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EDITORIAAL
Vic Bertels

Het nieuw werkseizoen is alweer gestart en zoals het er nu naar uit ziet gaan we een drukke
eindejaarperiode tegemoet.
Vooreerst hebben we onze cursus die start half oktober, de respons hierop is zeer goed, we
hebben op een paar deelnemers na het maximaal aantal bereikt. Bij het opmaken van dit blad
zijn er nog drie plaatsen beschikbaar.
We zorgen er ook voor dat we blijvend contact houden met al diegenen die zich enigszins
bezig houden met genealogie. De publicatie van een “nieuwsbrief” heeft al diverse reacties
opgeleverd. Dit zet aan om de ingeslagen weg verder te bewandelen.
Einde september en einde november stellen wij onze deuren open tijdens de boekenmarkt die
georganiseerd wordt in het kasteel de Renesse. Het is een gelegenheid om een bezoek te
brengen aan onze uitgebreide bibliotheek en eventueel informatie in te winnen over onze
werking. Wij vermelden hierbij ook nog dat op zondagnamiddag het mogelijk is om een
geleide rondwandeling te doen in het kasteel, het zijn twee vliegen in één klap voor diegenen
die het kasteel nog niet bezocht hebben.
Wij herinneren onze leden eraan dat vanaf het eerste nummer van 2020, de Kempense
Genealoog digitaal zal verspreid worden. Denk eraan om uw email adres en telefoonnummer
door te geven aan de redactie, zo mis je geen uitgave.
Een tijdschrift samenstellen vergt heel wat inspanning en kan niet zonder dat teksten
aangeleverd worden. Een kleine redactie kan niet alles alleen klaren.
Wij kunnen dan ook melden dat een nieuwe vrijwilliger zich gemeld heeft om mee te werken
aan de redactie van de Kempense Genealoog. Wij danken hem daarvoor.
In dit blad vind je de tweede reeks met huwelijken die gesloten werden in de Kathedraal te
Antwerpen van personen die van buiten Antwerpen afkomstig zijn. De lijst is zo omvangrijk
dat wij genoodzaakt zijn het aantal bladzijden te beperken. Dit zal ook nog gebeuren in de
publicatie van december 2019. Vanaf 2020, wanneer alles digitaal kan verzonden worden is
de omvang van de inhoud van dit periodiek van minder belang. Wij zullen dan uitgebreider
informatie kunnen geven.
We streven er naar om een volledig nieuw lay-out te creëren om ons blad niet alleen qua
inhoud maar ook qua uitzicht aantrekkelijk te houden (maken) voor onze leden.
Wij vragen ook de aandacht voor uw eigen archieven. Voor uw eigen gemoedsrust is het
belangrijk dat ze niet verloren gaan, zorg tijdig voor de bestemming: kinderen, familie en als
die geen interesse tonen: FV Regio Kempen is altijd bereid om een kijkje te komen nemen.
En voor de rest: ons genealogisch café is elke eerste woensdag van de maand een
ontmoetingsplaats voor opzoekingen, informatie of zelfs een uitgebreide babbel.
Jullie zijn van harte welkom.
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NIEUWE UITGAVE: GRONDBOEK VAN VOSSELAAR
UIT 1758
Ludo Proost
De bestuurders van Vosselaar gaven in de 18de eeuw tweemaal de opdracht om een grondboek
op te stellen. Daarin registreerden zij de bedesettinghen of de coninckx beden voor de
landbezitters of -gebruikers in hun gemeente.
In 2016 gaf ‘Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen v.z.w.’ het grondboek van Vosselaar
opgesteld in 1712 uit. Nu stellen we zijn opvolger uit 1758 voor: ‘Register, Quohiere, ofte
grontboeck Des Dorps Ende Heerlijckhijdt van Vosselaer’ 1758.’ De registraties lopen van
1758 tot en met 1808. Het document volgt hetzelfde stramien als die van zijn voorganger. Ook
dit werk mengt 2 soorten vastleggingen: een primitief kadaster van de gronden gekoppeld aan
een bedesettinghe voor de grondeigenaar of -gebruiker.
De percelen van elke bedeplichtige zijn onder zijn of haar naam in eenzelfde rubriek beschreven
die vervolgens onder zijn of haar woonplaats -een gehucht te Vosselaar- zijn ingeschreven.
Meestal behelst de beschrijving van het perceel één of meerdere van de volgende onderdelen:
-

de aard van het land;
de naam van het perceel;
een nader genoemde ligging te Vosselaar; een medegebruiker van het landstuk;
de grootte van de oppervlakte in roeden;
de aanslagvoet per 100 roeden;
de eigenlijke aanslag of bedesettinghe;
de overdracht van het perceel naar een andere bedeplichtige;
enkele andere details zoals sociale status, verblijfplaats buiten Vosselaar, …

Dit grondboek verschijnt nu in een transcriptie. Deze bevat een zo getrouw mogelijke
overname van de beschrijving van de 687 percelen. Een onderzoek van het grondboek leidt
deze transcriptie in. De doorlichting zelf is niet doorgedreven, maar ze maakt het mogelijk dat
men lezersvragen volgens thema’s binnen de gemeente Vosselaar kan situeren.
Achtereenvolgens worden de bedeplichtigen, de percelen en de bedezettingen besproken. De
bijlagen bevatten een overzicht van de bedeplichtigen e.a. op verschillende manieren
alfabetisch gesorteerd.

