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EDITORIAAL 
 
We stellen vast dat onze genealogische dagen het goed blijven doen.  Gaandeweg komen er 
ook meer mensen in de namiddag op af, het bezoekersaantal is dan meer gespreid, 
waardoor we meer aandacht aan hun vragen en verwachtingen kunnen geven.  Wij ver-
wachten u in dichte drommen op woensdag 5 april om kennis te maken met het door Gilbert 
De Lille en George Kusters in februari gepresenteerde en door hen ontwikkelde programma 
om te zoeken in de Kempense notarisakten.  Indrukwekkend ! 
 
We danken een aantal mensen: zo groeide onze collectie doodsbrieven en bidprentjes verder 
aan door de inbreng van Maria De Vry en van de heer Cooymans uit Mol.  Jef Schellekens 
bezorgde ons dan weer een exemplaar van de Inventaris van de Kerkhoven van Hoogstraten.  
Onze André Sannen werkt onverdroten verder aan het invoeren van al deze gegevens op 
computer, met de hulp van Gerard Keysers en Herman Van De Leur.  Secretaris Frans 
Renaerts zorgt er voor dat alle nieuwe aanwinsten netjes worden ingebonden.  Aan allen 
hartelijk dank voor hun steun en inzet, zonder die van de andere bestuursleden te vergeten. 
 
De Algemene Vergadering in Geel kende een onverhoopt succes met een recordopkomst.  
Gonnie Leysen was onze gastvrouw in het Geels Stadsarchief.  Na de verplichte oefeningen 
van de vzw-wetgeving, gaf zij uitleg over de zoekmogelijkheden in het Stadsarchief.  Zij 
stelde voor een cursus familiegeschiedenis voor beginners te organiseren in Geel.  Het Sint-
Dimphnamuseum was dan weer ons doel na afloop van de vergadering op de Werft.  Het 
museum bezochten we al eerder, maar intussen werd er hard gewerkt en vordert de 
restauratie gestaag.  Kortom ons bezoek aan Geel was een hoogvlieger. 
 
Op zondag 26 maart staat VVF-Kempen met een informatiestand in Ravels-Eel en op zondag 
9 april worden we verwacht in Laakdal-Eindhout ter gelegenheid van hun genealogische dag.  
Verder in dit nummer leest u de praktische gegevens in verband met deze activiteiten. 
 
Het nationaal VVF-congres gaat dit jaar door te Mortsel op 20 en 21 mei in Fort 4 (de ingang 
van het fort bevindt zich naast het gemeentehuis).  Het thema ligt voor de hand: hoe, wat en 
waar te zoeken in legerarchieven.  Zaterdagnamiddag is er één lezing gevolgd door geleide 
bezoeken aan het fort binnen en buiten.  Gewoontegetrouw wordt de eerste dag afgesloten 
met een banket.  Op zondag kan je de hele dag terecht bij de informatiestands die op de 
overdekte binnenplaats staan opgesteld.  In het fort heeft de gemeente een zaal modern 
ingericht voor grote manifestaties.  Daar gaan de verschillende lezingen door.  Wij moedigen 
alle VVF-leden aan om eens een nationaal Congres bij te wonen.  Je ontmoet er vele collega’s 
genealogen en je kan er nuttige ervaring opdoen, om nog maar van de infostands te zwijgen. 
 
De cursus Familiekunde voor beginners in Geel in de periode september – oktober is nog ver 
weg, maar geïnteresseerden kunnen nu reeds inschrijven.  U vindt alle nuttige gegevens 
reeds in deze Kempische Genealoog.  Nog later, op zaterdag 7 oktober, kan je op de 
genealogische contactdag van Etten-Leur terecht.  Ook daarover vind je in dit nummer 
informatie. 



 
Met dit nummer sluit ik mijn periode als hoofdredacteur af wegens te drukke bezigheden.  
Met genoegen en vertrouwen geef ik de stok door aan collega Johan Van Steen die met zijn 
grote computer- en lay-outvaardigheid dit tijdschrift ongetwijfeld nog zal verbeteren.  Tot 
slot nog deze oproep: maak gebruik van ons aanbod om uw tijdschrift via e-mail te 
ontvangen.  Het bespaart ons heel wat portkosten en u ontvangt de Kempische Genealoog 
sneller. 
 

Marc Van den Cloot   
 

EDITORIAAL 2 
 
Graag wil ik bij deze Marc Van den Cloot danken voor zijn bijdrage in het opstellen van de 
Kempische Genealoog. De ordening en de lay-out heeft hij met ingang van deze aflevering al 
aan mij over gelaten. Sommige zaken hoop ik vanaf heden in een vaste rubriek te kunnen 
gieten zodat het geheel ietwat overzichtelijker wordt. Een voorbeeldje daarvan vind je reeds 
achteraan: de agenda. Ook de inhoud kan je voortaan in één oogopslag zien op de voorzijde 
van dit boekje. Je hoeft dus niet meer heel het boekje te doorbladeren op zoek naar dat éne 
artikeltje…. 
 
Verder wil ik ook nog iets anders introduceren: het internet. Internet neemt bij vele 
onderzoekers reeds een belangrijke plaats in. Misschien dat wij jullie ook wegwijs kunnen 
maken op het internet in de volgende afleveringen van de Kempische Genealoog… 
 
         Johan Van Steen 

 
 

De Volkstelling van Pulderbos in 1693  
 
Volkstelling Pulderbos  1693                          A.R.A.B. o.f nr 359 film  1386/23 
Deel 3 (slot)      Bewerking: Vic Bertels 
   
Wij, pastoor, borgmeester, schepenen en secretaris van Pulderbosch verclaeren onder den eede die 
wij ,,,,,,,,,  (papier ontbreekt)  gepresenteerd hebben in 't ,,,,,,,,,,  aenkomen van onsen off ,,,,,,,,,,, 
gedaen 
te hebben, soo ,,,,,,,,  neerstich onderzoek ,,,,,,,,,  mogelijk is geweest ,,,,,,,  alle die vaste inwoonde 
van den voorschreven ,,,,,,,,,  van Pulderbosch van we,,,,   of straet, ouderdom of conditie de selve 
mochten wesen, ingevolge van seyne maeyestijts placaete van den sevensten november 1693 ende 
aldaer bevonden te hebben alle de personen hier onder vuytgedrukt bij naeme toenaemen 
 
Alhier in dese dorp woondt noch schouteth noch secretaris (memorie) 
   
Bailly Jan Baptist  kind van Maria van Loco 



Bailly Anna kind van Maria van Loco 
Bervoet Petrus knecht bij de pastoor 
Bervoets Michael en Anna Vekemans zijn huysvrouwe 
Bervoets Adriaen kind van Michael 
Bervoets Petrus kind van Michael 
Bervoets Digna kind van Michael 
Bervoets Cornelis knecht bij Adriaen Sebrechts 
Bervoets Catharina   dienstmeid bij Adriaen Sebrechts 
Broeckx Livinus knecht bij Franciscus Valentyns 
Broodthuys Nicolaes weduwnaar 
Broodthuys Egidius kind van Nicolaes 
Broodthuys Adriana kind van Nicolaes 
Broodthuys Joannes en Elisabeth Peeters zijn huysvrouwe 
Broodthuys Petrus zoon van Joannes 
Broodthuys Amelberga dochter van Joannes 
Broodthuys Margaretha dochter van Joannes 
Ceulemans Cornelius zoon van Maria Thys 
Ceulemans Nicolaes zoon van Maria Thys 
Ceulemans Catharina   dochter van Maria Thys 
Ceulemans Joannes zoon van Maria Thys 
Croecx Franciscus knecht van Joannes Janssens 
De Laet Judocus kapelaan in Pulderbos 
De Laet  Elisabeth dienstmeyt bij Joannes van Doren 
De Laet  Joannes en Maria Somers zijn huysvrouwe 
De Laet  Clara kind van Joannes 
De Laet  Joannes kind van Joannes 
De Meyer Petrus weduwnaar 
De Meyer Gertruydt dochter van Petrus 
De Pooter Anna weduwe van Jan van Ischoven 
De Pooter Petrus weduwnaar 
De Pooter Petrus kind van Petrus 
De Pooter Elisabeth kind van Petrus 
De V,,,, Peeter knecht bij Adriaen Verdonck 
De Wienter Joanna dienstmeid bij Franciscus en Anna Ghyssels 
Dilis Jacobus knecht van Michael Rombouts 
Dillien Anna weduwe Peeter Grootjans 
Dresseleers Balthasar en Catharina Janssens zijn huysvrouwe 
Dresseleers Joannes zoon van Balthasar 
Dresseleers Maria dochter van Balthasar 
Firens Maria  dienstmeid van Michael Syens 
Geerts Martinus en Elisabeth van den Brande zijn huysvrouwe 
Geerts Egidius kind van Martinus 
Geerts Elisabeth kind van Martinus 



Geerts Martinus knecht bij Joannes Nelis 
Ghyssels Franciscus zoon van Joannes 
Ghyssels Anna dochter van Joannes 
Gommers Adriana dienstmeyt bij de pastoor 
Gommers Anna dienstmeyt bij de borgmeester 
Gommers Petrus en Maria Suys zijn huysvrouwe 
Gommers Joannes kind van Petrus 
Gommers Joanna kind van Petrus 
Gommers Laurentius en Margaretha Haelbosch zijn huysvrouwe 
Gommers Petrus kind van Laurentius 
Gommers Elisabeth kind van Laurentius 
Grootjans Michael zoon van Anna Dillien 
Grootjans Petrus zoon van Anna Dillien 
Grootjans Maria dochter van Anna Dillien 
Huybrechts Huybrecht en Elisabeth Verschueren zijn huysvrouwe 
Huybrechts Adriaen zoon van Huybrecht 
Jacobs Joannes knecht van Michael Syens 
Jansen Cornelius en Joanna Schoonbroeckx zijn huysvrouwe 
Jansen Magdalena dochter van Cornelius 
Janssens Joannes en Cornelia Valentyns zijn huysvrouwe 
Janssens Joanna kind van Joannes 
Janssens Jacobus en Catharina van den Bogaert zijn huysvrouwe 
Janssens Maria kind van Jacobus 
Janssens Petrus kind van Elisabeth van Cant 
Janssens Joanna kind van Elisabeth van Cant 
Janssens Adriana dienstmeid bij Gommer van Weesenbeeck 
Jespers Joannes en Maria Priem zijn huysvrouwe 
Jespers Adriaen zoon van Joannes 
Jespers Maria dochter van Joannes 
Kerstens Joannes voorkind van Maria Weesenbeeck 
Kerstens Anna voorkind van Maria Weesenbeeck 
Kerstens Joannes en Elisabeth Janssens zijn huysvrouwe 
Kerstens Cornelia dochter van Joannes 
Loumans Maria  dienstmeid bij Joannes Nelis 
Lysen Jacobus en Maria van Mechelen zijn huysvrouwe 
Lysen Balthasar kind van Jacobus 
Lysen Catharina   kind van Jacobus 
Lysen Maria kind van Jacobus 
Lysen Maria  weduwe Verscheuren 
Marissen Joannes en Margaretha Clissen  zijn huysvrouwe 
Marissen Cornelis  zoon van Joannes 
Marissen Maria dochter van Joannes 
Mas Catharina   meid van Hubertus Peeters 



Mas Bastiaen en Maria Pauwels zijn huysvrouwe 
Mas Catharina   dochter van Bastiaen 
Mas Maria dochter van Bastiaen 
Mast Cornelis borgmeerster en Joanna Seyen zijn vrouwe 
Mast Maria dochter van de borgmeester 
Munnincx Joannes knecht bij Adriaen Sebrechts 
Nelis Joannes weduwnaar 
Nelis Joannes zoon van Joannes 
Nelis Maria  dochter van Joannes 
Nn Joannes knecht bij Adriaen Verdonck 
Peeters Hubertus en Maria Snels  zijn huysvrouwe 
Peeters Michael kind van Hubertus 
Peeters Cornelis kind van Hubertus 
Peeters Gisbertus  knecht van Michael Rombouts 
Peeters Laurentius en Catharina Broodthuys zijn huysvrouwe 
Pulmans Catharina   dienstmeid van Michael Rombouts 
Renders Jacobus knecht van Joannes Janssens 
Renders Maria dienstmeid van de kapelaan 
Renders Joannes  en Catharina Sebrechts zijn huysvrouwe 
Renders Petrus dochter van Joannes 
Renders Joanna dochter van Joannes 
Rillaerts Peeter knecht bij de borgmeester 
Rombouts Michael en Adriana Brants zijn huysvrouwe 
Rombouts Cecilia kind van Michael 
Rombouts Adriana kind van Michael 
Rombouts Sophia kind van Michael 
Rombouts Franciscus kind van Michael 
Schoonbroecx Goris en Joanna Marissen zijn huysvrouwe 
Schoonbroecx Petrus  zoon van Goris 
Schoonbroecx Margaretha dochter van Goris 
Schoonbroecx Maria dochter van Maria 
Schouvorst  Maria  weduwe van Cornelis van den Bogaert 
Schouvorst  Petrus en Gertruydt Verdonck zijn huysvrouwe 
Schouvorst  Jacobus zoon van Petrus 
Schouvorst  Petrus zoon van Petrus 
Schouvorst  Catharina   dochter van Petrus 
Schouvorst  Elisabeth dienstmeid bij Joannes Sebrechts 
Sebrechts Petrus  en Catharina de Bie zijn huysvrouwe 
Sebrechts Adrianus kind van Petrus 
Sebrechts Willemien kind van Petrus 
Sebrechts Thomas  en Catharina de Pooter zijn huysvrouwe 
Sebrechts Catharina   dochter van Thomas 
Sebrechts Joannes en Anna Renders zijn huysvrouwe 



Sebrechts Peeter zoon van Joannes 
Sebrechts Henricus zoon van Joannes 
Sebrechts Elisabeth dochter van Joannes 
Sebrechts Adriaen en Elisabeth Renders zijn huysvrouwe 
Sebrechts Henricus en Maria Syen zijn huysvrouwe 
Sebrechts Petrus zoon van Henricus 
Sebrechts Waltherus zoon van Henricus 
Sebrechts Catharina   dochter van Henricus 
Sebrechts Joannes zoon van Adriaen 
Sebrechts Joanna Maria dochter van Adriaen 
Sebrechts Elisabeth dochter van Adriaen 
Sebrechts Joannes en Anna Grootjans zijn huysvrouwe 
Smets Maria  dienstmeid van Guilliam Vaes 
Syens  Michael en Elisabeth Goormans zijn huysvrouwe 
Tessens Petrus knecht bij Joannes van Doren 
Thys Maria weduwe Guilliam Ceulemans 
Vaes Guilliam en Anna Verpoorten zijn huysvrouw 
Vaes Petrus kind van Guilliam 
Vaes Catharina   kind van Guilliam 
Valentyns Adrianus en Anna Nelis zijn huuysvrouwe 
Valentyns Adrianus zoon van Adrianus 
Valentyns Joannes zoon van Adrianus 
Valentyns Joanna dochter van Adrianus 
Valentyns Franciscus en Anna Pauwels zijn huysvrouwe 
Valentyns Guilliaume zoon van Franciscus 
Valentyns Adriana dochter van Franciscus 
Valentyns Joanna dochter van Franciscus 
Van  Ischoven Geeraert kind van Anna Van Eynde 
Van Aecken Jaspar en Elisabeth Vekemans zijn huysvrouwe 
Van Aecken Peeter kind van Jaspar 
Van Aecken Maria kind van  Jaspar 
Van Bouwel Elisabeth dienstmeid bij Thomas Sebrechts 
Van Cant Catharina   voorkind van Elisabeth Goormans 
Van Cant Maria voorkind van Elisabeth Goormans 
Van Cant Elisabeth weduwe Janssens 
Van Dael Catharina   dienstmeyt bij Adriaen Verdonck 
Van Dael Joannes en Maria Sebrechts zijn huysvrouwe 
Van Dael Anna dochter van Joannes 
Van Dael Cornelia dochter van Joannes 
Van Dael Adriana dochter van Joannes 
Van den Bogaert Walter kind van Maria Schouvorst 
Van den Bogaert Magdalena kind van Maria Schouvorst 
Van den Sanden Joannes knecht bij Franciscus Valentyns 



