josephina °05/07/1906
Anna Catharina Constantia ° 12/11/1909
Lodewijk ° 29/04/1912

Broers en zussen: Maria Petronella °16/04/1882 + 16/01/1885 ; Maria Regina Carolina ° 18/04/1884 ;
Ludovicus ° 01/08/1886 ; Maria Josepha °10/12/1888 ; Maria Josepha Martina ° 14/02/1890 +
02/03/1891 ; Henricus °19/04/1892 ; Maria Elisabeth ° 29/09/1894 ; Joannes Josephus ° 13/07/1897 ;
Maria Carolina Constantia ° 26/09/1899 + 18/11/1899 ; Jacobus ° 10/01/1901 .
Beroep: landbouwer
Woonplaats: Arendonk,
Andere persoonlijke gegevens:
Overleden tussen 1 en 6 oktober 1914 (Er zijn verschillende bronnen, op de overlijdensakte staat 1
oktober 1914)
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Overleden/gesneuveld in het fort van Lier.
Begrafenisgegevens:
Begraven op het Belgisch Militair Kerkhof te
Lier
Grafnummer: 186 kist W
100 B

5

MILITAIRE GESCHIEDENIS:
Stamnummer: 15446
Datum indiensttreding: 1899
Graad: Soldaat 2e klass milicien 1899
Regiment/ Eenheid: Artillerie
Plaatselijke schutterij, 3e bataillon 9e batterij
CT 6DA
Verloop militaire loopbaan:
Op 4/08/1914 werd Jan Baptist Segers gemobiliseerd, hij werd ingelijfd bij de vestingsartillerie en in Lier
gekazerneerd.
Tijdens de aanval op Lier is hij gesneuveld.
Er zijn verschillende overlijdensdata te vinden, dit is wellicht zo omdat de vesting Antwerpen nogal
onverwachts werd verlaten, en dit om terug te trekken achter de IJzer.
Er is ook een getuigenis die vertelt dat Jan Baptist tijdens de bombardementen onder het puin terecht
gekomen is. Hij had echter geen mogelijkheid meer om zich te bevrijden. Men beweert dat zijn nagels
afgekrabd waren, in een poging om toch te kunnen ontsnappen. Hij zou daarop van ontbering gestorven
zijn.
(get. Segers René).
Tussen 28 september 1914 en 2 oktober 1914 worden de forten van Walem en Lier hevig beschoten.
(Naar het guldenboek der vuurkruisers)
Op 10 oktober 1914 geeft Antwerpen zich over, en begint de tocht naar de IJzer voor onze soldaten.
Onderscheidingen en medailles:

Orde van Leopold II
Oorlogskruis
Overwinningsmedaille
Herinneringsmedaille

Meer betreffende de oorlogsdeelname:
Jan Baptist heeft nog enkele brieven naar huis geschreven. Deze unieke documentjes zijn bewaard
gebleven. Zij zijn nog geschreven voordat Arendonk bezet was, vandaar dat ze het thuisfront zo vlot
bereikten. Later als de troepen achter de IJzer zaten, was dit owv. De draadversperring niet meer
mogelijk.
Enkele familieleden waren ook nog in de mogelijkheid om op zondagen Jan Baptist in het fort van Lier te
gaan bezoeken en hem een proper hemd te brengen. Zijn vrouw bezocht hem blijkbaar ook nog die laatste
zondag.
Uit de brieven blijkt dat er toch wel onzekerheid heerste, niemand wist wat er juist gebeurde, er werden
wilde geruchten verspreid over wat de Duitsers allemaal met de burgerbevolking aanrichtten.
Wat de patatten betreft, die werden best in platte hopen tegen het plunderen ingelegd.
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Overlijdensakte:
Op 7 juli 1915 gaat vader Pieter Segers het overlijden van zijn zoon te Lier aangeven. En op 17 juli 1915
wordt het overlijden in de akten van de Burgerlijke Stand ingeschreven te Arendonk.
Overige info:
“Zondag 11j u l i 1 9 1 5
De pastoor heeft weeral droevig nieuws te melden.
Op maandag 12 juli, te 9 . 3 0 u . is er een plechtige lijkdienst voor Jan Segers, gesneuveld voor het
vaderland bij de inname van Lier op l oktober 1 9 1 4 . ”
(Uit Arendonk 1914-1918, Kroniek van een Grote Oorlog, H. De Puydt)
Moeder Meulemans komt zeer vroeg te overlijden op 26 februari 1919 en de 3 weeskinderen worden
daarna opgevoed bij de grootouders.
Op 4 februari 1922 slaat het noodlot weer toe en komt vader en voogd Petrus Segers te overlijden en dan
blijven de kinderen bij grootmoeder Anna Segers-Mollen (Karel Meulemans wordt hun voogd. )
Hieronder nog een handtekening van Jan bij de aangifte van de geboorte van zijn oudste dochter in 1906.
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EEN BRIEF… Lier 28 september 1914
Beminde Vrouw en familie,
Ik kom U nogmaals eenigen woorden te schrijven over den staat van mijner gezondheid en hoop van u
allen hetzelfde. De toestand is hier altijd dezelfde.
Bij U is toch ook alles nog stil zeker.
Zo ik gehoord heb, hebben er toch wat Duitschers in Moll geweest, maar zijn langs Diest afgetrokken.
Als er soms langs u af moesten komen, weest altijd voorzichtig, zoo zult ge het meest verdienen als ze iets
vragen van eetwaren geef ze als ge kunt.
Zo ik hoor zijn er veel plaatsen waar ze weinig kwaad gedaan hebben daar ze niet beschoten geweest
zijn.
De patatten zou ik in platte hopen graven met den grond gelijk zoo zullen ze het meest beschut zijn, want
in geval ze boven den grond in grote hopen boven den grond zitten zouden ze gemakkelijk kunnen
plunderen.
Als er soms iets zou gebeuren dat men vooruit nog niet kan weten, men zou wel hopen van neen. Graaf ze
bijvoorbeeld daar op die bedden daar aan de schuur, daar is (het) nogal hoog (gelegen).
Beminde vrouw, laat ons hopen dat weldra een einde aan mag komen. Hoort ge nog iets van ons
mannen?
Is Jul meest genezen, trekt ge nog regelmatig uw geld.
Het is spijtig dat we toch niet langer kunnen samen spreken hebben, maar het heeft me toch groot plezier
gedaan.
Als ge soms nieuws weet, schrijft het mij dan.
Nu eindig ik met schrijven met hoop dat U weldra groter nieuws kan schrijven.
Uw getrouwe man
Jan B Segers.