Bovenstaand boek is in verkrijgbaar door overschrijving van 18 euro, plus
7 euro eventuele verzendingskosten, op rekening van FV-Regio Kempen
BE94 7350 4976 3614
Wij berichten U wanneer het boek beschikbaar is. Het kan dan afgehaald
worden in onze bibliotheek: Kasteel de Renesse, tijdens ons genealogisch
café.
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HUWELIJKEN TE ANTWERPEN – PAROCHIE
O.L.VROUW NOORD 1741-42
Mariette Backs
Naar aanleiding van kontakten in onze afdeling ben ik bezig met het inventariseren van de huwelijken die
in Antwerpen in de kathedraal plaatsvonden, te beginnen met de noordzijde. Tijdens dit werk kwam ik tot
de bevinding dat er menig huwelijk gesloten werd tussen personen die niet in Antwerpen geboren zijn. De
herkomst van deze personen is zeer verscheiden en gespreid over het ganse land en ver daarbuiten. Bij
het samenstellen van een stamboom of familiegeschiedenis worden we wel eens geconfronteerd met
“verloren” of “onvindbare” voorouders of naamgenoten, en is het een grote moeilijkheid om precies te
weten waar die persoon terecht gekomen is.
Het klapperen van de huwelijken met personen van buiten Antwerpen, die daar wel huwden, kan een
hulpmiddel zijn om ontbrekende schakels aan te vullen.
In onderstaande publicatie beperk ik mij tot die huwelijken waarvan minstens één persoon herkomstig is
van buiten de stad Antwerpen. Deze tweede reeks betreft de jaren 1740-1741
In de volgende edities van de Kempense Genealoog zullen volgende jaren gepubliceerd worden.
(Mariette Backs – bron arch.be)