Van der Veken Margaretha dienstmeyt bij de pastoor 
Van Doren Joannes weduwnaar 
Van Doren Petrus kind van Joannes 
Van Doren Annemie kind van Joannes 
Van Dueren  Anna meid van Joannes Janssens 
Van Eynde Anna weduwe Van Ischoven 
Van Ischoven Adriaen en Margaretha van den Bogaert zijn huysvrouwe 
Van Ischoven Adriaen zoon van Adriaen 
Van Ischoven Cecilia zoon van Adriaen 
Van Ischoven Joannes kind van Anna de Pooter 
Van Ischoven Petrus kind van Anna de Pooter 
Van Ischoven Catharina   kind van Anna de Pooter 
Van Ischoven Maria kind van Anna de Pooter 
Van Ischoven Anna kind van Anna de Pooter 
Van Ischoven Joachim kind van Anna Van Eynde 
Van Loco (Looc) Maria weduwe Bailly 
Van Mechelen Anthonis en Magdalena Neels zijn huysvrouw 
Van Mechelen Jacobus en Adriana Marissen zijn huysvrouwe 
Van Mechelen Arnoldus kind van Anthonis 
Van Mechelen Dymphna kind van Anthonis 
Van Mechelen Anna kind van Anthonis 
Van Mechelen Petrus kind van Jacobus 
Van Mechelen Maria kind van Jacobus 
Van Mechelen Petronella kind van Jacobus 
Van Ostaejen Peeter en Cornelia van Reusel zijn huysvrouwe 
Van Ostaejen Joannes zoon van Peeter 
Van Ostaejen Joanna zoon van Peeter 
Van Tendelooy Petrus en Barbara De Pooter zijn huysvrouwe 
Van Tendelooy Elisabeth kind van Petrus 
Van Tendelooy Geertruydt kind van Petrus 
Van Tichelt Michael en Maria Rombouts zijn huysvrouwe 
Van Tichelt Michael kind van Michael 
Van Tichelt Begga kind van Michael 
Van Tichelt Maria kind van Michael 
Van Weesenbeeck Maria weduwe 
Van Weesenbeeck Gommer weduwnaar van Catharina Jacobs 
Veens (Vents) Anna dienstmeid bij Laurentius Peeters 
Vents (Veens) Jacobus en Margaretha van Weesenbeeck zijn huysvrouwe 
Vents (Veens) Peter zoon van Jacobus 
Veraert Petrus en Clara de Pooter zijn huysvrouwe 
Veraert Joannes kind van Petrus 
Veraert Cornelia kind van Petrus 
Verbraecken Joannes pastoor 



Verdonck Adriaen en Elisabeth de Visscher zijn huysvrouwe 
Verdonck Catharina   kind van Adriaen 
Vermeulen Cornelis nakind van Maria Weesenbeeck 
Vermeulen  Elisabeth nakind van Maria Weesenbeeck 
Verscheuren Petrus Jacobus kind van Maria Lysen 
Verscheuren Anna kind van Maria Lysen 
Verscheuren Maria kind van Maria Lysen 
Vervloedt Cornelis knecht van Michael Syens 
Vingerhoets Franciscus en Elisabeth Mast zijn huysvrouwe 
Vingerhoets Joannes zoon van Franciscus 
Vingerhoets Adrianus zoon van Franciscus 
Vingerhoets Balthasar zoon van Franciscus 
Wautergeerts Elisabeth dienstmeid van Elisabeth van Cant 
Weyers Catharina   dienstmeyt bij Adriaen Verdonck 
   
Belopende alle de voorschreven personen soo mans, vrouwen, kinderen, 
knechten, meyssens als andere ter quantiteyt van 276 personen (dico 276) 
   
In teecken der waerheydt hebben wij Pastoor, Borgemeester, schepenen ende 
secretaris boven genompt alle deser onderteekent ende daerop doen drukken 
onsen gemeynte segele desen vier en twintichsten november 1693 
 Verbraeken, Pastor- Cornelis Mas, Michael Rombouts 
 Balten Dresseleers, Peeter de Pooter, Jaen Nelis 
 P.H. Jac Maesmans secr. 1693 
   

 
   

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS TE GEEL 
 
Tijdens de Algemene Vergadering te Geel welde spontaan de idee op om, na lange jaren, nog 
eens een cursus Familiekunde te organiseren in Geel. 
 
Periode: 21 september tot 26 oktober 2006, telkens op donderdag van 19.30 u. tot ca. 22 u. 
Halfweg de cursus is er een pauze voorzien met één in de prijs inbegrepen consumptie. 
Maximum aantal deelnemers: 30 personen.  Indien er meer interesse is, kunnen we in het 
voorjaar 2007 eventueel opnieuw een reeks inleggen. 
 
Lokaal van de cursus: Openbare Bibliotheek en Stadsarchief Geel, Werft 30, Geel, 
Zaal Iris, ingang achter Kinepolis.  Er is ruime parkeergelegenheid vlakbij. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 



Les 1 -Burgerlijke Stand tot 1815   Andre Sannen  21 september 
 
Les 2 -Parochieregisters en Franse tijd   Victor Bertels  28 september 
 
Les 3 -Beginselen oud schrift    Hugo Broen  5 oktober 
 
Les 4 -Schepenregisters en andere bronnen  Andre Van Steenbergen 12 oktober 
 
Les 5 -Computer en genealogie   Marc Van den Cloot 19 oktober 
 
Les 6 -Familiegeschiedenis en het inbinden ervan  Frans Renaerts 26 oktober 

Bezoek aan het VVF-Centrum te Merksem onder leiding van Victor Bertels op een ter plaatse 
te bepalen datum. 

 
Bij iedere les wordt een syllabus aan de deelnemers uitgedeeld. 
 
Prijs voor deelname. 35 Euro voor de 6 lessen, inclusief de frisdrank. 
Inschrijving: door overschrijving van dit bedrag op het rekeningnummer 880-2179571-28 
van VVF Kempen, met vermelding “cursus Geel”, liefst vóór 15 september. 

 

HET ARCHIEF NIJS 
 
Zoals we reeds vroeger aangekondigd hebben, werd ons door Elisa Nijs van Dessel een 
aanzienlijk archief ter beschikking gesteld.  
Wij hebben nu een aanvang gemaakt met de inventarisering van dit archief.  Momenteel zijn 
er 11 archiefdozen met in totaal 657 items geïnventariseerd. 
. 
In totaal komen méér dan 200 familienamen voor, waarvan gegevens  beschikbaar zijn. 
Heel veel gegevens vinden we  terug in het Parenteel van de echtelieden Joannes-Baptist Nijs 
x Anna Catharina Peeters – gehuwd in Dessel op 26/9/1850. 
 
Wij geven hieronder de familienamen in alfabetische volgorde.  Deze namen komen voor het 
overgrote deel uit de gemeenten:  Retie, Dessel, Mol, Geel, Lommel, Meerhout, Balen 
en voor de rest verspreidt over de provincies Limburg , Vlaams Brabant, Antwerpen en Luik. 
 
Adriaensen– Anthonis – Bel – Bastiaens – Berges - Berghmans – Biets – Billen – Boogaerts – 
Boons -Braeckmans – Boeckx – Bosmans - Broeckx – Broeders - Bruers - Castelijns – Claes – 
Ceuppens -  Cools - Cos – Cosemans – Creten – Cruysberghs – Curinckx - Cuypers – 
Cuyvers – Daemen – Dams – Dausi – Danckaert – De Doncker – De Greef – De Groot – De 
Hoef (Hoeve) – De Roos - De Roover - De Roy – De Volder – Deckx – Dekien – Dickens – Dils 
- Di(e)rckx – Dingenen – Dries – Drooghmans – Embrechts – Emmers – Engelen – Evers - 
Eyckmans – Goos – Geboers – Geenen – Geerts – Gevers – Geysen – Gijs – Goris – Groenen - 
Haagdoren – Hannes –Herman -Hesemans -  Hoefs – Hoeks – Hoeyberghs – Huyskens – 



Huysmans – Jacobs – Jans – Janssen(s) – Joos Nijs – Jutten - Keenen - Knaeps – Kuppens – 
Lachi - Lambrechts -  Lanen – Lasters – Lavrijsen – Lebooy – Leleu – Lemmens – Lenaerts – 
Leysen - Leyten - Lommelen – Loots – Luyten Luysterborgh – Maes – Maerschalck – 
Mangelschots – Mannaerts – Marien – Meeus – Melis – Mens – Mermans – Mertens – 
M(e)ynants – Mi(j)lleville – Minnen – Molenberghs – Monten - Nachtergaele – Nijs – (van) 
Nietvelt (s) – Ooms – Otten – Pabian – Palmers – Peeters – Penasse – Raus - Roeymans – 
Rommens – Roodhooft – Roothans -Ruts – Sampers – Sannen - Schaevers – Schouteden – 
Schuermans -  Segers – Seuntjens – Sleg(h)ers – Smeets – Smets -  Smeyers – Smits – 
Smolders – Smulders -  Snoeckx –Spaepen - Spoormans - Staes – Sterckx – Suchomelova – 
Swaelen – Thielemans - Thijs – Tielen - Truyens – Vaes – Valgaeren – Van Dael – Van Dongen 
- Van Hoof – Van Hoppe -  Van Baelen – Van Ballaer – Van B(e)ylen – Van Campfort – Van de 
Putte – Van de Ven – Van de Vliet – Van der Sterren – Van Dongebn – Van Genechten – Van de 
Laar - Van Gestel – Van Gompel – Van Grieken - Van Ham – Van Hoof – Van Lommel – Van 
Mechelen – Van Nu(e)ten – Van Reusel – Van Rompaye - Van Wijnsberghe - Vanandroye – 
Van den Bosch – Van der Sterren – Van Gestel - Van Gorp - Van Grieken – Van Hemelaer – 
Van Hemelen -  Verachten - Verbeeck – Verbert - Verbogen – Vercammen - Verdonck – 
Verhaert – Verhoeven - Verhulst – Verkoeyen – Vermeren – Verreyt - Verstraelen - Vertessen 
– Verwaest – Verwimp – Volders – Volders – Vranken – Vreys – Weyts – Wetberghs – Wijnants 
– Willems – Willekens – Wils – Wouters – Wygaerts  
  
Daarnaast zijn er nog  8 dozen met gegevens uit de parochieregisters, met samenstelling 
van de gezinnen uit Dessel vanaf  1612 tot  1907,  huwelijken tot 1923 en sterfgevallen tot 
1949. Deze gegevens zullen gedigitaliseerd worden zodat ze in de toekomst kunnen 
geraadpleegd worden in onze Haza-data gegevens 
 
Vic Bertels 

 

AGENDA 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
 
MAART 2006 
 
26 maart Wat? 

Vijfde Genealogiedag te Ravels-Eel 
Waar? 
Gemeentezaal, Eelstraat 2, 2380 Ravels-Eel 
Wanneer? 
zondag 26 maart van 10 tot 17u 
Wie? 
Heemkringen van Baarle-Hertog/Nassua, Beerse, Merksplas, Oud-Turnhout, 

 Ravels, Reusel, Rijkevorsel en Valkenswaard alsook VVF-Kempen en NGV 
Bezienswaardigheden? 

• tentoonstelling doodsbrieven en doodsprentjes van voor 1900 



• postkaarten m.b.t. genealogie ter gelegenheid  van geboorte, huwelijk 
of overlijden. 

Meer weten? 
• http://www.degenealogischedag.org 

 
APRIL 2006 
 
5 april  Wat? 
  Genealogische dag 
  Waar? 
  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  
  Wanneer? 
  Woensdag 5 april van 15 tot 22u 
  Wie? 
  VVF-Kempen 
  Meer weten? 

• Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol 
• 014/81.48.27 
• frans.renaerts@busmail.net 
• http://users.pandora.be/vvfkempen 

 
9 april  Wat? 
  Genealogische ontmoetingsdag te Laakdal 
  Waar? 
  zaal Dennenoord, Smallestraat 8,  2430 Eindhout-Laakdal 
  Wanneer? 
  Zondag 9 april 2006 van 10 tot 18u 
  Wie? 
  Heemkring LWGH vzw 
  Meer weten? 

• Jozef Van de Ven, Rozenstraat 41, 2430 Laakdal 
• 013/66.44.36 
• vandeven.jos@telenet.be 
• http://users.belgacom.net/lwgh.be/index.htm 

 
23 april Wat? 

Familiedag in Ravels 
Waar? 
Gemeentezaal De Wouwer, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels 
Wanneer? 
zondag 23 april van 10 tot 17u 
Wie? 
Ravels’Genealogisch & Geschiedkundig Bolwerk ism. de Belgische tak van de 
stichting Moeskops 
 



Bezienswaardigheden? 
Stambomen van de volgende families worden voorgesteld: 

• Moeskops: Gegevens vanaf 1550 tot heden. De naam kwam in de 13de 
eeuw al voor in Duitsland.  

• Swaans: van Veldhoven afkomstig. De familie heeft zich via Ravels 
verspreid over een groot deel van België. 

• Van de Pol: Oorsprong ligt -voor zover kon nagegaan worden- in 
Moergestel. Gegevens vanaf 1540! 

• Walschots: eveneens afkomstig uit Moergestel. Gegevens vanaf 1548 
tot heden. 

Verder ook nog: 
• geneaforum: de vraagbaak voor genealogie in de Noorderkempen 

(www.geneaforum.org) 
• Ravels’Genealogisch & Geschiedkundig Bolwerk: genealogische 

gegevens van Ravels en wijde omgeving 
Meer weten? 

• Johan Van Steen, Berkenlaan 22, 2380 Ravels 
• 0474/83.72.30 
• info@ravels-weelde-poppel.be 
• www.ravels-weelde-poppel.be     

MEI 2006 
 
3 mei  Wat? 
  Genealogische dag 
  Waar? 
  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  
  Wanneer? 
  Woensdag 3 mei van 15 tot 22u 
  Wie? 
  VVF-Kempen 
  Meer weten? 

• Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol 
• 014/81.48.27 
• frans.renaerts@busmail.net 
• http://users.pandora.be/vvfkempen 

 
JUNI 2006 
 
7 juni  Wat? 
  Genealogische dag 
  Waar? 
  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  
  Wanneer? 
  Woensdag 7 juni van 15 tot 22u 
   



Wie? 
  VVF-Kempen 
  Meer weten? 

• Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol 
• 014/81.48.27 
• frans.renaerts@busmail.net 
• http://users.pandora.be/vvfkempen 

   
SEPTEMBER 2006 
 
6 september Wat? 
  Genealogische dag 
  Waar? 
  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  
  Wanneer? 
  Woensdag 6 september van 15 tot 22u 
  Wie? 
  VVF-Kempen 
  Meer weten? 

• Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol 
• 014/81.48.27 
• frans.renaerts@busmail.net 
• http://users.pandora.be/vvfkempen 

 
21 september Wat? 
  Cursus Genealogie: 1. De Burgerlijke Stand tot 1815 
  Waar? 
  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 
  Wanneer? 
  Donderdag 21 september van 19.30 tot 22u 
  Wie? 
  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 
  Meer weten? 

• Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol 
• 014/81.48.27 
• frans.renaerts@busmail.net 
• http://users.pandora.be/vvfkempen 

 
28 september Wat? 
  Cursus Genealogie: 2. Parochieregisters en Franse Tijd 
  Waar? 
  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 
  Wanneer? 
  Donderdag 28 september van 19.30 tot 22u 
   



Wie? 
  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 
  Meer weten? 

• Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol 
• 014/81.48.27 
• frans.renaerts@busmail.net 
• http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

NUTTIGE ADRESSEN 
 
Rijksarchief Antwerpen D.Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen 03/236.73.00 
Rijksarchief  Beveren  Kruibekesteenweg 39 B.1, 9120 Beveren 03/750.29.77 
Rijksarchief Brussel  Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel  02/513.76.80 
Stadsarchief Antwerpen Venusstraat 11,   2000 Antwerpen  03/206.94.11 
Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis,  2480 Dessel   014/38.99.26 
Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21,  2570 Duffel  015/30.72.10 
Stadsarchief Geel  Werft 30,  2440 Geel    014/57.08.16 
Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 
Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149,  2320 Hoogstraten  03/340.19.60 
Gemeentearchief Kalmthout Barreelstraat 14,  2920 Kalmthout  03/620.22.19 
Stadsarchief Lier  Kard.Mercierplein 6,   2500 Lier  03/480.11.96 
Stadsarchief Mechelen Varkensstraat 6,  2800 Mechelen  015/20.43.46 
Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2,   2400 Mol  014/33.09.70 
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.33.98 
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 Abdij Westmalle Antwerpsesteenweg 496,  2390 Malle 03/312.92.00 
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of bij één van de andere bestuursleden.