Aanvullende genealogische gegevens betreffende Joannes Baptist
Segers
(Victor Bertels)
I
1 Joannes Baptista Segers, geboren te Arendonk op 14 december 1879
(Hij is getrouwd te Arendonk op 2 november 1904 met Maria Christina Meulemans,
geboren te Arendonk op 20 oktober 1877, dochter van Adrianus Benedictus Meulemans en
Susanna Norbertina Van Dijck.)
II
(ouders)
2 Petrus Segers, geboren te Arendonk op 19 februari 1858, overleden voor 1941.
Hij is getrouwd te Retie op 4 januari 1879 met
3 Anna Catharina Mollen, geboren te Retie op 25 december 1859, overleden te Arendonk op
17 maart 1941
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III
(grootouders)
4 Joannes Baptista Segers, geboren te Turnhout op 24 augustus 1821, overleden te Arendonk
op 26 september 1889.
(Hij was later gehuwd met Anna Theresia Van den Bergh, geboren te Retie op 19 februari
1829, overleden te Arendonk op 7 mei 1868, dochter van Arnoldus van den Bergh en
Joanna Lemmens.)
Hij was gehuwd (1) met
5 Maria Elisabeth Melis, geboren te Dessel op 24 april 1821, overleden te Arendonk op 5
april 1862
6 Thomas Mollen, geboren te Hogeloon (Nl) rond 1828, overleden te Retie op 10 februari
1871.
Hij is getrouwd te Retie op 4 juli 1853 met
7 Carolina Vanhove, geboren te Retie op 4 september 1832
IV
(Overgrootouders)
8 Joannes Michael Segers,
Hij was gehuwd met
9 Helena Vos.
10 Franciscus Melis, gedoopt te Dessel op 26 oktober 1782, overleden te Dessel op 20 februari
1836
Hij was gehuwd met
11 Anna van Vessem, geboren te Oirschot (Nl)
12 Adrianus Mollen.
hij was gehuwd met
13 Maria Theresia Willems
14 Petrus Josephus Vanhove, geboren te Olen rond 1807
Hij was gehuwd met
15 Joanna Sips, geboren te Retie.

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Opzoekingen :
Als u opzoekingen wil laten doen naar vermiste personen die in Duitse KZ verbleven of omgekomen zijn,
dit kan op volgend adres:
Internationaler Suchdienst, Grosse Allee 5-9, 34454 Bad-Arolsen, Duitsland
De Ferariskaarten kunnen een aanvulling zijn in uw familiegeschiedenis, hieronder de url waar de kaarten
kunnen geraadpleegd worden:
http://www.kbr.be/collections/cart plan/ferraris/ferraris.nl.html