Joannes Baptista Van Leuven
doop of herkomst Willebroek
x kerkelijk 23-01-1740
met
Joanna Catharina De Smet
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Franciscus De Smet - R.Dn.Hubertus Snellarts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Josephus Leonardus Boenaar
doop of herkomst Leuven
x kerkelijk 30-01-1740
met
Carolina Lodewijckx
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Emmanuel Van de Velden - Henricus Lij
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobus Urbich
doop of herkomst Keulen
x kerkelijk 02-02-1740
met
Adriana Lippens
doop of herkomst Brecht
getuigen Jacobus Van de Wijngaert - Adrianus De Smet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henricus Verdonck
doop of herkomst Reusel
x kerkelijk 02-02-1740
met
Martina Cornelissens
doop of herkomst Reusel
getuigen Henricus Bol - Carolus Sterf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Van Weijmeren
doop of herkomst Lier
x kerkelijk 05-02-1740
met
Anna Theresia Pauwels
doop of herkomst Putte bij Mechelen
getuigen Jacobus Van Bellingen - Michael Pauwels
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anthonius Van der Meiren
doop of herkomst Wambeek bij Brussel
x kerkelijk 07-02-1740
met
Adriana Mees
doop of herkomst Wechelderzande
getuigen Joannes Rogiers - Antonius Roelants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Martinus Dielemans
doop of herkomst Wilsele bij Leuven
x kerkelijk 25-02-1740
met
Petrusnilla Peeters
doop of herkomst Groningen
getuigen Dn.Jordanus Van Herck - Joannes Josephus t'Kint
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus Franssens
doop of herkomst Brecht
x kerkelijk 29-03-1740
met
Catharina Verveijt
doop of herkomst Retie
getuigen Joannes Meeusen - Carolus Geens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christophorus Puttemans
doop of herkomst Hypegone ??
x kerkelijk 25-04-1740
met
Maria Anna Eijckens
doop of herkomst Eindhoven
getuigen Jacobus Andreas Rossart - Anthonius Zelhof
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anthonius Hollanders
doop of herkomst Bladel
x kerkelijk 04-05-1740
met
Maria Peron
doop of herkomst Leuven
getuigen Petrus Gijsels - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sijlvester Mertens
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 08-05-1740
met
Gertrudis De Ghé
doop of herkomst An- of Authenensis
getuigen Joannes Franciscus De Leeuw - Antonius De Vos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus De Moor
doop of herkomst Brugge
x kerkelijk 08-05-1740
met
Catharina De Crom
doop of herkomst Loenhout
getuigen Judocus Oste - Joannes De Hondt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Schepmans
doop of herkomst Halle
x kerkelijk 08-05-1740
met
Maria T'Kint
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Joannes Franciscus Van Rossum - Guilielmus Reijmers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus De Maeijer
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 10-05-1740
met
Maria Delcort
doop of herkomst Mechelen
getuigen Laurentius Neijers - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adrianus Sartorius
doop of herkomst Arendonk
x kerkelijk 15-05-1740
met
Anna Catharina Boeckx
doop of herkomst Gierle
getuigen Joannes Sartorius - Govardus Sartorius
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Franciscus Martinasi
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 27-05-1740
met
Gertrudis Rijsbergen
doop of herkomst Tilburg
getuigen Adriano Van Heijst - Theodorus Thallin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Michael Venne
doop of herkomst Arendonk
x kerkelijk 04-06-1740
met
Anna Maria Colbunders
doop of herkomst Tielen
getuigen Joannes Provoost - Willebrordus Colbunder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Peeters
doop of herkomst Boechout
x kerkelijk 08-06-1740
met
Maria Anna Van Wolput
doop of herkomst Zichem
getuigen David Matthijssens - Josepho Ferdinando Janssens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egidius Van den Enden
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 16-06-1740
met
Anna Van Neren
doop of herkomst Herenthout
getuigen Paulus Lenaerts - Joannes Daems
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balthazar Van de Slote
doop of herkomst Aartselaar
x kerkelijk 19-06-1740
met
Maria Potters
doop of herkomst Oirschot
getuigen Lambertus Lenars - Petrus Van Cam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus Van Gunter
doop of herkomst Amersfoort r.1703
x kerkelijk 26-06-1740
met
Gertrudis Jannes
doop of herkomst Wijchmaal - Luik r.1703
getuigen Petrus Carolus Gobbaert - Joannes Frarnciscus Van Leemput
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henricus Tubolé
doop of herkomst Nijvel
x kerkelijk 14-07-1740
met
Helena Mertens
doop of herkomst Brussel
getuigen Egidius Mertens - Bernardus Albertus Van der Plasschen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gisbertus De Can
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 20-07-1740
met
Elisabeth Ferari
doop of herkomst Men..poort ?
getuigen Servatius Van Tuijl – Christianus De Smet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Groenen
doop of herkomst Neerharen r.1712
x kerkelijk 24-07-1740
met
Catharina Dassen
doop of herkomst Rekum –Reichum - Luik
getuigen Judocus Oste - Philippus Slangen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Van Aert
doop of herkomst Groot Zundert
x kerkelijk 26-07-1740
met
Maria Matheussens
doop of herkomst Westmalle
getuigen Melchior Verbist - Michael Van Abbenij
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Bogaerts
doop of herkomst s' Gravenwezel
x kerkelijk 26-07-1740
met
Catharina Jacobs
doop of herkomst Wuustwezel
getuigen Franciscus Ceulemans - Jacobus Joosens
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Petrus Goval
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 26-07-1740
met
Helena Van Caldenbagh
doop of herkomst Weert
getuigen Theodorus Van Caldenbagh - Joannes Anthonius Goval
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus De Blende
doop of herkomst Edingen (Enghien)
x kerkelijk 02-08-1740
met
Anna Catharina Bogarts
doop of herkomst Zoersel
getuigen Mathias De Deckere - Antonius Van de Staij
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------David Le Roij
doop of herkomst Antwerpen r.1709
x kerkelijk 11-08-1740
met
(Margarita)Theresia Van Lishaut
doop of herkomst Turnhout r.1718
getuigen Joannes Le Roij - Gasparus De Keuster
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martinus Van den Bosch
doop of herkomst Lubbeek
x kerkelijk 15-08-1740
met
Anna Catharina Valentijn
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Abrahamus en Theodorus Fijens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcus van Eertbruggen
doop of herkomst Doel
x kerkelijk 29-08-1740
met
Maria Backer
doop of herkomst Balten
getuigen Hermannus Jans - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus Ketz
doop of herkomst Helmond
x kerkelijk 31-08-1740
met
Henderina Van Brusselen
doop of herkomst Helmond
getuigen Petrus Jaspers - Joannes Baptista Schieters
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henricus Van Put
doop of herkomst Mortsel
x kerkelijk 08-09-1740
met
Elisabetha Abré
doop of herkomst Retie
getuigen Petrus Ferar - Cornelio Geeraerts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobus Van Velthem
doop of herkomst Antwerpen St.Jacob
x kerkelijk 08-09-1740
met
Joanna Snoeck
doop of herkomst Delft
getuigen Joannes Baptista Van Velthem - Waltherus Snoeck
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Van Goedenhuijsen
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 29-09-1740
met
Catharina De Clijn
doop of herkomst Merksem
getuigen Petrus De Clijn - Dionisius Van Goedenhuijsen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Cammers
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 02-10-1740
met
Joanna Buntincks
doop of herkomst St.Truiden
getuigen Joannes Cammers - Adrianus Pauwels
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Petrus De Smit
doop of herkomst Morkhoven
x kerkelijk 24-10-1740
met
Catharina Wouters
doop of herkomst Noorderwijk
getuigen Joannes De Backer - Cornelius Verhagen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus De Weert
parochiani de Reet
x kerkelijk 24-10-1740
met
Catharina De Raet
getuigen Judocus Oste - De Raet - Joannes Baptista De Weert
info - 2de en 3de graad verwantschap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dno Carolus Emmanuel Van Doetinghem
doop of herkomst Londerzeel
x kerkelijk 26-10-1740
met
Dl. Joanna Maria Vermast
doop of herkomst Mechelen
getuigen Philippus Van Camp - Libertus De Bens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Scheltiens
parochiani de Rijkevorsel
x kerkelijk 11-01-1741
met
Maria Hemst
getuigen Judocus Oste - Joannes Petrus Fladderack
info 4de graad verwantschap ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobus Andriessens
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 13-01-1741
met
Joanna Filips
doop of herkomst Breda
getuigen Georgius Van den Bolck - Guilielmus Van Sittaert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Carolus Van den Bogaert
doop of herkomst s'Gravenwezel r.1717
x kerkelijk 18-01-1741
met
Cornelia Van der Wee
doop of herkomst Schoten r.1716
getuigen Joannes Van den Bogaert - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gaspar Mertens
doop of herkomst Antwerpen St.Joris
x kerkelijk 29-01-1741
met
Ida Bix
doop of herkomst Helmond
getuigen Joannes Van der Smissen - Fredericus Janssens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Philippus Nacharini
doop of herkomst Rome (Romein,
x kerkelijk 29-01-1741
met
Romeins)
Maria Cornelia Van Heelen
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Gerardus Van Heelen - Franciscus De Lessart
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Van Ham
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 05-02-1741
met
Martina Stoops
doop of herkomst Brecht
getuigen Gabriel Van Ham - Franciscus Van Ham
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Baptista Bosmans
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 10-02-1741
met
Cornelia Verheijen
doop of herkomst Hoogstraten
getuigen Franciscus Cortois - Josephus Van Londerseele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anthonius Joannes Wolfgangus Klasketener
doop of herkomst Wenen (Viennensis)
x kerkelijk 21-02-1741
met
Catharina Franssen
doop of herkomst s' Hertogenbosch
getuigen Judocus Oste - Anthonius Heijdt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Smouts
doop of herkomst Rijkevorsel
x kerkelijk 05-03-1741
met
Catharina Meeusen
doop of herkomst Rijkevorsel
getuigen Joannes Meeusen - Petrus Huijbrechts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus De Ruddere
doop of herkomst Brugge
x kerkelijk 10-04-1741
met
Petronilla De Pooter
doop of herkomst Moorsel
getuigen Carolus Van Boxel - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Baptista Eelens
subditi paroch.de Oostmalle
x kerkelijk 14-04-1741
met
Petrusnilla Wouters
Info 2de en 3de graad verwantschap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Baptista Van den Bos(ch)
doop of herkomst Antwerpen r.1690
x kerkelijk 24-04-1741
met
Maria Boeijens
doop of herkomst Minderhout r.1715
getuigen Abraham Norhout - Servatius Van Tuijl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Verbraeken
doop of herkomst Eijndhoven
x kerkelijk 03-05-1741
met
Helena Wilms
doop of herkomst Peer
getuigen Servatius Verbraeken - Franciscus Van Grinden of Gunden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wilhelmus Daniels (Daneels)
doop of herkomst Ekeren r.1693
x kerkelijk 23-05-1741
met
Joanna De Hert
doop of herkomst Lier r.1703
getuigen Joannes De Hert - Adrianus Ockkaert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Franciscus De Saert
doop of herkomst Dendermonde
x kerkelijk 03-06-1741
met
Maria Everaerts
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Alexander Everaerts - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Van Abeneijen
Subdite paroch.de Westmalle
x kerkelijk 04-06-1741
met
Elisabetha Janssens
getuigen Michael Van Abeneijen - Judocus Oste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Judocus Francies
doop of herkomst Capute flandrie
x kerkelijk 18-06-1741
met
Catharina Schillemans
doop of herkomst Berchem
getuigen Cornelis Van Oijlant - Joannes Mortelmans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alexander Wijns
doop of herkomst Rijkevorsel
x kerkelijk 20-06-1741
met
Anna Van Hest
doop of herkomst Rijkevorsel
getuigen Joannes Van Koeckhoven - Matthias Borghmans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Antonius De Wit
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 20-06-1741
met
Margarita Antonia Wouters
doop of herkomst Brussel
getuigen Judocus Oste - Franciscus Janssens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ludovicus Franciscus Abrons
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 25-06-1741
met
Anna Elisabeth Bruijnzeels
doop of herkomst Tielen
getuigen Adrianus De Ridder - Franciscus Snoijens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Verbiest
doop of herkomst Olen
x kerkelijk 25-06-1741
met
Wilhelmina Coppen
doop of herkomst Valkenswaard
getuigen Josephus Verbiest - Paulus De Vries
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Somers
doop of herkomst Wilrijk
x kerkelijk 29-06-1741
met
Joanna Theresia Van Mierlo
doop of herkomst Eindhoven
getuigen Jacobus Stevens - Gerardus Lambreghts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walterus W(M)ijnendonck
doop of herkomst Arendonk
x kerkelijk 01-07-1741
met
Elisabeth Van Reusel
doop of herkomst Arendonk
getuigen Joachim Van Reusel - Abraham Van Reusel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Bastiaens
doop of herkomst Aarschot
x kerkelijk 15-07-1741
met
Anna Tijs
doop of herkomst Kontich
getuigen Cornelius Verschueren - Josephus Boelens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobus Ibannez
doop of herkomst Kontich
x kerkelijk 16-07-1741
met
Joanna De Ridder
doop of herkomst Vierseldijk
getuigen Christianus De Coninck - Petrus Ibannez
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Visschers
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 26-07-1741
met
Lucia Lambreghts
doop of herkomst Ekeren
getuigen Jacobus Visschers - Matthias Lambreghts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Baptista Van Savelbergh
doop of herkomst Kortrijk bij Leuven
x kerkelijk 13-08-1741
met
Barbara Pauwels
doop of herkomst Heren bij St.Truiden
getuigen Gerardus Van der Linden - Jacobus Kokelet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Beirenberghs
doop of herkomst Herentals
x kerkelijk 15-08-1741
met
Elisabeth Lauwers
doop of herkomst Antwerpen St.Laurentius
getuigen Jacobus De Rijck - Franciscus Beirenberghs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Adrianus Janssens
doop of herkomst Baarle
x kerkelijk 15-08-1741
met
Joanna Janssen
doop of herkomst Wuustwezel
getuigen Judocus Oste - Servatius Van Tuijl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Morré
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 15-08-1741
met
Maria Catharina Bongarts
doop of herkomst Turnhout
getuigen Alexander Sucotti - Thomas Baets
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Pauwels
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 15-08-1741
met
Maria Elisabeth Ooms
doop of herkomst Heijst-op-den-Berg
getuigen Joannes Baptista Beekin - Joannes Baptista Beekin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobus Wagemaeckers
doop of herkomst Wouw
x kerkelijk 15-08-1741
met
Maria Martina Coppens
doop of herkomst Weert
getuigen Henricus Cleophas - Joannes Rogiers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Francicus Cornelis
parochiani de Tielen
x kerkelijk 26-08-1741
met
Anna Catharina De Wolf
getuigen Joannes Franciscus De Wolf - R.D.Henricus Van Opstal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henricus De Lange
doop of herkomst Brecht
x kerkelijk 03-09-1741
met
Lucia Pullens
doop of herkomst Waalwijk
getuigen Joannes Lijssens - Antonius Verhulst
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciscus La Heij
doop of herkomst Bergen Heneghouwen
x kerkelijk 10-09-1741
met
Angelina Stoppelenbergh
doop of herkomst Oudenaarde
getuigen Lamberto Jaquier - Petrus De Fijter
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Mangelinx
doop of herkomst Onkerzele
x kerkelijk 19-09-1741
met
Petrusnilla Van Herck
doop of herkomst Heijst-op-den-Berg
getuigen Joannes Baptista Van Duw - Joannes Baptista Bosmans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes Vermeulen
doop of herkomst Turnhout
x kerkelijk 27-09-1741
met
Joanna Catharina Stevens
doop of herkomst Tienen (Thenensis)
getuigen Judocus Oste - Arnoldus Van Wassenaer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cornelius Janssens
doop of herkomst Zemst
x kerkelijk 05-10-1741
met
Elisabeth Eggers
doop of herkomst Antwerpen
St.Willibrordi
getuigen Christianus Van Herck - Joannes Josephus T'Kint
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Joannes Frnaciscus D'Arras
doop of herkomst Cameracensis
x kerkelijk 09-10-1741
met
(Kamerijk)
Margareta Matthijssens
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Judocus Oste - Franciscus Gillebert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joannes De Pré
doop of herkomst Antwerpen
x kerkelijk 24-10-1741
met
Catharina Moerkerken
doop of herkomst Rijkevorsel
getuigen Petrus Van der Clairen - Michael Van der Clairen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martinus Somers
doop of herkomst Broechem
x kerkelijk 26-11-1741
met
Anna Cornelia Thijs
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Joannes Van den Bogart - Henricus Van Eldrom
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rumoldus Van Hanswijck
doop of herkomst Mechelen
x kerkelijk 05-12-1741
met
Petrusnilla Theresia Persoons
doop of herkomst Brussel
getuigen Judocus Oste - Joannes Pellens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henricus Martinus Aerts
doop of herkomst Geel
x kerkelijk 31-12-1741
met
Maria Anna Jonaert
doop of herkomst Antwerpen
getuigen Joannes Reginaldus Taelmans - Judocus Oste
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATER RAFAËL-JAN OTTEN, NORBERTIJN
PROVISOR-CELLIER ABDIJ POSTEL
Victor Bertels
Noot vooraf: Wij danken pater Ivo voor de toestemming die hij ons gaf om foto’s en teksten te gebruiken uit
zijn boek voor dit artikel (Vic Bertels).