Studiezaal: Kasteel de Renesse

Website: http://users.pandora.be/vvfkempen/

Voorzitter:

Eugeen van Autenboer Oude Vaartstraat 64,   2300 Turnhout 014/41.46.51

Ondervoorzitter:

Marc Van den Cloot     Salphensebaan 24,  2390 Malle 03/312.26.54

marc.vandencloot@telenet.be

Secretaris:

Frans Renaerts Sint-Jozeflaan 78,  2400  Mol 014/81.48.27

frans.renaerts@busmail.net
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Vic Bertels  Thierry de Renesselaan 1,  2390 Malle 03/312.29.89
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Mariette Backs Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel 03/383.26.16

Ludo Dierckx Steenovenstraat 43,  2340 Beerse 014/61.21.65

ludo.dierckx@skynet.be

Gerard Keysers Berkenlaan 8,  2275 Poederlee 014/88.22.84

Andre Sannen Achterbos 208,  2400 Mol 014/31.93.26

andre.sannen@scarlet.be

Herman Van De Leur Schorvoortstraat 117,  2300 Turnhout 014/41.67.46

Johan Van Steen Berkenlaan 22, 2380 Ravels 0474/83.72.30

johan.vansteen@telenet.be

Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19,  2275 Wechelderzande 03/383.38.69

avsteenb@pandora.be

Lierselei 30, B-2390 Oostmalle

Bestuursleden:

De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor

Familiekunde, afdeling Kempen en verschijnt in maart, juni, september en

december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van actviteiten, enz. in

te leveren voor de 10de van de maand waarin het blad verschijnt bij:

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 8, 2400 Mol

frans.renaerts@busmail.net

Gelieve alle correspondentie voor VVF-Kempen te zenden naar:

Johan Van Steen, Berkenlaan 22, 2380 Ravels

johan.vansteen@telenet.be
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EDITORIAAL 

 

We gaan stilletjes aan naar de zomer.  Niet echt de tijd van het jaar om in een 

archief te duiken op zoek naar je voorouders. Als het aan mijn vrouw lag, zou ik de 

ganse dag in de tuin moeten duiken. Maar ja, zij is niet  zo gebeten door dat virus, 

de genealogie, als ik.  Grasduinend in de archieven hebben we weer wat inspiratie 

opgedaan voor enkele artikeltjes en is je Kempische Genealoog wederom volledig 

gevuld. En je komt wat tegen! Op zoek naar meer gegevens over mijn familie in de 

19de eeuwse doopboeken van Poppel, kwam ik plots een 2 bladzijden lange 

beschrijving van een gouden bruiloft tegen. Wie verwacht nu zoiets in een 

doopboek?  De integrale tekst hebben we overgenomen met natuurlijk de nodige 

“genealogische” bemerkingen.  

 

Dat een genealogie niet altijd zware kost hoeft te zijn, bewijst het artikeltje van 

André.  Pittige details kunnen je stamboom behoorlijk opfleuren. Stel je voor dat je 

in plaats van een celstraf even op bedevaart moest naar Jeruzalem, Rome, Santiago 

de Compostela,… Misschien een leuke alternatieve straf die onze rechters misschien 

ook eens moeten overwegen… In ieder geval, in vroegere tijden gebeurde het. 

André noemt er een paar die hij tegenkwam in het Fonds Plaisier.  

 

Met de zomer komen ook de verlofmaanden in aantocht. En ook voor VVF-Kempen 

is het verlof: er zijn dus geen genealogische dagen in juli en augustus op onze vaste 

stek. We zien jullie echter graag terug op onze genealogische dag van 6 september. 

Dan hopen we uitgerust zijn en gaan we er weer flink tegenaan. Het belooft immers 

een druk najaar worden: onze genealogische dagen, start van een nieuwe cursus 

genealogie in Geel, deelname aan genealogische dagen in o.a. Etten-Leur, … 

         

Prettig verlof, 

         

Johan Van Steen 

 

Gouden bruiloften te Poppel  

 

De familie Moeskops is één van de vele families die in de kwartierstaat van mijn 

vrouw zit. Vroeger met de papieren stambomen was het een probleem om alles wat 

je tegenkomt van een bepaalde familie te noteren. Met de huidige generatie 

computerprogramma’s is het geen punt meer om ganse families erin op te nemen 

zonder dat je het overzicht kwijt geraakt. Ondertussen was ik ook in contact 

gekomen met de familiestichting Moeskops en heb ik de familie Moeskops te Poppel 

grondig onderzocht.  
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Gouden bruiloften worden tegenwoordig aan de lopende band gevierd. Niemand 

kijkt er nog echt van op. Dertig-veertig jaar terug kwam je geheid in de krant als je 

je gouden bruiloft durfde te vieren.  Daarvoor was het zelfs gebruikelijk op de 

plattelandsdorpen om een stoet te organiseren die meestal het leven van de 

echtelieden uitbeeldde. Ik wist dat Cornelius Moeskops en Maria Jonkers (Neles en 

Mie voor de vrienden) in 1919 hun gouden bruiloft had gevierd. In het archief van 

Turnhout bewaren ze enkele streekkranten die te Turnhout gedrukt werden. 

Aangezien ik de huwelijksdatum kende, was het een koud kunstje om bijgevoegd 

artikeltje in het “Aankondigingsblad” van 20 april 1919 terug te vinden. Die tekst 

luidde: 

 
Verleden Dinsdag, 15 April was Poppel in feest. De 
echtelingen Moeskops-Jonckers vierden hunnen Gou-
den Bruiloft. ’t Was een ware vreugde, niet alleen voor 
de buurt, maar voor gansch het dorp.  Nu mochten zij 
immers hunne vreugde vrij lucht geven, daar de hand 
des dwingelands ons dierbaar België niet meer drukt. 
Maandag begon men met de versiering. De mannen 
lieten waarlijk hunne genegenheid voor de brave 
oudjes blijken, want het weder was alles behalve 
aangenaam. 
Twee prachtige eerebogen met gepaste jaarschriften 
voorzien, rezen in de parochie op, eene aan de woning 
der gelukkige jubilarissen en de andere aan de kerk. 
Eene dubbele rij van frissche dennenboompjes met 
papierwerk versierd, strekte zich it van de eene ark 
naar de andere. Om 6 ure kondigde het blijde geschal 
der klokken het aanstaande jubelfeest aan. 
Dinsdag ’s morgens was iedereen al vroeg te been om 
de versiering te voltooien. Aan de huizen prijkten 
welgekozen jaarschriften, luimige of ernstige doch 
welgepaste gelegenheidsdichten. Ook het gemeentehuis 
en de woning der Jubilarissen waren prachtig 
versierd. Om acht ure werd de stoet gevormd aan de 
aangenomen school, bestaande uit: 1. Maagdekens. – 
2. De kinderen der beide scholen met vlaggetjes. – 3. 
De fanfaren. – 4. De gilde van St. Joris. 5. De gilde 
van St. Sebastiaan. – 6. De Veloclub. – 7. Prachtrij-
tuig; de paarden  werden  door  2 maagdekens geleid. – 
8. De gemeenteraad. 
In de beste orde, onder het spelen van opwekkende 
marchen, trok de stoet door het dorp om de Jubila-
rissen af te halen. 
Voor de plechtige Mis van dankbaarheid stuurde de 
Z.E.H. Pastoor zijne oprechte gelukwenschen toe aan 
de gezegende echtelingen en schetste hunnen 
voorbeeldigen levensloop. Na de Mis trok de stoet in 
dezelfde orde naar het gemeentehuis, alwaar de heer 
Burgemeester het achtbaar paar geluk wenschte en 
met Schepene Van Tilburg in naam der gemeente 2 
zetels aanbood. Deze Schepene droeg daarna een 
gelegenheidsdicht voor gevolg van eene kleine 
aanspraak, waarop hij aan de gelukkige echtelingen 

eenen gouden bloemtuil overhandigde.” Wij laten hier 
het gedicht volgen:  
 
Gelukkige oudjes, gij! dus vijftig lange jaren 
Elkaar in eer en deugd de huwelijkstrouw bewaren 
De man, als steun en troost der zwakke teedre vrouw, 
Zij, heldre zonneschijn in ’s levens druk en rouw. 
 
Voorzeker kreegt ge uw deel in ’s wereld droeve rampen,  
En hadt ge vaak met tegenspoed te kampen; 
Doch, u bleef ’s Heeren hulp, die schonk u kracht en moed 
En keerde uw zielenleed tot meerdere heil en goed. 
 
Gerust mag ’t jubelpaar en dankend rugwaarts blikken 
Niets in het vereden zal hun kalmen geest verschrikken; 
Een loopbaan, gansch op God en godsdienstzin gericht, 
Verdienstelijk en vroom, heeft louter goede gesticht. 
 
Laat ons allen ons een beê ten hoogen hemel stieren 
Opdat we, in waar genot dat paarken nog eens vieren, 
Beschut! O milde Heer, en leid hen aan uw hand, 
Dan viert gansch Poppel eens, hun feest van diamant! 
 
Gelukkige oudjes! zoo ge nog een reeks van jaren 
Uw huwelijkstrouw elkaar in liefde moogt bewaren; 
Wordt onze wensch vervuld, dan lang nog blijft Cornel, 
Zijn vrouw, zijn Mieke lief, op aard een braaf gezel. 
 
Aanvaardt dees gulden tuil, als blijk van ons waarderen 
Daar wij den besten man en ’t beste vrouwken eeren 
Hoezee! Hoezee! Hoezee! Ons Mieken en Cornel, 
Verdienen ’t huldelied en ons geschenken wel! 
             Mevrouw Janssens-Mathé, Turnhout. 
 

Nu was het de beurt der schoolkinderen, deze droegen 
bij om het feest op te luisteren door welgepaste 
dichten, waarin zij hunne kinderlijke liefde voor de 
achtbare oudjes toonden. Daarna trok de stoet voort 
onder het zingen van een gelegenheidslied en eene 
menigte Vaderlandsche liederen. De muzikanten 
voerden hunne prachtigste stukken uit vóór het 
gemeentehuis en de woning der Jubilarissen. Daarna 
werd de stoet ontbonden. Appelcienen werden aan de 
kinderen uitgedeeld, waarna zij opgeruimd met hunne 
vlaggetjes huiswaarts keerden. 
De gelukkige oudjes werden getrokken op portret en 
hierop ging iedereen een glaasje drinken op de gezond- 
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heid der jubilarissen. Onnodig te zeggen dat het aan 
geene nieuwsgierigen ontbrak en dat alle Poppelaren 
eenen genoeglijken dag hebben beleefd, dien zij niet 
spoedig zullen vergeten. 
Het is ons onmogelijk geweest al de jaarschriften en 
gelegenheidsgedichten op te nemen, wij moeten ons bij 
de volgende bepalen: 
Aan den praalboog bij de kerk: 
Laat nu Poppelsche klokken helder schallen bij ’t 
plechtig door velen lang betrachte Jubelpaar. 
Bij de Zusters:  
Poppelsche meesteressen wenschen dit jubelpaar 
proficiat. 
Bij de Secretaris: 
De secretaris wenscht dat Jubelpaar proficiat & lange 
dagen. 
Bij P. Ruts: 
Wij juichen en wenschen dat Moeskops & zijn vrouw 
hoer in Poppel gelukkig leven zou. 
Bij den Koster: 
Mie & Neles, gezegende echtelingen, heilvoll & 
gelukkig leven. 
Bij de Jufvr. Van Raek: 
Echtelingen Moeskops-Jonckers, vandaag Jubilarissen 
innig Proficiat. 
Aan ’t Gemeentehuis: 
Vijftig jaar daar opgeschreven in ’t verbond van 
huwelijksleven. Dit is flink! Vivat proficiat nu! 
Aan de ark bij de woning der Jubilarissen: 
Gansch Poppel wenscht dit Jublepaar menig jaar! 
Bij den Burgemeester: 
De Burgemeester wenscht u alle twee 
Hier vele jaren van geluk en weinig wee! 
Bij den Meester: 
U zij menig zalig jaar 
Juicht de frissche jongensschaar! 

Nunc est bibendum, roept men luid 
Op ’t feestgetij van man en bruid 
 
Klinkt mijn hamer dag op dag 
Dreunt mijn aambeeld slag op slag 
Dreun nu ook mijn jubelklang 
Neel en Mieken, leven lang! 
 
Redekijk is ‘t, zegt men bij Tist. 
Dan viert men feest, ja om ter meest. 
Zoo vijftig jaar, is dat niet raar? 
Toch wenschen zij dit paar 
Nog vijf twintig jaar! 
 
God gaf u met zijn zegen: 
Vijftig jaar zon en regen, 
Vijftig jaar zuur en zoe, 
Vijftig jaren kwaad en goed, 
Vijftig jaren werk en rust. 
Steeds tevreden en gerust 
Blijft nog wat alhier vertoeven 
En ’t zoet van de oude dagen proeven. 
 
Tweemaal zalig Jubelpaar 
         God bewaar 
         U te gaar 
Tot het honderdvolle jaar. 
 
Laat het vlagge waaien 
Laat het werken staan 
En om Moeskops wille 
Aan het feesten gaan. 

 

Met een beetje logisch nadenken kan je dus ook dergelijke zaken terug vinden in 

archieven die niet evident zijn als je met je stamboom bezig bent. Cornelius was een 

zoon van Anna Catharina Moeskops. Anna Maria Jonkers was een dochter van 

Cornelia Jonkers. De zeven kinderen hebben dus nooit een grootvader gehad, 

althans toch niet officieel.  

 

De oudste dochter van het gouden echtpaar, Cornelia Louisa Moeskops, huwde 

Ferdinandus Dickens. Van de zeven kinderen van Ferdinandus en Cornelia overleden 

er vijf binnen het half jaar na hun geboorte. Cornelia overleed 6 dagen na de 

geboorte van een tweeling. De enige zoon van Nelis en Mie die huwde, was Frans. 

Hij huwde te Baarle-Nassau op 12 september 1896 Petronella Appels. Zij hadden 

verscheidene kinderen te Baarle. Josephina Moeskops huwde te Weelde in 1906 
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Cornelius Simons. De vier andere kinderen van het echtpaar Moeskops-Jonkers 

overleden ofwel jong ofwel kinderloos. 

 

Soms krijg je zulke informatie ook in je schoot geworpen. Ik heb me een tijdje bezig 

gehouden met onderzoek naar de familie Van der Steen die vanuit Chaam over 

Weelde in Poppel terecht kwam. Het doel was evident: bekijken of deze stam Van 

der Steen aan de familie Van Steen –mijn familie dus- te linken was. Een toevallige 

vondst in de doopboeken van Poppel betrof één van de leden van deze stam Van der 

Steen.  

 

In 1863 geschiedde er blijkbaar een wereldwonder toen er in Poppel plots 2 gouden 

bruiloften te vieren waren. De pastoor vond het zelfs nodig om de doopsel-

inschrijvingen te onderbreken om een twee bladzijden lange relaas van dat 

gebeuren neer te pennen. Je kan je wel inbeelden dat ik even raar opkeek toen ik 

tussen al die dopen plots onderstaande tekst vond.  

 

 “Op maendag den 1 juny 1863 vierden 2 paer echtelingen, Henricus Van der 

Steen met Joanna Janssens zijne huisvrouw en Cornelius Snels met Maria Van 

Roey zijne huisvrouw alhier samen hunne gouden bruiloft, welk feest daeg te 

vooren om 8 uren ’s avonds door het gelui van de grooten klok werd 

aengekondigd; men had ten dien einde het dorp met 2 rijen masten boomkens 

versierd. Aen de Kerk en aen de wooningen der jubilarissen prijkten 

praelbogen, overal zag men toepasselijke jaerschriften, op toren en 

gemeentehuis wapperden de nationale vlaggen, vreugde schoten lieten zich 

aenhoudend hooren; alles getuigde in wat achting en eerbied al de inwooners 

onzer gemeente voor die brave en vredelievende echtgenoten koesterden, en 

inderdaed op ieders gelaed las men vreugde en te vredenheid.  