11

Cursus “Familiekunde voor beginners” :
Door Familiekunde Vlaanderen regio Kempen i.s.m. de Warande-Dinamo wordt opnieuw een cursus voor
beginners ingericht in het najaar.
Plaats: Cultureel Centrum de Warande te Turnhout.
Data: op maandag 7 en 21 oktober, 4, 18 en 25 november en 2 december van 9.30 tot 11.30 uur
Kostprijs lessen: 24 euro Inschrijven kan vanaf 12 augustus aan de educabalie van de Warande of via
www.warande.be/dinamo of op het nummer 014 47 21 64
Syllabus, introductiemap en CD: 12 euro, te betalen bij de eerste les.
Cursus oud schrift :
In vorige K.G werd aangekondigd dat wij lessen oud schrift zullen organiseren in ons lokaal. Omdat de
lesgever in mei en juni niet beschikbaar was, hebben wij deze activiteit moeten verplaatsen naar het einde
van het jaar. Vermoedelijk zullen we kunnen starten de tweede helft van september. De juiste data zullen
kenbaar gemaakt worden via onze website.
Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich opgeven via onze secretaris.
Schenkingen
Rudy van den Langenberg Rijkevorsel: kiezerslijsten Rijkevorsel 1911-1938, kiezerslijst Oostmalle 1962.
Bob Plompen: familiegeschiedenis Noeninckx
Gerard Keysers, Poederlee: bidprentjes
Fr Cooymans Mol: rouwbrieven en bidprentjes.
Uit de schenking van Fl. Bosch, Oostmalle inventariseerden we gegevens van volgende families:
- Kwartierstaat van Anna Cornelia Van Gestel, echtg. Baron Ludovicus CFJG de Pelichy
-Henricus Noulantius (Henricus van den Nouwelandt) uit Westmalle 1603-1664, artikel van Jules
Bolckmans, verschenen in “Oudheid en Kunst 1963 4de aflevering.
-Akte van heroprichting van de Gilde van Brecht ronde 1599
-Gegevens van de familie De Roover – Brecht, Wuustwezel – met testament van Simon De Rover 1638
-Gegevens familie Van Staeyen uit Brecht
-Gegevens Families Van Hoydock uit Kalmthout, Essen, Loenhout, Wuustwezel, Kapellen en Brasschaat
-Gegevens familie Adriaenssen, Brecht-Westmalle periode 1621-1646
-Gegevens familie Verheyen uit Oostmalle
-Gezinsfiches Van Elsacker in Hoogstraten en Loenhout
-Het geslacht Eyskens –Minister van staat Gaston Eyskens- in Brecht
-J.J. Harrewijn, secretaris en griffier van Brecht- met familikroniek vanaf 1689Deze gegevens worden geregistreerd in onze bibliotheek onder het inventarisnummer F 116
(Familiegeschiedenissen)
Ledenmutaties:
Het aantal leden in de regio van FV-Kempen blijft op peil, de kleine daling die we hadden in 2012 is nu
volledig gerecupereerd. De voorbije drie maanden mochten we twaalf nieuwe leden verwelkomen. Een
groot deel daarvan uit onze cursus in Turnhout. Ook nieuwelingen die zich aanbieden in ons
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documentatiecentrum te Oostmalle werden lid. Voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg verder
te gaan.
De Kempische Genealoog:
De voorbije jaren hebben wij zo goed en zo kwaad mogelijk getracht een driemaandelijkse editie uit te
brengen. De reacties op ons blad zijn in het verleden eerder sporadisch geweest. Wij hebben dan ook
geen duidelijk zicht op hoe onze lezers dit blad ervaren. Om de kwaliteit zowel qua inhoud als qua layout te verbeteren willen wij vragen om uw opmerkingen aan ons kenbaar te maken.
Rekening houdend met de kosten die het verspreiden van een driemaandelijks tijdschrift met zich
meebrengt, kunnen we dan nagaan wat er kan verbeterd worden om de KG nog aantrekkelijker te maken.
Hebt u een artikel of gegevens waarvan u denkt dat ze interessant zijn om te publiceren in de K.G.,
bezorg ze ons. Wij hebben steeds behoefte aan copy.
e-mail: victor.bertels1@telenet.be

AGENDA
september 2013 _________________________________________________________
4 september

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

September

Wat?

Cursus oud schrift
Juiste datum wordt via website meegedeeld.

Oktober 2013_____________________________________________________________
2 oktober

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

7 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
CC Warande Turnhout
van 9.30 tot 11.30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

21 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
CC Warande Turnhout
van 9.30 tot 11.30
Dinamo i.s.m.FV-Regio Kempen
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November 2013
4 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
CC Warande Turnhout
van 9.30 tot 11.30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

6 november

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

18 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
CC Warande Turnhout
van 9.30 tot 11.30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

25 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
CC Warande Turnhout
van 9.30 tot 11.30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

2 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
CC Warande Turnhout
van 9.30 tot 11.30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

4 december

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

December 2013
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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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