Jan Otten is te Arendonk geboren op 20 januari 1908 in het gezin van Willem Otten en Maria
Agnes Wijnants.In Arendonk was hij bekend onder zijn bijnaam “Jan van Willemen” en zijn
vader werd wel eens Willem den Hollander genoemd. Zijn vader was afkomstig van
Hilvarenbeek.en zijn moeder werd te Lanaken geboren.
Hij was de jongste zoon in het gezin dat bestond uit 4 broers en 4 zussen. Oorspronkelijk had
hij de Nederlandse nationaliteit. In 1939 werd de hele familie als Belg genaturaliseerd.
Zijn broers en zusters waren:
1) Maria Anna Joanna Otten, geboren te Arendonk op 1 augustus 1894, en na een maand
daar overleden op 10 september 1894
2) Joannes Henricus Otten,geboren te Arendonk op 28 september 1895, hij was getrouwd
met Maria Bakers
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3) Leon Otten, geboren te
Arendonk op 10 juli 1897 en
verongelukt te Retie op 17
februari 1977. Hij was
getrouwd met Maria Clotildis
Julia Raeymaekers, geboren
te Arendonk op 23 oktober
1899 en daar overleden op 6
juli 1982, (zij was de dochter
van Joannes Franciscus en
Maria Joanna de Vocht.)
4) Maria Clotilda Joanna
Otten, geboren te Arendonk op
1 februari 1900 en overleden te
Turnhout op 21 september 1936,
zij is in de kerk van de
Voorheide getrouwd op 19
november 1927 met Joannes
Carolus Conderaerts, hij is te
Retie geboren op 27 september
1898 en overleden te Geel op 30
januari 1982. Na het overlijden
van zijn vrouw in 1936
hertrouwde hij met zijn
schoonzuster Julia Florentina
Otten (zie hierna 7)
5) Maria Theresia Joanna
Otten, geboren te Arendonk op
12 april 1902 en overleden te
Eindhoven op 7 februari 1986,
zij is getrouwd in de kerk van de
Voorheide op 27 mei 1926 met
Walter Cornelis Theuws,
geboren op 24 mei 1904
6) Petrus Fransciscus Otten, geboren te Arendonk op 8 mei 1904 en aldaar overleden op 8 augustus
1972. Hij is getrouwd met Maria Conderaerts, geboren te Retie op 15 oktober 1911 en overleden te
Arendonk op 3 november 1989
7) Julia Florentina Otten, geborent te Arendonk op 13 februari 1906 en overleden te Turnhout op 4
maart 1990, zij is na het overlijden van haar zuster Clotilda (4) getrouwd met haar schoonbroer
Joannes Carolus Conderaerts
8) Joannes Baptista Otten, Norbertijn te Postel.
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foto genomen ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum in 1968