 

De Kerk ook had hare feestgewaden aengetrokken en men zag het koor fraei 

versierd met bloemen, eenen troon met festoenen en jaerschriften omgeven 

prijkte in des zelfs midden, waervan der men eene daertoe bestemde 

communiebank had geplaetst; Voor de Koor had men schoon versierde 

bidbankskens met zetels geplaetst voorde jubilarissen nevens welke hunne 

kinderen en kindskinderen waeren gezeten. Om 8 uren word er eene 

solemneele mis met assistentie gecelebreerd, waeronder de jubilarissen met 

hun talrijk gevolg in de grootste ingetoogenheid en godsvrucht tot de H. tafel 

naderden, door deze indrukwekkende plegtigheid werden aller herten 

bewogen, en menigen traen van aendoening vloeide uit de oogen der 

saemgevloeide menigte. Na de mis werd de lofzang Te Deum aengeheven, 

waerna men zich stoetsgewijze begaf naer de Pastorij alwaer de 4 ouderlingen 

met hunne famielie en den Burgemeester gezaementlijk het morgenontbijt 
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hebben genomen. Onder het middagmael werd den jubilarissen eene hulde 

dicht opgedragen en verschillige toepasselijke liederen wisselden elkander  

 

beurtelings af; lang nog zal deze zoo plegtige dag in het geheugen van de 

Poppelsche gemeentenaren geprent blijven, die alle getuigen hebben willen 

zijn van deze zoo zeldzame en indrukwekkende plegtigheid die ook in de 

beste orde is afgeloopen. Des anderdaegs is nog eene zingende mis tot 

dankbaerheid gecelebreerd. 

 

Qoud attestor C. F. G. Cools, Pastor.” 

 

Een diamanten bruiloft kwam er helaas niet meer van. In een tijdspanne van 

nauwelijks vijf jaar na de gouden bruiloft overleden alle jubilarissen. Joanna Janssen 

overleed op 22 januari 1868 te Poppel. Zij overleefde hierbij nauwelijks met 

anderhalf jaar haar man, Henricus Van der Steen, die eveneens te Poppel overleed en 

wel op 7 juli 1866. De twee andere jubilarissen hadden zelfs minder geluk: op 14 

juli 1865 overleed Cornelius Snels en dit slechts een vijftal maanden na het 

overlijden van zijn vrouw, die op 26 februari 1865 overleed. 

 

Vreemder wordt het als je hun huwelijken gaat terugzoeken. Henricus Van der Steen 

en Joanna Janssen huwden op 2 juli 1813 te Weelde. Eén dag te vroeg, dat kan nog 

door de beugel. Het duurde even voor ik het huwelijk van Cornelius Snels met 

Joanna Van Roey (ook: Van Rooy) terugvond. In de Hilvarenbeekse Burgerlijke Stand 

vond ik ze uiteindelijk terug en wel op 9 november 1814. Wat blijkt: ze waren 

eigenlijk meer dan een jaar te vroeg met het vieren van hun gouden bruiloft! Het 

scheelde geen haar of ze hadden ze helemaal niet kunnen vieren! Nauwelijks drie 

maanden na de dag waarop ze hun eigenlijke Gouden Bruiloft hadden moeten 

vieren,  overleed Joanna Van Rooy.  

 

Waarom vierden ze hun gouden bruiloft een jaar te vroeg? Mogelijk hadden ze reeds 

in 1813 een kerkelijk huwelijk. Je moet weten dat de bevolking in het begin nogal 

wantrouwig stond tegenover de burgerlijke stand waardoor heel wat geboortes, 

huwelijken en overlijdens niet werden aangegeven bij de Burgerlijke stand. Moeten 

we daar een verklaring gaan zoeken voor de verschillen in de data? 

 

 
          Johan Van Steen 
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MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA 

 

Zowat 20/25 jaar geleden vonden velen zich plots geroepen om op bedevaart te 

trekken naar Santiago de Compostela, hoofdstad van Galicia,gelegen in het uiterste 

noordwesten van het Iberisch schiereiland, noordelijk van Portugal. Een van de 

redenen die de bedevaartgangers hiertoe aanzetten was de vrije tijd waarover vele 

jong bruggepensioneerden en personen in andere, gelijkaardige situaties van veel 

vrije tijd op relatief jonge leeftijd, beschikten.  

 

In vele gevallen ongewild en/of onwetend knoopten velen van deze pelgrims 

opnieuw aan met een traditie die reeds honderden jaren voordien was ontstaan in 

het Middeleeuwse Europa, toen de drie belangrijkste bestemmingen Jeruzalem, 

Rome en Santiago waren. Eerst Jeruzalem dat als gevolg van de kruistochten terug in 

de belangstellingssfeer was gekomen, vervolgens Rome als centrum van de 

christelijke wereld en als laatste Santiago de Compostela dat een zeer grote 

aantrekkingskracht kreeg vanaf het eerste begin van de Reconquista in de negende 

eeuw. 

 

Naast de vrijwillige bedevaarten, ontstond al vlug het gebruik om allerlei 

''misdadigers'' ook op gedwongen bedevaart te zenden. Het bedevaartsoord bleef 

niet beperkt tot de drie hoofdbestemmingen, zoals blijken zal uit navolgende 

teksten. Wij noteerden in het Fonds Plaisier, te raadplegen op het internet,  volgende 

bedevaartsoorden: 

 

Aardenburg   in Nederland   O.L.Vrouw van Eerdenborch 

 

Marie van den Bogaerde voor het houden van een '' oneerzame herberg''. Zij moet 

bovendien nog een boete betalen en mag daarna vier jaar lang niet in de stad 

(Antwerpen) komen. 

 

Sinte Eewouts in Elsaeten (Elzas?) 

 

Augustus 1431 

Verzoening tussen Peter Roebaertm uit Wilmersdonc, en Adriaen Bloc, ook wonende 

aldaar. Adriaen moet een som geld betalen en op bedevaart naar Ste Eewouts. 

 

April 1431 

Ook Anthonis van de Mortele ''presenteerde in de banc van Schepenen den brief der 

pelgimagie tSinte Eeuwouts in Elsaetenm die hij aldair gedaen hadde vut crachte van 

eenen soeninc...'' 
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Ten Heyligen Bloede te Wilsnac ( bij Berlijn: Ein Wallfahrtszentrum im 

Spaetmittelalter)  

 

Oktober 1428 

Zoenvrede gemaakt tussen Willem Colibrantm den jongen, en Clause Gielis. Willem 

moet naar Wilsnac een pelgrimage doen en 4 pond was geven voor de kerk 

 

Diverse bestemmingen: 

 

14 Augustus 1437 

''Soendinc gemaakt tussen Coppen de Ryke en Cool Gheens, Claus Boyst, Gheen 

Teemschm, Willeken Aven en Hanneken van der Straten'': 

 

Moeten op bedevaart: 

 

Willeken Aven, die men heet Zeghers naar Mompelier  = Montpellier 

Cool Gheens     naar Ste Ambrosius te Melanen = Milaan 

Claus Boyst     naar    Ste Anthnis te Viennois = Wenen 

Hanneken v d Straten   naar Bordiaux  = Bordeaux 

Gheen Teemsch    naar tOnser  Vrouwen te Rochemadouwe 

          = Rocamadour 

 

7 september 1431 

Zoen tussen Gheerken Brugmans en wijn consoorten, ter ener zijdem en Gheert 

Thysm ter andere wijde. Gheerken moet naar ''tOnser  Vrouwen te Ysele'' en een 

geldsom betalen. 

''Item sal de costere, die mede was ten gevechte, doen ene pelgrimagie ''ten Heiligen 

Bloede ter Wilsenacken''  ''Item sal Heyn van der Ryt, die mede ten gevechte wasm 

doen ene pelgrimagie tSinte Matthys te Triyere( Trier) 

 

Wij citeren ten laatste nog een ''zwaar geval'': 

 

19 april 1437 

''Soeninc'' over de manslag door Joes Hillen op Willem van Kessel. 

Naast een aantal zielemissen moet Joes 'zonder vlees te eten' op bedevaart '' ten 

Heiligen Bloede te Wilsnacken'', vervolgens naar 'Sypers' ( Cyprus), daarna naar 

''tSinte-Pieters te Roeme'', daarna zes jaren buiten het Markgraafschap (  Antwerpen) 

blijven en als deze zes jaar verstreken zijn moet hij nog een pelgrimage doen naar '' 

Sinte-Jacops in Galissien''. Voorts moet hij beloven Jacob Dieric Ankermans niets te 

misdoen. Deze had hem na de moord gevangen. 
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Zoals uit bovenstaande citaten duidelijk blijkt, gaat het hier in alle gevallen om een 

''zoen'', waarbij onder leiding van de magistraat daartoe aangesteld door de 

overheid een verzoening wordt bewerkstelligd tussen de familie van het slachtoffer 

en de vrienden of familie van de dader, waarbij nogal gepeperde straffen werden 

uitgesproken. 

 

Meer hierover op internet:  http://home.scarlet.be/~ma479346/fonds_plaisier.htm 

 

 

Andre Van Steenbergen 

 

 

 

Cursus genealogie te Geel 

 

Er zijn nog plaatsen vrij op onze cursus genealogie voor beginners te Geel. De 

lessen gaan door in de Openbare Bibliotheek en Stadsarchief Geel, Werft 30, Geel, 

zaal Iris(ingang achter Kinepolis). Het lessenpakket ziet er als volgt uit: 

 

Les 1 -Burgerlijke Stand tot 1815   Andre Sannen  21 september 

 

Les 2 -Parochieregisters en Franse tijd   Victor Bertels  28 september 

 

Les 3 -Beginselen oud schrift    Hugo Broen  5 oktober 

 

Les 4 -Schepenregisters en andere bronnen  Andre V. Steenbergen 12 oktober 

 

Les 5 -Computer en genealogie   Marc Van den Cloot 19 oktober 

 

Les 6 -Familiegeschiedenis en het inbinden ervan  Frans Renaerts 26 oktober 

 

Verder staat ook nog een bezoek aan het VVF-Centrum te Merksem op het 

programma.  

 

Inschrijven kan door € 35 over te schrijven op rekeningnummer 880-2179571-28 

van VVF-Kempen met vermelding “Cursus Geel”. 

 

 

 

 

 



 11

SCHENKINGEN 

 

Onze oproep om bidprentjes, rouwbrieven en andere bescheiden te schenken aan 

onze bibliotheek kende de laatste maanden een opvallend succes. Hieronder geven 

wij een overzicht van de aanwinsten van de laatste drie maanden. Wij willen de 

schenkers van harte danken en hopen dat zij nog heel wat navolgers zullen krijgen. 

 

Vic Bertels     

 

• Herman Taeymans, Westmalle  

o bidprentjes en rouwbrieven 

• Fons Bosch, Kasterlee       

o bidprentjes en bestand met overzicht van prentjes in zijn bezit 

• Maria De Vrij, St.-Antonius-Zoersel  

o rouwbrieven 

• Eugeen van Autenboer, Turnhout   

o Wie is wie 2005-overzicht van protestantse families in Belgie  (Prodoc) 

• Tjitte van den Beemt, Etten-Leur   

o Genealogie Familie “De Vocht” 

• Hortense Segers-Pauwels, Mol-Wezel:   

o 52 bidprentjes en 35 rouwbrieven  

• Mariette Backs,  St.-Antonius-Zoersel:    

o bewerking BS Halle-Zoersel – PR Huwelijken Halle 

• Ivo Stam, Mol Wezel :      

o 22  bidprentjes 

• Elisa Nijs,  Dessel :      

o album met 360 bidprentjes 

• M-J Van Hees-Hapers,  Mol-Wezel    

o 30 rouwbrieven 

• R. Plompen,  Kapellen :    

o Tijdschriften van:  Gens Brabantica, Heemkring Hoge en Lage Mierde, 

Brabants Heem, Polderheem, ’t Zuidkwartier,  Progen, Genealogie en 

Computer, Gens Nostra, Antwerpse genealoog,  ’t Bruggeske Kapellen 

o Publicaties en uitgaven:  

 Bibliografie volkscultuur jaargangen 1994 tot1999 

 H.K Essen “De Spycker”  jaargangen 1992 tot 2005 

 Ossendrecht “Voor allemaal een stukske”  (Ad van Veldhoven) 

 The Essex Scottish Regiment  (C. van Beeck) 

• Johan Van Steen,  Ravels:    

o ruil van bidprentjes en rouwbrieven. 
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AGENDA 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

 

SEPTEMBER 2006 

6 september Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

21 september Wat?  Cursus Genealogie: 1. De Burgerlijke Stand tot 1815 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

28 september Wat?  Cursus Genealogie: 2. Parochieregisters en Franse Tijd 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

OKTOBER 2006 

4 oktober Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

5 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 3.Beginselen oud schrift 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 
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http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

7 oktober Wat?  Tentoonstelling Etten-Leurse stambomen. 

Thema: Genealogie op het internet, met onder andere: 

• expositie familiestambomen: Van den Broek, Baremans, 

Heeren, Jochems, Koevoets, Lauwen, Nuijten, Van Meer, 

Oomen; 

• informatiestand werkgroep genealogie Etten-Leur; 

• Baanlozencentrum Etten-Leur: cursus genealogie en oud 

schrift; 

• Heemkundekring Jan uten Houte: bidprentjes en 

overlijdensberichten, ter plaatse te kopiëren. Boeken over 

historie Etten-Leur. 

• Regionaal archief West-Brabant: voorlichtingsstand. 

• Nederlandse Genealogische Vereniging: voorlichtingsstand 

• Website Genealogie.westbrabant.nl: met o.a. genealogische 

werkgroep Sint Willebrord, presentatie website. 

• Stamboomprogramma Aldfaer: demonstratie. 

  Waar?  Neerlandsch Koffyhuis, Markt, Etten-Leur 

  Wanneer? van 10 tot 16u. 

  Wie?  Heemkundekring Jan uten Houte 

  Contact: Oude Bredaseweg 14, 4872 AE Etten-Leur, Nederland 

076-5015569 

 

12 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 4. Schepenregisters en andere bronnen 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

19 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 5. Computer en Genealogie 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

25 oktober Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 
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frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

26 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 6. Familiegeschiedenis + inbinden ervan.                           

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

DECMEBER 2006 

6 december Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://users.pandora.be/vvfkempen 

 

NUTTIGE ADRESSEN 

 

Rijksarchief Antwerpen D.Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen 03/236.73.00 

Rijksarchief  Beveren  Kruibekesteenweg 39 B.1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

Rijksarchief Brussel  Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel  02/513.76.80 

Stadsarchief Antwerpen Venusstraat 11,   2000 Antwerpen  03/206.94.11 

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis,  2480 Dessel   014/38.99.26 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21,  2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30,  2440 Geel    014/57.08.16 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149,  2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Gemeentearchief Kalmthout Barreelstraat 14,  2920 Kalmthout  03/620.22.19 

Stadsarchief Lier  Kard.Mercierplein 6,   2500 Lier  03/480.11.96 

Stadsarchief Mechelen Varkensstraat 6,  2800 Mechelen  015/20.43.46 

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2,   2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.33.98 

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 Abdij Westmalle Antwerpsesteenweg 496,  2390 Malle 03/312.92.00 
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of bij één van de andere bestuursleden.

Studiezaal: Kasteel de Renesse

Website: http://www.vvf-kempen.be

Voorzitter:

Eugeen van Autenboer Oude Vaartstraat 64,   2300 Turnhout 014/41.46.51

Ondervoorzitter:

Marc Van den Cloot     Salphensebaan 24,  2390 Malle 03/312.26.54

marc.vandencloot@telenet.be

Secretaris:

Frans Renaerts Sint-Jozeflaan 78,  2400  Mol 014/81.48.27

frans.renaerts@busmail.net

Penningmeester :

Vic Bertels  Thierry de Renesselaan 1,  2390 Malle 03/312.29.89

vic.bertels@belgacom.net

Bestuursleden :

Mariette Backs Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel 03/383.26.16

Mariette_Backs@hotmail.com

Ludo Dierckx Steenovenstraat 43,  2340 Beerse 014/61.21.65

ludo.dierckx@skynet.be

Gerard Keysers Berkenlaan 8,  2275 Poederlee 014/88.22.84

gerardus.keysers@telenet.be

Andre Sannen Achterbos 208,  2400 Mol 014/31.93.26

andre.sannen@scarlet.be

Herman Van De Leur Schorvoortstraat 117,  2300 Turnhout 014/41.67.46

Johan Van Steen Berkenlaan 22, 2380 Ravels 0474/83.72.30

johan.vansteen@telenet.be

Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19,  2275 Wechelderzande 03/383.38.69

avsteenb@pandora.be

Lierselei 30, B-2390 Oostmalle

Bestuursleden:

De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor

Familiekunde, afdeling Kempen en verschijnt in maart, juni, september en

december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van actviteiten, enz. in

te leveren voor de 10de van de maand waarin het blad verschijnt bij:

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 8, 2400 Mol

frans.renaerts@busmail.net

Gelieve alle correspondentie voor VVF-Kempen te zenden naar:

Johan Van Steen, Berkenlaan 22, 2380 Ravels

johan.vansteen@telenet.be
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EDITORIAAL 

 

Eindelijk echt genealogen weer! Regen en wind doen ons weer schuilen in de talrijke 

archieven op zoek naar onze voorouders. En ook onze afdeling gaat in de archieven 

duiken. Met het stadsarchief van Turnhout worden momenteel afspraken gemaakt 

om in de nabije toekomst daar de nodige genealogische bronnen te verwerken en te 

digitaliseren. Daar komen we zeker nog een keer op terug! In ieder geval zou het 

betekenen dat één van de laatste blinde vlekken in de Kempen gaat bewerkt worden.  

 

Ondertussen zijn we allen uit verlof terug en is VVF-Kempen weer volledig tot uw 

dienst. De genealogische dagen op de vertrouwde woensdagnamiddagen kent u 

ondertussen misschien al. Daarnaast zijn we in Geel gestart met een nieuwe reeks 

cursussen Genealogie voor beginners. En met succes! We zijn gestart met meer dan 

45 cursisten! 

 

Maar ook digitaal zijn we volledig mee. Sinds enkele weken beschikken we over een 

eigen domeinnaam: www.vvf-kempen.be! Samen met de nieuwe domeinnaam 

hebben we ook meer webruimte ter beschikking: maar liefst 500Mb! Dit is 10x meer 

dan we tot voor kort hadden! De website kan dus verder groeien. Eén aardigheidje 

op de website dat je kan helpen bij je onderzoek: ons genealogisch prikbord. Je kan 

daar je genealogische vraagstukken op een “elektronisch” prikbord prikken. En wie 

weet zijn er dan andere bezoekers die het antwoord weten of je kunnen helpen om 

het antwoord te vinden. Maar je vind er ook een inventaris van onze bibliotheek en 

bestanden zodat je op voorhand je bezoek aan onze genealogische dagen kunt 

voorbereiden.  

 

En wat kan je in dit nummer vinden? Er is heel wat heisa geweest rond het digitaal 

fotograferen in de rijksarchieven. Marc heeft het eens netjes op een rijtje gezet voor 

jullie. Verder een kwartierstaat van priester en kunstenaar Remi Lens. Leven in 

weelde kan, maar begraven worden in Weelde bestond ook...letterlijk en figuurlijk. 

Aan de hand van voorbeelden kunnen we je misschien het verschil laten zien tussen 

1ste, 2de, 3de …klas begrafenissen, engelenmissen en dergelijke meer in het begin 

van de 20ste eeuw.  

         

Johan Van Steen 
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PRIESTER-KUNSTENAAR REMI LENS 
  

In de galerij van illustere Arendonkenaren heeft Remi Lens zeker zijn plaats 

verdiend. Hij werd geboren te Arendonk op 15 april 1902 als zoon van Gregorius 

Henricus Lens en Maria Lucia Van Gorp. Zijn grootvader, Petrus Lens, werd in 

Arendonk geboren in 1824 en overleed er in 1927. Hij werd meer dan 102 jaar! 

Remi Lens werd te Mechelen op 18 april 1927 tot priester gewijd. Hij gaf les aan het 

Klein Seminarie te Hoogstraten van 1927 tot 1938. Daarna, tot 1959, was hij 

onderpastoor in Vosselaar.  Van 1959 tot 1967 was hij kapelaan in het Sint-

Elisabethziekenhuis te Turnhout. Hij overleed te Turnhout op 26 januari 1983. 

 

Als beeldend kunstenaar heeft Remi heel wat nagelaten: schilderijen, tekeningen, … 

Werk van zijn hand is onder andere te vinden in de Berendonkse kapel in Arendonk. 

In het boek “’t Vizirgat”  van Jan Goris –historicus en schoonbroer van Remi Lens- 

werden verscheidene tekeningen van Remi opgenomen ter illustratie.  Hij is ook 

bekend als ontwerper-organisator van enkele evenementen zoals het “Maria-spel” in 

Vosselaar en het openlucht spektakel rond Jan Van Eyck dat destijds in Arendonk 

opgevoerd werd.  

Vic Bertels 

Bidprentje Remi Lens 
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Kwartierstaat Remi Lens 
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BEZOEKERSREGLEMENT IN DE RIJKSARCHIEVEN 

 

Sedert 20 juni 2006 is in alle Rijksarchieven in België een nieuw bezoekersreglement van 

kracht.  Daar rond ontstond nogal wat commotie, vooral in verband met de beperkingen die 

werden ingevoerd voor het nemen van foto’s.  Intussen heeft Rijksarchivaris Karel Velle in 

overleg met de VVF een en ander aangepast.  Om onaangename verrassingen te vermijden is 

het noodzakelijk dat elke genealoog dit document vooraf eens doorneemt. 

 

Het Bezoekersreglement kan gedownload worden in PDF-formaat (te openen met Acrobat 

Reader dat ook gratis op het internet te vinden is) van de officiële website van het Algemeen 

Rijksarchief: http://arch.arch.be of het wat moderner ogende www.arch.be .  Behalve het 

eigenlijke bezoekersreglement kan je ook het bestand Richtlijn in verband met het zelf 

uitvoeren van fotografische opnamen downloaden.  Uiteraard ligt het reglement ook in elk 

Rijksarchief in gedrukte vorm ter beschikking van de bezoekers.  Bij de balie ligt een 

documentatiemap met aanvullende informatie ter inzage. De folders in de displays zijn 

gratis. 

 

Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht aan het reglement om enerzijds de veiligheid 

van de archiefstukken te vrijwaren en anderzijds om een klantvriendelijk(er) beleid te voeren.  

We geven hier niet de volledige tekst weer en beperken ons tot belangrijke wijzigingen in 

verband met de inschrijving en het (digitaal) fotograferen. 

 

Toegangskaart: deze is steeds vereist, persoonlijk en mag niet worden doorgegeven. Verlies 

meldt u onmiddellijk in het Rijksarchief waar ze werd uitgegeven. Alleen daar kan men u 

voor 5 € een duplicaat afleveren.  U kan kiezen tussen een jaar- en een weekkaart. De 

jaarkaart (20 €) geeft gedurende één jaar toegang tot alle Belgische Rijksarchieven (namen 

en adressen in een speciale folder) te rekenen vanaf de dag van inschrijving.  Scholieren en 

studenten aan universiteit of hogeschool (zonder leeftijdsgrens) krijgen 50% reductie.  De 

weekkaart (5 €) is zeven opeenvolgende kalenderdagen geldig, doch enkel in het Rijksarchief 

waar zij is uitgereikt.  Personen die ambtshalve archieven moeten inkijken, hebben eventueel 

gedurende één dag gratis toegang; maar deze dagregeling geldt dus niet voor genealogen.  

 

Openingstijden: De leeszalen zijn doorlopend open van dinsdag tot vrijdag van 8.30 u. tot 

16.30 u. en op zaterdag van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16.00 u. Op maandag zijn alle 

leeszalen gesloten.  In juli en augustus zijn ze gesloten op maandag en zaterdag en tijdens 

de middagpauze van 12 u. tot 13 u. Deze openingstijden zijn ook het hele jaar door van 

toepassing in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief.  Informeer steeds vooraf 

telefonisch of via internet of het archief open is.  Geregeld zijn er lokale sluitingsdagen voor 

de inventarisatie en controle van de collecties.  

          

Marc Van den Cloot 
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PROJECT KWARTIERSTATEN 

 

In dit tijdschrift vind je op een andere plaats een kwartierstaat van Remi Lens. Wij menen dat 

een kwartierstaat een goed inzicht geeft over familiale banden en willen dan ook in de 

toekomst, indien mogelijk, elke trimester dergelijke kwartierstaat publiceren. Wij zouden 

dan ook een beroep willen doen op onze leden om ons kwartierstaten te bezorgen.   

 

De staten mogen opgemaakt worden zoals U zelf wil, in grafische vorm of in doorlopende 

tekst, wij zorgen wel voor de juiste vorm voor publicatie.  Voorwaarde is wel dat de klassieke 

nummering gevolgd wordt en dat er 6 generaties opgegeven worden.  De gegevens dienen 

niet noodzakelijk honderd procent volledig te zijn. Wij houden er ons ook aan om geen 

kwartierstaten van nog levende personen te publiceren. Een korte toelichting omtrent de 

besproken persoon is natuurlijk ook altijd welkom. 

 

Samengevat: gevraagd kwartierstaten van een overleden familielid 

 Klassieke nummering  

 Minstens 6 generaties 

 Korte samenvatting van besproken persoon. 

Wij rekenen op uw medewerking. 

 

De gegevens mogen per gewone post of e-post  bezorg worden aan: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan 1, 2390  Malle 

e-mail:  vic.bertels@belgacom.net 

 

BEGRAVEN IN WEELDE 

 

In januari 2004 overleed te Turnhout Hubertus Adrianus De Bont. In Weelde was hij beter 

bekend als Bert De Bont. In de Torenstraat te Weelde had hij lange tijd, samen met zijn 

vrouw Ida Heyns, een winkeltje dat de Weeldenaren in alles voorzag wat zijn niet konden 

winnen op het land. De winkel zelf had hij overgenomen van enkele ongehuwde nonkels, 

waaronder Ludovicus Franciscus Jozef “Louis” De Bont (°Weelde 19 juni 1879, +Turnhout 10 

april 1958). Buiten winkelier was deze laatste lange tijd koster geweest van de St.-Michiels-

kerk te Weelde.  

 

Na het overlijden van Bert De Bont werd het pand in de Torenstraat ontruimd door de 

erfgenamen. Ik heb het geluk gehad om er één en ander op de kop te tikken, gaande van 

een collectie stenen voorwerpen uit de prehistorie tot de poefboeken en facturen van de 

winkel vanaf de jaren dertig. Tussen al die papieren zat er een handschrift met daarin de 

rekeningen van de lijkdiensten die tussen 10 oktober 1896 en 28 september 1922 in de St.-

Michielskerk werden gehouden. In tegenstelling tot nu waar gespecialiseerde firma’s de 

begrafenissen regelen, werden de begrafenissen vroeger door de koster verzorgd. 

Waarschijnlijk was dit handschrift dus van Louis De Bont en diens voorganger afkomstig. In 
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ieder geval geeft het handschrift prachtig weer hoe een begrafenis er ongeveer met hebben 

uitgezien in het begin van de 20ste eeuw.  

 

Een greep uit de verschillende begrafenissen: 

 

Engelenmissen 

Dat de kindersterfte momenteel laag is in België, is bekend. Er zijn echter ooit wel andere 

tijden geweest. In het begin van de 20ste eeuw was de kindersterfte nog vrij hoog. Bij 

begrafenissen van kinderen –de zogenaamde engelenmissen- werden speciale lagere 

tarieven toegepast.  Hieronder heb je voorbeeldje van een rekening van een dergelijke 

begrafenis: 

 
Engelenmis van Theresia Verheyen overleden den 14 februari 1897 begraven den 16 februari. 
Oud 1/2 jaar. 

 1. Mijnheer Pastoor, zingende mis 4frs, rechten begrafenis 1frs 5,00

 2. Mijnheer Onderpastoor, recht. 0,50

 3. Kerken recht 0,50fr en 0,50fr voor de keersen onder de mis 1,00

 4. Koster rechten 0,50fr en organist 1frs voor de zingende mis 1,50

 5. Zangers 1,00

 6. Grafmaker 0,50

 7. Twee pond en 1/2 was aan 3frs per pond 7,50

  Totaal frs: 17,00

 8. De helft van het was voor Mr Pastoor is 1 pond 1/4.  

 

Zowel de pastoor (1fr), de onderpastoor, de kerk als de koster (de laatste drie 0,5 frs) 

hadden blijkbaar “rechten” bij elke begrafenis. Je moet niet raar opkijken bij de laatste regel: 

het bleek toen de normaalste zaak dat de helft van het was bij een begrafenis naar de 

pastoor  ging. Tot welke leeftijd men een engelenmis kreeg, viel niet op te maken uit het 

registertje. In ieder geval zeker tot 12 jaar want op 24 februari 1900 werd de 12 jarige  

Josephina Moonen begraven, de “onnoozele” dochter van Jef Moonen. In een bijzondere 

clausule staat: “Alles volgens gewoonte maar dubbele rechten wijl het boven de zes jaren is”. 

De ganse begrafenis koste de familie in 1900 20 frs. Ongeveer dezelfde clausule vinden we 

terug bij de begrafenis van Josef Verbeek die op 9 jarige leeftijd te Weelde overleed op 30 

maart 1901.  

 

Vreemd genoeg worden er na de begrafenis van Josef Verbeek geen engelenmissen meer 

vernoemd. Waarom is onduidelijk. Mogelijk werden de engelenmissen direct afgerekend 

zonder dat ze genoteerd werden omdat het tarief zeer duidelijk was (17 fr en 20 fr voor een 

kind ouder dan 6 jaar). We weten echter ook dat de tarieven van de grafmaker voor 

kindergraven enkele keren zijn aangepast. Na de begrafenis van Anna Cornelia Geerts op 8 

februari 1907 lezen we onder andere “NB. Van hier te beginnne is het loon van den 

grafmaker voor een minste 9 uren lijk 2frs en voor een ander 2,50frs voor een lijk van 10 

uren 3.00frs en voor een van 11 uren 4.00frs voor een kinderlijk altijd 1frs.” Op een los 

briefje, dat in het handschrift stak, zien we het loon voor een kindergraf zelfs stijgen tot 5 fr 

in 1924.  
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Gesneuveld 

Wilde je er echt goedkoop vanaf komen, 

dan kon je best sneuvelen. Zo lezen we 

op een gegeven moment: “Lijkdienst van 

Poppeliers Karel Frans echtgenoot van 

Jansen Antonia geboren te Weelde den 11 

april 1887 strijdend voor het vaderland 

gekwetst te Dixmuiden den 2 mei 1915 

overleden te Kales (Frankrijk). Lijkdienst 

te Weelde den 20 sept 1915 om 9 uren. 

Vaderlandsch vlag hing half over het baar 

van den vrouwenkant, het gemeente 

bestuur ging eerst ten offer, daarna het 

volk en eindelijk de familie.”  De 

lijkdienst werd door de kerk betaald. 

Enkel de 100 doodsprentjes werden door 

de familie betaalt. De factuur bedroeg 

welgeteld 4 fr. Vergelijkbaar voorbeeldje: 

“Lijkdienst van Nuyts Josef geboren te 

Ravels den 17 october 1895 vrijwilliger 

van het Belgische leger gevallen op het 

veld van eer te Steenstraete den 15 mei 

1916 begraven te Reninghe in West-

Vlaanderen lijkdienst te Weelde 20 

februari 1917 om 9 uren.”  Hier werd 

echter 10 fr aan bidprentjes uitgegeven.  

 

Het is echter onduidelijk of de kerk in 1918 bij de volgende gesneuvelde ook de rekening 

heeft betaald: “Lijkdienst van Van Hees Joannes Alexius echtgenoot van Van Loon Anna 

Catharina geboren te Weelde 23 mei 1883 overleden te Kales(Frankrijk) 31 october lijkdienst 

alhier om 9 uren 1ste klas.”  Indien de kerk de rekening niet betaalde dan kreeg de familie 

een rekening gepresenteerd van 384,13fr!  Dat was ongeveer net zoveel als voor deze 

gesneuvelde: “Lijkdienst van Meuris Pieter Marie Joseph vrijwilliger van 1 regiment grenadier 

ridder der Leopoldsorde geboren te Westmeerbeek 1 februari 1895 gesneuveld te De Panne 

28 mei 1918. Lijkdienst te Weelde gelijk voorgevallen soldaten den 3 juni 1919 om 9 uren 

1ste klas.”  Zijn begrafenis koste 376,63 fr.  

 

Gratis? 