Na de gemeentelijke lagere school op de Voorheide te Arendonk ging hij naar het St. Victor
instituut te Turnhout, bij de Broeders van Liefde. Na zijn middelbare studies volgde hij de
“Normaalschool” in Mechelen a/d Maas. Pas in 1933, op 25 jarige leeftijd heeft hij zich
aangemeld te Postel en op 6 augustus 1939 werd hij in de Abdijkerk van Tongerlo, door Mgr
Carton de Wiart tot priester gewijd met als naam Raphaël Jan Otten en werd hij kanunnik van
de O.L.Vrouw abdij van Postel.
Op 16 augustus 1939 heeft hij zijn plechtige eremis opgedragen in de St. Jozefkerk van de
Voorheide te Arendonk. Samen met Raphaël werden te Tongerlo die dag 12 andere
kloosterlingen gewijd.1
Zijn aktiviteiten als kloosterling: Hij was missieprocurator van 1940 tot 1944, provisor en
cellier van de abdij van 1943 tot 1977. Procuratiehouder en mandataris van het “Domein der
Kempen” de goederen van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen van 1953 tot 1963, Gastenpater.
Hij ontving de medaille van ridder in de Kroonorde in 1973 2
Zijn taak als “provisor-cellier”
Een provisor-cellier is de persoon die de economie-financiën van een abdij beheert en voor de
bevoorrading zorgt.
De aktiviteiten van Jan Otten werden in de loop der jaren echter zeer sterk uitgebreid. Zijn
commercieel inzicht en zijn herkomst lagen aan de basis van zijn verwezenlijkingen in de
abdij.
De financiële toestand van de abdij zag er voor de oorlog niet schitterend uit. Van landbouw
1