Het kon echter voor nog minder. In 1918 werd volgende lijkdienst ingeschreven: “Lijkdienst 

van Van Nuten Adriaan geboren te Turnhout in 1853 overleden te Weelde den 27 mei 

begraven 29 mei om 8 1/2 uren van wegen den armen.”  Waarschijnlijk leefde Van Nuten wel 

in het dorp Weelde maar niet echt in weelde en werd de begrafenis bekostigd door de 

voorloper van het OCMW, de Commissie van Openbaren Onderstand, kortweg de C.O.O. 
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Koorlijken, kerklijken, 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de klas begrafenissen 

De voorgaande begrafenissen waren slechts uitzonderingen. In regel werden de 

begrafenissen voor de volle pot door de familie betaald. Al naar gelang de status en het 

vermogen van de familie, kon je dan kiezen uit verscheidene “soorten” begrafenissen. 

Volgens het manuaal van pastoor Van den Eynde, pastoor te Steenhuffel van 1781 tot 1805, 

waren er volgende categorieën:  

• Koorlijk:  

o 10 ure – het lijk staat op de Koor. 

o Begraafmis met 2 assistenten, 10 ure. 

o ’s Avonds voor de uitvaart 3 nocturnen en voor de uitvaart de Lauden, korts 

na 9 ½ . 

o Op de uitvaart drij gezongene missen, ieder met 5 assistenten (onderpastoor, 

assistent, index en 2 cantores). De 1ste mis door de Pastoor ten 10 ure. De 2de 

mis door den assistent. De 3de mis door den onderpastoor. 

o Daags na de uitvaart de Dertigste ten 9 ure, waaronder de onderpastoor mis 

leest aan O.L.V.-Autaar, zonder assistentie maar met Libera na de mis. 

• Kerklijk – 1ste klas: 

o 10u – het lijk staat onder den Toren. 

o Begraafmis met 2 assistenten, 10 ure. 

o ’s Avonds voor de uitvaart 3 nocturnen en voor de Lauden ten 10 ure, 

waaronder de assistent de 1ste mis leest. 

o De 1ste mis met assistentie van den pastoor ten 10 ure; daarna nog eene mis 

met assistentie door den onderpastoor. 

o Het Dertigste zonder assistentie en zonder gelezene mis ten 9 ure. Na het 

Dertigste worden de Miserere en de Profundis gelezen achter de baar. 

• Pachterdienst – 2de klas: 

o 9ure – het lijk staat achter de preekstoel. 

o Begraafmis ten 9 ure. 

o Op de uitvaart 2 nocturnen met de Lauden, onder de welke ten 9 ure en ten 9 

½ de assistent en de onderpastoor na elkanderen mis lezen. Daarna rond 10 

ure de mis met assistentie door pastoor.  

o Het Dertigste ’s anderdaags ten 8 ure, waarna Miserere en de Profundis 

gelezen worden, achter de baar. 

• 3de klas: 

o 8 ½ - Het lijk staat wat lager af. 

o Begraafmis te 8 ½ . 

o Voor de uitvaart ten 8 ½ één nocturne met de Lauden, waarna rond 9 ure de 

uitvaartmis met Libera. 

o Het Dertigste ’s anderendaags op het gewone uur der dagelijksche missen, 

waarna het Profundis achter de baar. 

• 4de klas: 

o 8 ure – het lijk staat achter in de kerk. 

o Begraafmis ten 8 ure. 
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o Voor de uitvaart de Lauden ten 8 ure, waarna de uitvaartmis, en achter de mis 

wordt de Libera gezongen zonder begeleiding der orgel (zonder spillekens in 

den offer). 

o Zonder Dertigste. 

• Armendienst – 5de klas: 

o Voor de arme menschen die geene 4de klas kunnen vervullen, doet de Pastoor 

gratis eene gelezene begraafmis op de gewoone uur der missen, die ook 

afgeroepen wordt, en waarin de familie ten offeren gaat.  

 

wordt vervolgd! 

 

Johan Van Steen 

 

AGENDA 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

 

OKTOBER 2006 

12 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 4. Schepenregisters en andere bronnen 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

 

19 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 5. Computer en Genealogie 

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 

  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

 

25 oktober Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

 

26 oktober Wat?  Cursus Genealogie: 6. Familiegeschiedenis + inbinden ervan.                            

  Waar?  Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel 
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  Wanneer? van 19.30 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

DECEMBER 2006 

6 december Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

JANUARI 2007 

3 januari Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

FEBRUARI 2007 

7 februari Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

MAART 2007 

7 maart Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

 

 



Rijksarchief Antwerpen D.Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen 03/236.73.00

Rijksarchief  Beveren Kruibekesteenweg 39 B.1, 9120 Beveren 03/750.29.77

Rijksarchief Brussel Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel 02/513.76.80

Stadsarchief Antwerpen Venusstraat 11,   2000 Antwerpen 03/206.94.11

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis,  2480 Dessel 014/38.99.26

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21,  2570 Duffel 015/30.72.10

Stadsarchief Geel Werft 30,  2440 Geel 014/57.08.16

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals 014/21.28.00

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149,  2320 Hoogstraten 03/340.19.60

Gemeentearchief Kalmthout Barreelstraat 14,  2920 Kalmthout 03/620.22.19

Stadsarchief Lier Kard.Mercierplein 6,   2500 Lier 03/480.11.96

Stadsarchief Mechelen Varkensstraat 6,  2800 Mechelen 015/20.43.46

Gemeentearchief Mol Molenhoekstraat 2,   2400 Mol 014/33.09.70

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout 014/44.33.98

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 Abdij Westmalle Antwerpsesteenweg 496,  2390 Malle 03/312.92.00
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EDITORIAAL 

 

“Als woorden botsen, ontstaan nieuwe initiatieven” 

 

Een tijdschrift als de Kempische Genealoog vullen, loopt niet altijd van een leien 

dakje. De beperkingen die wij onszelf opleggen inzake inhoud en een te beperkt 

aantal mensen die kopij aanleveren, zorgde ervoor dat we de afgelopen jaren 

geregeld een gebrek hadden aan publiceerbare artikels. Dat dit voor enige frustratie 

zorgde bij de samensteller(s), is begrijpelijk. In het bestuur werd dan ook besloten 

om een redactie samen te stellen die voortaan in gezamenlijk overleg de 

samenstelling van de Kempische Genealoog zal verzorgen. Dit nummer –de laatste 

editie van 2006- is het eerste nummer dat door deze redactie is gemaakt. We hopen 

dat de inhoud jullie aanspreekt en misschien inspireert om zelf eens in de pen te 

kruipen. 

 

En wat hebben we voor je in dit nummer in petto? Een nieuw kalenderjaar is ook een 

nieuw werkingsjaar voor de vzw. Eén van de eerste activiteiten van onze vzw in het 

nieuwe jaar is onze algemene vergadering. Meer info verderop in dit nummer. Door 

een foutje is het grootste deel van het artikel rond het digitaal fotograferen in de 

rijksarchieven in onze vorige editie weg gevallen. Je kan echter in dit nummer het 

artikel integraal terug vinden. Verder lees je het vervolg van het artikel van Johan 

“Begraven in Weelde” en hebben we natuurlijk de gebruikelijke items zoals de 

agenda. 

 

En in 2007? Naast de gebruikelijke artikels, die allerlei gegevens, documenten of 

gebeurtenissen in verband met de genealogie omvatten, willen we ook regelmatig 

kwartierstaten publiceren van bekende of minder bekende personen. Daarnaast, 

aanvullend op de informatie op onze website www.vvf-kempen.be, willen we in dit 

tijdschrift allerlei mededelingen en nieuwsberichten opnemen van activiteiten van 

zowel onze als andere VVF-afdelingen. Tevens willen we in de toekomst onze lay-

out aantrekkelijker maken door onze artikels te illustreren met foto’s van documen-

ten of evenementen die door de vereniging ingericht worden. 

 

In naam van het ganse bestuur wensen wij al onze leden prettige eindejaarsfeesten 

en een hoopvol en gelukkig 2007! 

 

        De redactie 
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BEZOEKERSREGLEMENT IN DE RIJKSARCHIEVEN 

 

Sedert 20 juni 2006 is in alle Rijksarchieven in België een nieuw bezoekersreglement 

van kracht. Daar rond ontstond nogal wat commotie, vooral in verband met de 

beperkingen die werden ingevoerd voor het nemen van foto’s. Intussen heeft 

Rijksarchivaris Karel Velle in overleg met de VVF een en ander aangepast. Om 

onaangename verrassingen te vermijden is het noodzakelijk dat elke genealoog dit 

document vooraf eens doorneemt. 

 

Het Bezoekersreglement kan gedownload worden in PDF-formaat (te openen met 

Acrobat Reader dat ook gratis op het internet te vinden is) van de officiële website 

van het Algemeen Rijksarchief: http://arch.arch.be of het wat moderner ogende 

www.arch.be. Behalve het eigenlijke bezoekersreglement kan je ook het bestand 

Richtlijn in verband met het zelf uitvoeren van fotografische opnamen downloaden. 

Uiteraard ligt het reglement ook in elk Rijksarchief in gedrukte vorm ter beschikking 

van de bezoekers. Bij de balie ligt een documentatiemap met aanvullende informatie 

ter inzage. De folders in de displays zijn gratis. 

 

Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht aan het reglement om enerzijds de 

veiligheid van de archiefstukken te vrijwaren en anderzijds om een klantvrien-

delijk(er) beleid te voeren. We geven hier niet de volledige tekst weer en beperken 

ons tot belangrijke wijzigingen in verband met de inschrijving en het (digitaal) 

fotograferen. 

 

Toegangskaart: deze is steeds vereist, persoonlijk en mag niet worden doorge-

geven. Verlies meldt u onmiddellijk in het Rijksarchief waar ze werd uitgegeven. 

Alleen daar kan men u voor 5 € een duplicaat afleveren. U kan kiezen tussen een 

jaar- en een weekkaart. De jaarkaart (20 €) geeft gedurende één jaar toegang tot 

alle Belgische Rijksarchieven (namen en adressen in een speciale folder) te rekenen 

vanaf de dag van inschrijving. Scholieren en studenten aan universiteit of 

hogeschool (zonder leeftijdsgrens) krijgen 50% reductie. De weekkaart (5 €) is zeven 

opeenvolgende kalenderdagen geldig, doch enkel in het Rijksarchief waar zij is 

uitgereikt. Personen die ambtshalve archieven moeten inkijken, hebben eventueel 

gedurende één dag gratis toegang; maar deze dagregeling geldt dus niet voor 

genealogen.  

 

Openingstijden: De leeszalen zijn doorlopend open van dinsdag tot vrijdag van 

8u30 tot 16u30 en op zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13 tot 16u. Op maandag 

zijn alle leeszalen gesloten. In juli en augustus zijn ze gesloten op maandag en 

zaterdag en tijdens de middagpauze van 12u tot 13 u. Deze openingstijden zijn ook 

het hele jaar door van toepassing in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief. 
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Informeer steeds vooraf telefonisch of via internet of het archief open is. Geregeld 

zijn er lokale sluitingsdagen voor de inventarisatie en controle van de collecties. 

 

Wat mag je meenemen ? Enkel schrijfgerei, los schrijfpapier, fiches, een laptop 

zonder tas en een fototoestel. Een schrijfblok en eigen aantekeningen zijn enkel 

toegelaten indien u bereid bent om ze bij het verlaten van de leeszaal te tonen aan 

de balie. Medewerkers mogen ook vragen uw laptop te openen. Voor het opbergen 

van deze en andere persoonlijke bezittingen (portemonnee, brillendoos, …) is bij de 

balie een plastic tas beschikbaar, die u bij uw vertrek weer inlevert. Alle andere 

bezittingen laat u in de vestiaire en de kluisjes achter: jas, paraplu, handtas, tas, 

draagtas van de laptop, handscanner, leespen, flits, belichtingsapparatuur, 

audioapparatuur met koptelefoon, voedsel en drank en verder alles wat het archief, 

kan beschadigen: schaar, papiermes, lijm, correctievloeistof, markeerstift, 

nietmachine, perforator, puntenslijper, e.d.  

 

Een statief is slechts toegestaan indien het geen enkele schade aan de documenten 

of de leestafel kan veroorzaken en geen andere lezers stoort. Het binnenbrengen 

van eigen archiefstukken is niet toegestaan. Indien een boek onmisbaar is voor uw 

onderzoek, moet u dit bij de balie melden en het tonen bij het buitengaan.  

 

Registratie en aanmelding: bij uw eerste bezoek meldt u zich aan bij de balie. Daar 

krijgt u een korte introductie, een exemplaar van het bezoekersreglement, uitleg 

i.v.m. de evacuatie bij alarm en toont men u de documentatiemap voor de 

bezoekers. Bij uw registratie moet u een geldig legitimatiebewijs voorleggen: een 

identiteitskaart voor Belgen, een paspoort voor buitenlanders. Er wordt een digitale 

pasfoto genomen. Vervolgens krijgt u een toegangskaart en een registratieformulier 

waarop u uw persoonlijke gegevens invult. Uw privacy wordt gegarandeerd. Indien u 

reeds een geldige toegangskaart van een ander (Belgisch) Rijksarchief hebt, moet u 

zich enkel laten registreren. 

 

Bij elk volgend bezoek meldt u zich met uw toegangskaart aan bij de balie, waar 

men u inlogt in Archeion en uw toegangskaart bewaart tot u vertrekt. U mag de 

kaart niet zelf terugnemen. Vervolgens schrijft u in het leeszaalregister uw naam en 

kaartnummer (de Rijksarchiefcode en een volgnummer) en plaatst u uw 

handtekening. Dit geldt ook voor de lezers die uitsluitend de duplicaatcollecties of 

de bibliotheek raadplegen.  

 

Het onderzoek: u dient uw onderzoek zelf uit te voeren. De medewerk(st)ers kunnen 

u enkel de weg wijzen. U mag steeds een beroep op hen doen. Eventueel verwijzen 

zij u door naar een archivaris. Indien u uw onderzoek niet zelf wenst uit te voeren, 

kan u dit tegen betaling van kosten laten doen door het archiefpersoneel (vraag de 

tarievenlijst). 
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Heel wat archiefmateriaal is in zelfbediening beschikbaar: digitale bestanden, 

microfilms en microfiches, fotokopieën, toegangen, indices en andere nadere 

toegangen, boeken en tijdschriften en kaartenbakken. Na gebruik plaatst u alles 

terug op zijn oorspronkelijke plaats en in de juiste volgorde. Niets mag de leeszaal 

verlaten en er wordt niets uitgeleend.  

 

De belangrijkste verzameling in zelfbediening is de microfilmcollectie. De 

medewerk(st)er legt uit hoe u de toestellen moet bedienen. U dient omzichtig om te 

gaan met de apparatuur: de lamp niet onnodig laten branden, voorzichtig aan de 

focusring draaien bij het scherpstellen, de films traag doorspoelen en druk op de 

glasplaatjes vermijden. Signaleer defecte toestellen of beschadigde of slecht 

opgerolde films bij de balie. Om te vermijden dat films in een verkeerde doos 

terechtkomen, mag u slechts één microfilm tegelijk raadplegen. Op de plaats van 

het microfilmdoosjes plaats u de dummy die bij uw leestoestel ligt. Na 

terugplaatsing van de film in de microfilmkast neemt u de dummy terug mee naar 

uw toestel. 

 

Beperkingen in de raadpleging: mogelijk kan u niet alle in het Rijksarchief 

berustende archiefdocumenten inzien. Niet raadpleegbare archiefnummers zijn in 

de toegangen aangeduid en zijn geblokkeerd in Archeion. Indien een bepaald 

archiefnummer niet toegankelijk is, neem dan contact op met de balie want soms 

kan u ontheffing krijgen.  

 

Volgende categorieën archieven zijn niet of onder bepaalde voorwaarden 

raadpleegbaar:  

• Stukken waarvoor een duplicaat beschikbaar is: verwittig de balie als het 

duplicaat onleesbaar is, men zal naar een oplossing zoeken.  

• Stukken in slechte staat: indien onherstelbare schade wordt gevreesd is 

ontheffing uitgesloten.  

• Archieven die persoonsgegevens bevatten: geregeld door een bijzonder 

reglement.  

• Particuliere archieven waarvoor in de overeenkomst van bewaargeving een 

beperkende beschikking is opgenomen: raadpleging enkel met toelating van 

de bewaargever.  

• Niet-geïnventariseerde archieven of bestanden die in bewerking zijn of 

worden verfilmd of gedigitaliseerd: uitsluitend met de toestemming van het 

diensthoofd raadpleegbaar.  

 

Aanvragen van (originele) archiefstukken: in een speciale folder wordt uitgelegd hoe 

u aan archiefonderzoek begint. Centraal in het zoeksysteem is de toegang, waarin u 
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de aan te vragen archiefnummers opzoekt. Er zijn twee manieren om stukken aan te 

vragen:  

a)In de Rijksarchieven waar aanvragen via de aanvraagterminal van Archeion 

gebeurt, geeft u uw bezoekersnummer, het nummer van de toegang en het 

archiefnummer in. Bij uw eerste aanvraag krijgt u hulp van een medewerk(st)er.  

b)In Rijksarchieven waar Archeion nog niet of slechts gedeeltelijk operationeel is, 

gebeurt dit door middel van een aanvraagformulier. U vult op de twee luiken uw 

naam, het bestand en het archiefnummer in en u geeft het briefje af aan de balie. 

Per formulier kan u slechts één inventarisnummer opgeven, tenzij de nummers op 

elkaar volgen. Per keer kunnen niet meer dan vijf nummers worden aangevraagd. 

Het maximum dat u op één dag kan aanvragen is 25 archiefnummers. Met toelating 

van het diensthoofd kan van deze regel worden afgeweken. Vraag nooit meer 

stukken aan dan wat u op één dag kan afwerken. Pas als u een archiefnummer bij de 

balie hebt ingeleverd, krijgt u het volgende.  

 

Reserveren: u kan aan de balie of per brief, mail of telefoon archief reserveren voor 

een bezoek op zaterdag. Het verzoek moet echter ten laatste op vrijdag om 13u bij 

de balie toekomen. Om er zeker van te zijn dat de stukken klaarliggen neemt u zelf 

vóór vrijdag 16u telefonisch contact op met de balie. Wie zijn aanvraag per mail 

deed, ontvangt een bericht zodra de gevraagde nummers klaarliggen. Reserveren 

voor een andere dag dan zaterdag is niet mogelijk. U kan wel een archiefnummer 

dat u niet kon afwerken, voor de volgende dag in bewaring geven bij de balie. Deze 

mogelijkheid is beperkt tot opeenvolgende openingsdagen en eindigt op zaterdag. 

Op maandag gaan alle gereserveerde stukken terug naar het depot.  

 

Uithalen van archiefstukken: ze worden uitgehaald op vaste uren: om 8u45, 9u30, 

10u30, 11u30, 13u15, 14u15 en 15u30. Indien mogelijk wordt uw eerste aanvraag 

van de dag meteen in behandeling genomen. De stukken worden zo snel mogelijk 

uit het depot gehaald. Dit zal nooit meer dan een kwartier duren.  

 

Raadpleging: de raadpleging van originelen gebeurt uitsluitend in de documenten-

leeszaal of aan de leestafels die daarvoor zijn voorbehouden. Archief mag de 

leeszaal nooit zonder toelating van de medewerk(st)er verlaten. Om vermenging van 

stukken te verhinderen, mag op uw leestafel slechts één nummer tegelijk aanwezig 

zijn. Onmiddellijk na de raadpleging geeft u het in zijn oorspronkelijke staat en met 

dezelfde interne ordening (zelfs als die blijkbaar ontbreekt) aan de balie terug. 

Stukken worden met grote zorg – zonder persen of plooien – in hun map of doos 

teruggeplaatst. Archiefdozen nooit op de grond plaatsen.  

 

U moet uiteraard zorgvuldig met de stukken omspringen. Het is niet toegestaan 

bladen te vouwen of te kreuken, op archiefstukken te leunen, het blad voor de 

notities op het archiefstuk te leggen, er aantekeningen op te maken of erop te 
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calqueren. Gebonden archieven mogen enkel op een door ter beschikking gestelde 

lezenaar of archiefkussen geraadpleegd worden. Meld beschadigingen of verkeerd 

opgeborgen archiefstukken dadelijk aan de balie. 

  

Het is erg belangrijk voor het behoud van de stukken direct contact met de handen 

te vermijden. Laat handen nooit op het archiefstuk rusten. Om de tekst te volgen 

legt u een blanco vel papier of een vloeipapier onder uw hand. De bladzijden 

omslaan met een bevochtigde vinger is uiteraard verboden. Bij de raadpleging van 

vervuilde of kwetsbare archieven (perkamenten banden, charters, kaarten, 

plattegronden, tekeningen, foto’s, …) moet u regelmatig de handen wassen. 

Wanneer u foto’s en negatieven of zeer waardevolle archieven raadpleegt, zal de 

medewerk(st)er u een paar zuivere katoenen handschoenen geven, die u nadien 

teruggeeft.  

 

Aan de leestafels voorbehouden voor de raadpleging van originelen, is het gebruik 

van potlood verplicht. Deze zijn beschikbaar bij de balie en geeft u nadien terug. Ze 

mogen uitsluitend op de potloodscherper bij de balie worden aangescherpt. In de 

ruimten voor de raadpleging van duplicaten, boeken en tijdschriften zijn pennen en 

balpennen toegelaten.  

 

Reproducties: De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties vindt u 

in het Ministerieel besluit van 23 maart 2005 (zie verder), beschikbaar bij de balie. 

Voor alle soorten reproducties van documenten – zowel deze die door het 

Rijksarchief als deze die door de lezer zelf worden uitgevoerd – gelden dezelfde 

beperkende voorwaarden zoals hieronder opgesomd voor de fotografische 

opnamen. 

 

Alle reproducties zijn uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor een publicatie of 

voor commerciële doeleinden zijn gebruiksrechten conform het officiële tarief 

verschuldigd.  

 

Microfilmbeelden kopieert u zelf met de reader-printer. Indien een medewerk(st)er 

dat voor u moet doen, wordt dit als een schriftelijke bestelling beschouwd. Voor het 

bestellen van reproducties die door het personeel moeten worden uitgevoerd, wendt 

u zich tot de balie. Daar kan u ook digitale kleurenscans of opnamen door een 

professioneel fotograaf bestellen.  

 

Originelen worden door het personeel gescand met een speciale documentscanner. 

De scanning gebeurt in grijswaarden en de prijs is dezelfde als deze van een 

fotokopie. De restricties die bij fotokopiëring noodzakelijk waren, zijn weggevallen 

zodat haast alle documenten gescand kunnen worden.  
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Deze reproducties kunnen digitaal of onder de vorm van een afdruk worden 

geleverd. Indien u de digitale vorm verkiest, wordt het gescande document naar een 

server gestuurd, waar u het via internet kan ophalen met het gekregen URL-adres en 

paswoord. Indien u een afdruk op papier (zoals een fotokopie) wenst, drukt u die 

zelf af op een PC in de leeszaal.  

 

Afdrukken op papier met de reader-printer en van scans met de printer in de 

leeszaal betaalt u met de Xafax-betaalkaart. Op te sturen digitale reproducties moet 

u contant betalen.  

 

Omdat steeds meer genealogen willen gebruik maken van een digitaal fototoestel 

heeft de Rijksarchivaris de oorspronkelijke versie van het reglement aangepast. 

Wegens het belang daarvan geven we hieronder de volledige tekst van deze voor 

ons belangrijke richtlijn. 

 

HET ZELF UITVOEREN VAN FOTOGRAFISCHE OPNAMEN 

 

De voorwaarden voor alle vormen van reproductie zijn opgenomen in het 

Ministerieel Besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor 

prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën 

(Belgisch Staatsblad, 15 april 2005, p. 16491-16497), gewijzigd op 27 september 

2005 (Belgisch Staatsblad, 21 oktober 2005, p. 45045), hierna vermeld als het 

Tarief.  

__________________________________________________________________________  

Welke archiefdocumenten mag u fotograferen?  

� Documenten die openbaar zijn en waarvoor u toelating tot inzage én reproductie 

heeft gekregen.  

� Documenten waarvan de eigendom niet bij het Rijksarchief berust maar waarvoor 

u de schriftelijke toestemming tot reproductie van de eigenaar (bewaargever) kan 

voorleggen.  

� Documenten waarop geen auteursrechten rusten.  

� Documenten houdende persoonsgegevens waarvoor u van de bevoegde overheid 

de schriftelijke toelating tot reproductie heeft gekregen.  

� Documenten die geen betekenisvol onderdeel uitmaken van een archiefbestand 

(banden, delen, series, deelbestanden) (art. 4, 2
de 

lid van het ‘Tarief’).  

__________________________________________________________________________  

Hoe mag u fotograferen?  

� Het te fotograferen document moet steeds op de tafel, op de boekensteun of het 

leeskussen liggen. Het document mag tijdens de opname geen schade ondervinden.  

� Het te fotograferen document mag niet groter zijn dan het tafeloppervlak.  

� Het gebruik van flitslicht en van bijkomende belichting (filmlamp b.v.) is verboden.  
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� Er mag geen enkel contact zijn tussen het document en het gebruikte toestel of 

andere hulpmiddelen. Het gebruik van scanapparatuur (leespen, hand- en andere 

scanner) is niet toegelaten.  

� Een statief is enkel toegelaten indien het gebruik ervan geen schade toebrengt aan 

de documenten noch aan de werktafel.  

__________________________________________________________________________  

Waar mag u fotograferen?  

� Fotograferen met eigen toestel is enkel toegelaten op de werktafel in de 

studiezaal.  

__________________________________________________________________________  

Wanneer mag u fotograferen?  

� Nadat u deze richtlijnen heeft gelezen en de verklaring betreffende het zelf 

uitvoeren van fotografische opnamen heeft ingevuld en ondertekend en aan de 

leeszaalmedewerk(st)er heeft overhandigd.  

__________________________________________________________________________  

Welk gebruik mag u van de opnamen maken?  

� Het gebruik van opnamen voor privé-doeleinden is vrij. Privé-gebruik houdt in dat 

de opnamen en het recht om deze te gebruiken op geen enkele wijze verspreid, 

meegedeeld of overgedragen kunnen worden aan derden.  

� In geval van reproductie bestemd voor publicaties of commerciële toepassingen 

dient het ‘Tarief’ te worden toegepast.  

 

Bron: website Algemeen Rijksarchief (www.arch.be ). 

 

Veel succes, 

 

Marc Van den Cloot 

 

 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

 

 Onze oproep voor allerlei documentatie, bidprentjes, doodsbrieven, 

kwartierstaten en ander genealogisch materiaal blijft natuurlijk geldig. Indien 

je over dubbels beschikt of meent dat je de VVF Afd. Kempen zou kunnen 

plezieren met andere gegevens, contacteer dan één van onze bestuursleden. 

 

 Wij doen nogal wat inspanningen om onze bibliotheek uit te breiden. In 

volgend nummer publiceren wij onze aanwinsten over 2006. Op onze website 

www.vvf-kempen.be vind je een overzicht van wat wij aan documentatie 

bezitten. Daar onze bibliotheek het laatste jaar sterk uitgebreid werd, zijn wij 
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ook verplicht geweest onze opslagruimte uit te breiden met bijkomende 

kasten. Dank aan onze secretaris voor het maken van deze kasten. 

 

 Ons grote project, de bewerking van de parochieregisters van St. Pieter te 

Turnhout, is gestart! De eerste boeken zijn bewerkt en/of gefotografeerd. Wij 

houden U op de hoogte van het verdere verloop. 

 

 Wij namen deel aan de “familiale genealogische dag” in Etten-Leur 

(Nederland) Dank zij een goede samenwerking met de werkgroep van Noord-

West Brabant beschikken wij ook over heel wat gegevens uit die regio.  

 

 Andre Van Steenbergen nam de taak op zich van assistent-boekhouder van 

de Nationale VVF en SVVF. Vic Bertels werd benoemd als bestuurder bij SVVF. 

Wij wensen hen beiden veel succes toe in hun nieuwe functies. 

 

 Einde van het jaar betekent ook hernieuwing lidmaatschap. Wie nog niet 

hernieuwd heeft, kan nog altijd €32 storten op rekening 000-0927382-62 

van VVF Antwerpen. U krijgt dan ook volgend jaar Vlaamse Stam en onze 

Kempische Genealoog. 

 

 VVF-Kempen neemt ook dit jaar deel aan de genealogische contactdag van de 

Heemkring “De Linde” in Olen.  Deze dag gaat door op 18 februari 2007 van 

10 tot 17 uur in het “Boekelheem” in O.L.Vrouw Olen 

 

 Schenkingen: Onderstaande milde schenkers droegen bij aan onze 

bibliotheek of andere verzamelingen: 

• Een deelneemster aan onze cursus in Geel: “Zo was Lichtaart” (HK 

Kasterlee-Lichtaart-Tielen); 

• Ivo TIEBOS, Oevel: kwartierstaat familie Tiebos; 

• Josepha Karel Maria CUYPERS, Geel: kwartierstaat Victor Cuypers en 

Maria Vermeulen; 

• Marleen SEGERS, Lommel : 50 bidprentjes; 

• Frans COOYMANS, Mol : 40 rouwbrieven; 

• Marie Jeanne HAPERS, Mol : 13 rouwbrieven; 

• Leen GEUDENS , Wortel : bidprentjes; 

• Andre Van Steenbergen, Marc Van den Cloot en Vic Bertels : 

rouwbrieven en bidprentjes. 

 

Hartelijk dank aan de schenkers. 
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TWEE VOORDRACHTEN 

 

Woensdag 7 maart om 19.00 uur:  

Hoe maken we met al die genealogische gegevens die we verzameld hebben een 

mooie familiegeschiedenis geïllustreerd met foto’s? Hoe brengen we die 

geschiedenis in boekvorm? Wat kost het drukken van een boek? En nog veel andere 

antwoorden op je vragen. 

 

Woensdag 4 april om 19.00 uur:  

Hoe kunnen we nu ons boek zelf inbinden? Elke genealoog die een beetje handig is 

kan zelf zijn boekenpers bouwen. Hiermee kan je je familiegeschiedenis dan tot een 

mooi boek inbinden, voor jezelf en voor je familieleden. Dit alles wordt je haarfijn 

uitgelegd door onze secretaris Frans Renaerts. 

 

Locatie: Kasteel de Renesse te Oostmalle. 

 

Deze voordrachten zijn gratis (niet-leden betalen 1,25 € ). Voor de goede orde 

werden we graag van je deelneming in kennis gesteld. Liefst op het e-mailadres: 

frans.renaerts@busmail.net 

 

 

NABESCHOUWINGEN BIJ DE CURSUS “Familiekunde “ IN GEEL 

 

Onze cursus “familiekunde voor beginners” in Geel kende een groot succes. Liefst 

47 cursisten schreven zich in voor het volgen van de 6 lessen die hun op weg 

moeten helpen om de sluier op hun voorouders te kunnen lichten. Waar wij 

oorspronkelijk het aantal van 30 deelnemers voorzien hadden, werd dit merkelijk 

overschreden. Na ruggespraak met het stadsarchief Geel meenden wij dat de 

voorgestelde “Iris” zaal voldoende ruimte bood om al de inschrijvers op te vangen. 

 

Wij wensen hier uitdrukkelijk een dankwoord te richten aan de medewerkers van het 

Stadsarchief in Geel, in het bijzonder aan stadsarchivaris Gonnie Leysen en Greet 

Bens, medewerkster van het archief. Zij zorgden o.a. voor een ruime bekendheid van 

het inrichten van de cursus. Zij waren tevens zeer behulpzaam de avonden dat de 

cursussen plaatsvonden met de drankbedeling en overhandigen van allerlei 

documentatiemateriaal en het ter beschikking stellen van een beamer. Voor ons was 

dit een fantastische steun. 
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Waren er bij de eerste les nog enkele achterblijvers, vanaf de tweede les en volgende 

waren er minimaal 40 personen aanwezig. De interesse van de cursisten was 

blijkbaar erg groot gezien ook de belangstelling die getoond werd voor onze 

publicaties. Omdat de groep zo omvangrijk was, zijn wij verplicht geweest om het 

bezoek aan het nationaal VVF-centrum in Merksem over twee dagen te spreiden, 

naar keuze van de deelnemers. De eerste dag kwamen 14 deelnemers opdagen, de 

tweede dag waren we met 20. Deze opkomst was ook voor ons een opsteker. 

 

Als coördinator van deze cursus wil ik alle deelnemers bedanken voor hun 

deelname. Tevens een woord van dank aan onze lesgevers die elk op hun terrein 

een duidelijk inzicht gaven in hun specifieke materie. 

 

Wij zijn er nochtans van overtuigd dat alles niet perfect was en wij vragen dan ook 

de mening van de cursisten. Wij willen een oproep doen aan al de deelnemers van 

de cursus in Geel om hun evaluatie van het gebeuren aan ons over te maken. 