bron: “Rafaël Jan Otten Provisor-Cellier” Norbertijnerabdij Postel, Ivo R. Billiaert 2012

2

bron: Biografisch Lexicon 12de-21ste eeuw De Norbertijnen van de O.L.Vrouwabdij van Mol-Postel, Ivo
Billiaert, o.praem (archivaris) p 143.
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was er nauwelijks nog sprake en ook de abdijgebouwen hadden een grondige
onderhoudsbeurt nodig.
Jan Otten werd de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de boerderij en hij zorgde er
voor dat de gebouwen van de abdij gerestaureerd werden en de omgeving aangepast werd.
Pater Ivo haalt in zijn boek 23 werken aan die gebeurden aan de abdijgebouwen en de tuin en
verder nog 16 werken die uitgevoerd wrden aan het boerenbedrijf. Dit in de periode van 1943
tot 1948.
Dit alles werd verwezenlijkt samen met een heel wat broeders, eveneens verblijvend te Postel.
De voornaamste verwezenlijking van Pater Otten is wel de uitbouw van de boerderij en de
ontginning van heel wat hectaren onvruchtbare gronden. De veestapel werd algemeen als één
van grootste en beste van de Kempen aanzien. In alle veeprijskampen van die tijd haalde
Postel meerdere medailles, in zoverre zelfs dat sommige boeren verstek gaven als ze wisten
dat Postel aanwezig was, ze hadden dan toch geen kans. De landbouwfaculteiten van Gent en
Leuven bezochten regelmatig de boerderij en landbouwingenieurs uit Rusland, Algerije,
Japan en Brazillië brachten een bezoek aan Postel.
Jan Otten was de grote bezieler van de boerderij activiteiten.
Tussen haakjes kan hierbij wel vermeld worden dat de abdij op de grens Belgie/Nederland
gelegen is. In de jaren vlak na de oorlog was dat een bijkomend voordeel. Zouden de paters
ook niet eens een diertje van de ene weide op “het Hollands” naar een weide op “het Bels”
hebben laten lopen??
Maar niet alleen het “geboer” interesseerde hem, hij was ook een bourgondier, die op tijd en
stond kon genieten van een stevige maaltijd en een frisse pint en als Arendonkenaar van een
goede sigaar. Het was ook op zijn initatief dat de brouwerij “Campina” van Dessel begon met
het brouwen van het “Postel” bier. Pater Otten zag ook de toeristische mogelijkheden van de
abdij en zijn omgeving. De inhuldiging van het “Torenhof” bij de abdij van Tongerlo was
voor hem de aanzet om ook in Postel iets dergelijks te beginnen. En zo kwam er naast de
boerderij een kaasmakerij en een afspanning: “De Beiaard”. De toeristische ontsluiting van
de streek rond Mol, Dessel en Retie met o.a. het zilvermeer, de kanalen rond Dessel en het
Prinsenpark te Retie, samen met de verwezenlijking rond de abdij hebben in grote mate
bijgedragen aan de populariteit van Postel en omgeving.
Dat Jan Otten deze zaken heeft kunnen verwezenlijken had ook te maken met zijn uitgebreid
“netwerk”. Hij bewoog zich in alle kringen, van hoog tot laag had hij kennissen en vrienden
en hij was zeker niet terughoudend om bij hen steun en middelen te vragen. Heel wat
ministers, provincieraadsleden, zakenmensen en landbouworganisaties kwamen bij hem over
de vloer..
Tot zelfs aan het Belgisch en Nederlands koninklijk hof had hij relaties. Prins Karel, met zijn
uitgestrekte domeinen in Postel en Graaf de Broqueville behoorden tot zijn kennissenkring.
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Cruce Vincit Veritas

Door het kruis overwint de
waarheid

De leuze van het

wapenschild van Postel

Regisseur van Prins Karel
Zijn kennis van bomen en bossen was ook Prins Karel, die heel wat eigendommen had in
Postel, niet ontgaan. Hij stuurde zijn vleugeladjudant naar de abdij om P. Otten te vragen
voortaan als regisseur van het Domein der Kempen te willen optreden. Met toestemming van
de prelaat kon hij de taak aanvaarden. Zijn benoeming tot procuratie- volmachthouder en
mandataris van het Domein der Kempen gaat in op 1 maart 1953. Maar dit bracht hem wel in
conflict met Dokter Van Elst uit Retie die tot dan regisseur bij de prins was, en nu ineens
vervangen werd door een “witheer”.3
Om de paar weken komen notaris Pierre Van Halteren (de latere burgemeester van Brussel)
in gezelschap van zijn secretaressen mevr Flausch naar Postel voor concrete afrekening en
bespreking van de uit te voeren onderhoudswerken.
Na zekere tijd wordt hij door de prins ook gevraagd om “een geldelijke evaluatie van het
Domein der Kempen te maken” Perceel per perceel heeft hij geschat in eer en geweten
naargelang de opstand of het landbouwgebruik. De berekening werd door hem ingediend en
zonder opmerking aanvaard 4
Alle realisaties vermelden die Jan Otten verwezenlijkt heeft in de periode dat hij cellier van de
abdij was is onbegonnen werk. Hij was landbouwer, bouwheer, organisator. Thuis in alle
middens. Men kan gerust stellen dat de Abdij van Postel in zijn periode een fameuze opbloei
gekend heeft en dat de toeristische aantrekkingskracht die Postel en omgeving momenteel
heeft, mede te danken is aan al het werk dat Pater Jan Otten verzet heeft.
Dat dit alles, ook wel eens weerstand opriep, kan niet ontkend worden. Een pater die zo
invloedrijk was en zoveel deuren kon openen, werd niet in alle kringen gesmaakt.
Door zijn commercieel inzicht, zijn talloze kontakten en zijn doorzettingsvermogen heeft hij
zaken verwezenlijkt die jaren nadien nog vruchten afwerpen. En dit alles met één ding voor
ogen: het welzijn van de abdij.

3

benaming die men gaf aan de paters omwille van hun wit habijt.
Brond: P. Ivo R. Billiaert -Rafaël Jan Otten 2012, pg 66, het abdijdomein paalde aan het Domein der Kempen.
De gegevens van broers en zusters komen uit de bewerkte parochieregisters St.Jozef Voorheide Arendonk 19162008 van L. Huybrechts.
4
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Willem HAGEN
° Hilvarenbeek
31.01.1806
† Hilvarenbeek
16.05.1886
Maria MOONEN
° Diessen
05.05.1810
† Hilvarenbeek
20.06.1849
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Adrianus OTTEN
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X Hilvarenbeek 12.02.1804
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Wilhelmus OTTEN
° Hilvarenbeek 27 mei 1864
† Arendonk 12 juni 1936
X Hilvarenbeek 10.01.1836

Johanna HAGEN
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Maria Marguerita COENEN

26

Guillaume OPSTEIJN

25
Maria Catharina OPSTEIJN
° Lanaken 07.09.1742
† Lanaken 19.02.1829

24

Thomas VEUGEN
° Lanaken 15.02.1739
† Lanaken 02.06.1802

23

Barbara GROENEN
° Neerharen 04.12.1764
† Lanaken 03.05.1833
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Henricus WIJNANTS
°Lanaken 18.11.1774
† Lanaken 20.10.1831

Johanna CLASEN
° Diessen r 1768
† Diessen 04.06.1819

21

° Diessen r 1778
† Diessen 18.05.1813

Johanna STAES
°Hoge-Lage Mieerde
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†
Hilvarenbeek
25.02.1811
Lambert
MOONEN
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Maria Joanna
Cathar.
OPSTEIJN
° Lanaken
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† Lanaken
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Antonius HAGEN
° Hilvarenbeek 31.12.1775
† Hilvarenbeek 27.05.1838
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Cornelia Joost va POPPEL
° Hilvarenbeek 29.07.1750
† Hilvarenbeek 17.04.1787
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° Lanaken 27.10.1776
† Lanaken
05.09.1830

Maria van TRIER
° Hilvarenbeek 19.11.1751
† Hilvarenbeek 16.01.1822

XMierd
e
14.06
1739
XHilvar
b
22.02.
1702
34

VEUGEN
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Joost Gerard RIJKERS
° rond 1750
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Franciscus OTTEN
°Hoge-Lage Mierde13.11.1744
† Hilvarenbeek 11.05.1787
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Maria Anna
WIJNANTS
°Lanaken
06.03.1797
† Gronsveld
26.06.1846
Tossanus
Joannes

XHilvarenbk
25.11.1770

Classina RIJKERS
° Hilvarenbeek
29.04.1783
† Hilvarenbeek
19.05.1856

Jan Francis OTTEN
° Hilvarenbeek
01.06.1780
† Hilvarenbeek
01.02.1839
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Maria Agnes WIJNANTS
° Lanaken 25 december 1866
† Arendonk 27 november 1949

X Lanaken 29 juli 1893
RAFAËL-JAN OTTEN, PROVISOR-CELLIER
Norbertijnerabdij Postel
° Arendonk 20 januari 1908 † Leuven 27 januari 1977

Opgemaakt door Victor Bertels
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X Lanaken 23.11.1809

Christiaan WIJNANTS
Maria Hubertina Joanna
°St-Geertruid
VEUGEN
22.03.1830
°Smeermaas 23.6.1827
† Smeermaas-Lanaken † Lanaken 17.02.1874
X Lanaken 26.06.1853
14.05.1909
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WAT MET MIJN VERZAMELING WANNEER …….?
En waar moeten we daar allemaal mee blijven als je gaat verhuizen of als je er
niet meer bent?
Waarschijnlijk is die vraag al wel eens gesteld door uw kinderen en/of echtgeno(o)t(e)
wanneer je nog maar eens bezig bent om uw familiearchief te klasseren, te ordenen of bij te
werken.
Familiearchieven, die dikwijls jaren opzoekingswerk en verzamelen gevraagd heeft, zijn te
waardevol om bij het oud papier te belanden. Het is daarom van belang om even stil te staan
bij wat er mee zal gebeuren wanneer je kleiner gaat wonen of in het slechtste geval wanneer je
er niet meer bent.
Bij Regio Kempen worden regelmatig bidprentjes, rouwbrieven, genealogische boeken of
familiegeschiedenissen aangeboden. In het verleden hebben wij ook al een vijftal volledige
archieven mogen ontvangen.