Veranderingen, verbeteringen, bijkomende info, timing, aantal lessen, manier van 

lesgeven,… alles mag aan bod komen.  Uw suggesties zullen in dank aanvaard 

worden en kunnen gestuurd worden aan het volgende adres: Vic Bertels, Thierry de 

Renesselaan, 1 2390 Malle ; vic.bertels@belgacom.net 

 

 

BEGRAVEN IN WEELDE 2 

 

Vervolg van Kempische Genealoog, jaargang 18 nr. 3 blz 7 en volgende: 

Ook in Weelde hanteerde men ongeveer dezelfde opsplitsing. Alhoewel uit de 

rekeningen niet kon uitgemaakt worden waar het lijk precies in de kerk geplaatst 

werd, waren er toch wezenlijke verschillen die zich vooral uitte in prijsverschillen. 

Het grootste gros kreeg een begrafenis 3de klas. Een enkeling kreeg een begrafenis 

2de klas en een selecte gezelschap een 1ste klas begrafenis. Opmerkelijk zijn de 4de 

klas begrafenissen. Voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog zie je er 

nauwelijks twee de revue passeren. Tijdens en na W.O.I steeg het aantal 4de klas 

begrafenissen echter spectaculair. Waarschijnlijk was dit alles een gevolg van de 

verarming van de bevolking van Weelde. Door de installatie van een elektrische 

versperring (de zogenaamde dodendraad) door de Duitsers werd Ravels, Weelde en 

Poppel afgesloten van de rest van België. Ook de grens met Nederland was gesloten. 

Weelde was dus als het ware een eiland tussen Nederland en de rest van België. Met 

de versperring viel alle handelsverkeer met Turnhout zo goed als stil. Voor de 

meeste mensen betekende dit geen inkomsten want men kon bijvoorbeeld hun 

overschotten niet gaan verkopen op de eier- en botermarkt in Turnhout. 
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Een 5de klas begrafenis komt niet voor in Weelde wat doet vermoeden dat men in 

Weelde een andere indeling gebruikte dan beschreven door pastoor Van den Eynde 

in zijn manuaal. Dit blijkt ook als we het lijkdienstenregistertje vergelijken met de 

begraafboeken van de parochie St.-Michiel.  Op basis van deze gegevens denk ik 

dat de indeling als volgt was: 

 

1ste klas koorlijk 

In regel werd deze lijkdienst om 11u gehouden maar in vele gevallen werd ze om 

10u gehouden. We lezen dan zoals bij de begrafenis van gemeenteraadslid Joannes 

Baptist Vloemans iets in de trant van “…alhier overleden den 20 september 1917 

begraven den 22 september 1917 om 10 uren volgens tarief van 11 uren…”. Deze 

lijkdiensten waren weggelegd voor kerkelijke en wereldlijke hoogwaardig-

heidbekleders en de bemiddelde burger zoals bijvoorbeeld de pastoor, de secretaris 

van de gemeente, de burgemeester, schepenen, … en hun echtgenotes en kinderen. 

Natuurlijk hing dit wel af van het vermogen van de familie want meestal was 

dergelijke lijkdienst 2 tot 3 maal duurder dan een “normale” 3de of 4de klas 

begrafenis. Om nogmaals het voorbeeld van Joannes Baptist Vloemans aan te halen: 

de familie moest 687,50 frs ophoesten. De 4de klas begrafenis van Anna Elisabeth 

Van Rillaer koste 4 maanden later “slechts” 181,13 frs en de 3de klas begrafenis van 

Maria Cornelia Dickens in mei 1918 251,13 frs. Grootste kostenpost was de 

aankoop van was en kaarsen. In geval van Jan Baptist Vloemans was dit 548 frs of 

bijna 80% van de totale kost van de lijkdienst. Voor die prijs had je dan wel overal 

licht, kaarsen aan al de altaren, aan alle heiligen en op de kronen,… Er brandden bij 

de lijkdienst zoveel kaarsen dat je er met gemak het lijk had mee kunnen cremeren! 

Ik moet er wel even bij vermelden dat tijdens “den grooten oorlog” het was voor de 

kaarsen ontzettend duur was geworden. Zo lezen we bij de begrafenis van Jozef 

Corneel Hendrickx op 8 april 1916: “Ter oorzake van den oorlogstijd en de duurte 

wordt het was 4frs per pond…”  

 

Een voorbeeldje van voor WO I: 

 
Lijkdienst van Jufrouw De Bondt Mechtildis Josephina geboren te Weelde den 30 december 1834 
alhier overleden 7 april 1908 begraven den 10 april volgens tarief van 11 uren (Koorlijk) 

 1. Mr. Pastoor, rechten, mis, vigilien(4frs), laudes enz. 36,00

 2. Twee assistenten met elk eene mis ieder 12frs 24,00

 3. Kerk recht  12,00

 4. Koster recht 10, Organist mis 5, vigilien 1, laudes 1, 17,00

 5. Luiden 7,50

 6. Grafmaker 6,00

  7, 8 en 9. Zangers 6, Misdienaars 3, helper 3 12,00

 10. Gebruik van het zwart en het hangen(2frs) 12,00

 11. Zes en vijftig 6/10 pond was, alle pyramiden,heiligen, bougies H.Hart Isidorus en kronen 178,80

 13. Drij honderd beeldekens van 5frs twee honderd van 8frs twee honderd doodsbrieven 46,00

  frs 351,30

  De helft van het was voor Mr Pastoor is 28 3/10 pond.  
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1ste klas 

Blijkbaar waren niet alle 1ste klas lijkdiensten per definitie ook koorlijken. Een 1ste 

klas lijkdienst werd gehouden om 9u. De vigiliën en de laudes werden niet meer 

gehouden. De twee assistenten die ieder een mis hielden worden vervangen door de 

onderpastoor die één mis deed. Verder werd en nog wat beknibbeld op de 

hoeveelheid was en je had al vlug de helft bespaard: 

 
Lijkdienst van Moonen Joannes Cornelius echtgenoot van De Bie Maria Elisabeth geboren te Weelde 
8 februari 1872 aldaar overleden den 30 mei 1914 begraven 2 juni 1914 om 9 uren 1ste klas 

  1 tot 9 volgens gewoonte  mis van Mr Onderpastoor 42,13

 10. Zes en dertig pond was, pyramide, altaars, alle heiligen, bougies H.Hart 109,45

 11. Drij honderd beeldekens van 5% 15,00

  frs 166,58

  De helft van het was voor Mr Pastoor is 18 pond.  

 

Alle gesneuvelden kregen een 1ste klas lijkdienst. Onder de lijkdiensten ook hier die 

van gemeenteraadsleden. Ik vermoed dat dit een soort erebegrafenis was voor de 

gewone man die door zijn verdiensten voor de gemeenschap een speciale lijkdienst 

kreeg die voor de familie min of meer betaalbaar was. 

 

2ste klas 

De 2de klas begrafenis is moeilijk te rijmen met de voorgaande categorie. Je zou 

verwachten dat een lijkdienst van een categorie lager minstens op hetzelfde tijdstip 

of vroeger zou beginnen. Niet dus! De 2de klas lijkdienst werd in regel om 10u 

gehouden.  

 
Lijkdienst van De Bondt Louis geboren te Turnhout den 14 juni 1871 gestorven te Weelde den 11 
november 1901. Begraven den 14 november 1901 om 10 uren. 

 1. Mr. Pastoor, rechten, laudes, mis enz. 24,00

 2. Twee assistenten met mis elk 10frs 20,00

 3. Kerk rechten en baarkleed 9,26

  4, 5 en 6. Organist (mis 3 Laudes 1) 4fr. Koster 6 fr Luiden 5frs 15,00

 7. Grafmaker 2,00

  8 en 9. Zangers (2fr) Misdienaars en helper 3frs 5,00

 10. Negen en veertig pond 2/10 was, pyramide langs hoogaltaar, Bougies H.Hart en Isidorus 151,00

 11. Drij honderd beeldekens van 6frs twee honderd van zeven fr onkosten 0,50fr 32,50

  frs 258,76

  De helft van het was voor Mr Pastoor is 24 pond 7/10.  

 

Ik denk dat je de 2de klas lijkdienst beter met de lijkdiensten voor koorlijken kunt 

vergelijken. Ten opzichte van die categorie zie je weinig verschil. Enkel de vigiliën 

zijn gesneuveld, een beetje minder was en je was al vlug 1/3 beterkoop af. Deze 

lijkdiensten waren vooral in zwang bij de gegoede burger en de echtgenotes van 

koorlijken.  
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3de klas 

De 3de klas begrafenis was tot voor WO I de populairste begrafenis. Het was met 

andere woorden de begrafenis voor Jan met de pet. Ze lijkt in vele opzichten op die 

van de 1ste klas. Alle pracht en praal werd tot een minimum herleid. De 2 assistenten 

met mis werden vervangen door de onderpastoor die één mis bracht tijdens de 

lijkdienst. Ook de rechten (kerk, koster en pastoor) en kosten (grafmaker, zangers, 

…) waren lager dan bij voorgaande. Door nog verder te besparen op de hoeveelheid 

was kreeg je een lijkdienst die bijna 3 keer goedkoper was dan een 2de klas 

lijkdienst. 

 
Lijkdienst van Van Hees Adrianus(Meer) overleden 10 december 1896 begraven 12 december. 
Geboren te Weelde 4 mei 1820 

 1. Mijnheer Pastoor: Rechten, Mis en Uithaling 14,00

 2. Mijnheer Onderpastoor, Rechten, gelezen mis onder den lijkdienst 6,00

 3. Kerken rechten en gebruik van het baarkleed 4,63

 4. Koster en organist, rechten 4,50

 5. Zangers 1,00

 6. Grafmaker 1,50

 7. Voor het luiden 1,00

 8. Misdienaars 0,50

 9. Zestien pond en 1/2 was aan 3frs per pond 49,50

 10. Honderd beeldekens aan 5frs en 0,50 voor onkosten 5,50

  Totaal frs: 88,13

 

 4de klas 

Een 4de klas lijkdienst werd eveneens om 9u gehouden.  Voor WO I kennen we maar 

een paar 4de klas lijkdiensten, waaronder deze: 

 
Lijkdienst van De Laat Ivo. Geboren te Weelde den 14 mei 1822 overleden den 14 november 1902. 
Gezonken den 15 november. Lijkdienst 17 november. 

 1. Mr. Pastoor Mis 3frs begrafenis 2fr zinking 2frs 7,00

 2. Mr Onderpastoor 1,00

 3. Kerk en baarkleed 1,63

 4. Koster recht 1frs zinking 1fr 2,00

 5. Grafmaker 1,50

 7. Negen keersen van 1/2 pond 13,50

  26,63

  De helft van het was voor Mr Pastoor is 2 1/10 pond.  

 

Het is duidelijk dat de 4de klas lijkdienst 2 keer niets mocht kosten. In plaats van de 

bergen was die je bij de vorige categorieën zag, zie je hier nog maar een schamele 9 

kaarsen! De onderpastoor strijkt enkel nog zijn rechten op zonder ook effectief iets 

te presteren. Er waren zelfs lijkdiensten waar dit bedrag nog te veel was voor de 

familie om te dragen: 

 
Lijkdienst van Wilmsen Petrus echtgenoot van Cabanier Maria Anna geboren te Weelde 3 september 
1846 overleden alhier 4 april 1912 Zinking 6 april Lijkdienst 16 april. 

  De lijkdienst was om 9 uren zonder onkosten namens Mr Pastoor. 
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Het zijn beide ook nog bijzondere gevallen. Beide overledenen werden nl. gezonken. 

Indien men een vermoeden had dat de overledene een besmettelijke ziekte had of 

als het lijk reeds in verre staat van ontbinding was, dan werd het lijk vlug begraven 

en werd er nadien een lijkdienst gehouden (dus zonder dat er een lijk in de kerk 

stond). Vanaf 1915 zie je het aantal 4de klas begrafenissen enorm toenemen. De 

oorlog zorgde er voor dat onder andere was schaars werd. Zoals eerder al 

aangehaald lezen we inderdaad op 5 april 1916 dat “Ter oorzake van den 

oorlogstijd en de duurte wordt het was 4frs per pond de bougies…”  Voordien koste 

een pond slechts 3 frs. op het einde van de oorlog steeg de prijs zelfs tot 10 frs. 

Door deze verslechterde economische toestand –Weelde was afgesloten van zowel 

België (de dodendraad) als Nederland (grens gesloten)- verarmde de bevolking snel. 

Men leefde dus wel in Weelde maar men werd meestal niet begraven in weelde…

          

         Johan Van Steen 

 

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN VOOR DE JAARLIJKSE 

ALGEMENE VERGADERING VAN DE 

                           VVF AFDELING KEMPEN vzw                        

 

PLAATS: HEEMLOKAAL LAAKDALSE  WERKGROEP VOOR GESCHIEDENIS 

                        Klein Vorst-Meerlaar (Laakdal) 

                    GEELSEBAAN 24  2430  LAAKDAL 

 

DATUM :       zaterdag 27 januari 2007  om 14.30 UUR 

 

AGENDA: 1. ondertekening aanwezigheidslijst 

  2. vaststellen geldigheid vergadering 

  3. ontslagen en benoemingen 

  4. goedkeuring verslag van de alg. vergadering van 21 januari 2006 

  5. financieel verslag 2006 

  6. begroting 2007 

  7. goedkeuring jaarverslag 2006 

  8. bespreking activiteiten 2007 

 
Na de vergadering brengen de geïnteresseerden een bezoek aan het klompenmuseum met ter 

plaatse een demonstratie van het klompen maken. 

Hoe bereik je Klein Vorst: vanuit Geel de weg n° 174 nemen richting Diest via 

Winkelomheide. Eenmaal de E313 voorbij aan de afrit 24, doorrijden tot aan het volgende 

rondpunt waar je links de 141 volgt richting Klein Vorst (Meerlaar). Ben je vlak voor de Sint-

Niklaaskerk van Klein-Vorst dan bevindt het lokaal zich links op ca 50 m. 
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AGENDA 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

 

JANUARI 2007 

3 januari Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen  

 

27 januari Wat?  Algemene jaarvergadering  

  Waar?  Geelsebaan 24, Klein-Vorst (Meerlaar) Laakdal 

  Wanneer? 14.30u 

  Wie?  VVF-Kempen  

 

FEBRUARI 2007 

7 februari Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

   

18 februari Wat?  Genealogische contactdag  

  Waar?  Boekelheem  O.L.Vrouw Olen 

  Wanneer? van 10 tot 17u 

Wie?  Heemkring “De Linde” Olen 

 

MAART 2007  

7 maart Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

 

7maart  Wat?  Voordracht “Hoe maak ik een familiegeschiedenis” 

  Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle 

  Wanneer? 19 u 

  Wie?  VVF-Kempen   

 

APRIL 2007 

4 april  Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 
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4 april  Wat?  Voordracht “Hoe mijn familiegeschiedenis inbinden” 

  Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle 

  Wanneer? 19 uur 

  Wie?  VVF-Kempen   

 

MEI 2007 

2 mei  Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen   

 

JUNI 2007 

6 juni  Wat?  Genealogische dag 

  Waar?  kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

  Wanneer? van 15 tot 22u 

  Wie?  VVF-Kempen 

 

Voor al deze activiteiten: 

  Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 

frans.renaerts@busmail.net 

http://www.vvf-kempen.be 

 

 

NUTTIGE ADRESSEN 

 

Rijksarchief Antwerpen D.Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen 03/236.73.00 

Rijksarchief  Beveren Kruibekesteenweg 39 B.1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

Rijksarchief Brussel Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel 02/513.76.80 

Stadsarchief Antwerpen Venusstraat 11,   2000 Antwerpen 03/206.94.11 

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis,  2480 Dessel 014/38.99.26 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21,  2570 Duffel 015/30.72.10 

Stadsarchief Geel Werft 30,  2440 Geel 014/57.08.16 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals 014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149,  2320 Hoogstraten 03/340.19.60 

Gemeentearchief Kalmthout Barreelstraat 14,  2920 Kalmthout 03/620.22.19 

Stadsarchief Lier Kard.Mercierplein 6,   2500 Lier 03/480.11.96 

Stadsarchief Mechelen Varkensstraat 6,  2800 Mechelen 015/20.43.46 

Gemeentearchief Mol Molenhoekstraat 2,   2400 Mol 014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout 014/44.33.98 

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 Abdij Westmalle Antwerpsesteenweg 496,  2390 Malle 03/312.92.00 

 