Als je uw archief niet wil laten verloren gaan, contacteer ons! Wanneer de
verzameling omvangrijk is, of je kan ze zelf niet brengen, kunnen wij ter plaatse
komen om ze op te halen.

Jij kan er van opaan : je levenswerk zal niet verloren gaan …
---- °

X † ---- °

X † ----

Marc Van den Cloot

Familiekunde Vlaanderen regio Kempen nam dit jaar bij wijze van proef tweemaal deel aan
de boekenbeurs in het kasteel de Renesse. Niet om boeken te slijten maar om het publiek
tijdens deze opendeurdagen kennis te laten maken met de boeiende hobby die genealogie of
familiekunde is. We spreken overigens al lang niet meer over stambomen, maar over een
heuse familiegeschiedenis opstellen. Dat gaat over heel wat meer dan een stamboom met
louter namen, data en plaatsen. Informatie is daarom nuttig en nodig.
Concreet kan u in ons lokaal op de eerste verdieping terecht op zondag 22 september en
zondag 27 oktober, telkens van 10 tot 17 u. We vragen speciaal uw aandacht op deze van
oktober omdat we dan starten met een project rond de familienaam Van de(n) (of der) Cloot
(met C of K en al of niet -dt achteraan). Iedereen die via vaders- of moederskant van een van
die familietakken afstamt is dan welkom en kan er kennis maken met de reeds beschikbare
gegevens over de oorsprong en verspreiding van deze familie. U mag uiteraard ook uw eigen
familiale gegevens meebrengen. Men zegge het voort…
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Werken aan het kasteel de Renesse
Momenteel wordt de rechtervleugel van het kasteel gerestaureerd, dak, gevels en ramen
ondergaan een grote renovatie. Zoals al in onze nieuwsbrief werd gemeld, ondervinden onze
activiteiten daar geen hinder van. Wij doen het nodige zodat de bezoekers zo comfortabel
mogelijk kunnen geholpen worden. Om onze collectie van boeken te beschermen tegen het
stof wordt buiten de openingsuren van ons genealogisch café, alles afgedekt met plastiek
folie. De werken zullen duren tot in het voorjaar van 2020.
Digitalisering van gegevens
Van de bewerkingen van PR, BS en andere data hadden wij een groot deel gegevens
beschikbaar in het genealogisch programma Haza Data. Omdat heel wat leden ook andere
programma’s gebruiken heeft onze medewerker Gerald Biesemans, van alle Hazadataprogramma’s een ged.com file gemaakt en deze ingevoerd in de genealogische
programma’s Progen en Aldfaer.
Dit is een bijkomende mogelijkheid om opzoekingen te doen voor degenen die niet vertrouwd
zijn met het Haza-dataprogramma.
De Kempense Genealoog digitaal
De meeste van onze leden bezorgden ons reeds hun mailadres, waarvoor dank. Toch zijn er
nog een beduidend aantal die niet reageerden op onze vraag om hun mailadres door te sturen.
Wij herinneren er u aan dat vanaf het eerste nummer van 2020, dit tijdschrift enkel nog
digitaal zal verstuurd worden. U krijgt dus vanaf 2020 zowel de Kempense Genealoog als de
Nieuwbrief in uw mailbox.

INDIEN NOG NIET GEBEURD: STUUR VANDAAG NOG UW
E-MAIL ADRES EN TELEFOONNUMMER DOOR NAAR DE
REDACTIE: victor.bertels1@telenet.be
Schenkingen
Volgende personen schonken ons bidprentjes en/of rouwbrieven:
Domien Poorters, Zoersel, Lisette Soffers Oud-Turnhout, Renilda Maes Arendonk, Fik
Haeper Mol, Gerard Keysers Poederlee, Annick Goossens Zoersel, Andre Sannen Mol
Cursus Familiekunde
Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. Snelle beslissers kunnen nog deelnemen
Liefst éérst een mailtje naar : victor.bertels@telenet.be
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AGENDA
September 2019
22 september 2019 Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Boekenmarkt-Open deur dag FV
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 10 u tot 17 u
Domein de Renesse – F.V Regio Kempen

oktober 2019
2 oktober 2019

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogisch café – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
FV Regio Kempen

17 oktober 2019
24 oktober 2019

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
FV Regio Kempen

27 oktober 2019

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Boekenmarkt-Open deur dag FV
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 10 tot 17u
Domein de Renesse – FV Regio Kempen

6 november 2019

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogisch café – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
FV Regio Kempen

7 november 2019
14 november 2019
21 november 2019
28 november 2019

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
FV Regio Kempen

4 december 2019

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogisch café – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
FV Regio Kempen

Meer info bij:

Patrick De Maesschalck, tel 014/73.33.46
secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be

November 2019

December 2019
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
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
Dungelhoeffsite, Paradeplein 3,2500 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
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen
ADNVvzw
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
Archief en onderzoekcentrum

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
03/800.03.14
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/225.18.37
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