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Een paar weken geleden kregen we een

bevriend echtpaar op bezoek en toen ter sprake

kwam wat we allemaal in onze vrije tijd deden

vertelde de man dat hij een tweetal jaar geleden

ook op zoek geweest was naar zijn voorouders.

Hij had zelfs de moeite gedaan om toelating te

vragen aan de rechtbank van eerste aanleg en

was op stap gegaan, voornamelijk in Oost-

Vlaanderen.  Het grote probleem voor hem was

dat hij over geen enkel gegeven beschikte van

zijn grootvader en ternauwernood nog gegevens

van zijn vader had.  Bovendien was hij enige

zoon en ook zijn familie langs vaderskant was

bijna uitgestorven. Als je dan bedenkt dat je in

de praktijk de eerste honderd jaar met eigen

gegevens moet overbruggen dan lijkt dit wel een

onoverkomelijke zaak. In een middelgrote stad

deelde men hem telefonisch mee dat de

opzoekingen die ze voor hem zouden moeten

doen, per kwartier diende betaald te worden. Als

je al enkele jaren actief bent in genealogie ver-

baast je dit op de duur niet meer.

Regelmatig stellen we vast dat veel meer

mensen met hun familiegeschiedenis bezig zijn

dan wij algemeen vermoeden, en uit de vele

contacten stellen we eveneens vast dat, hoe

onwaarschijnlijk ook, heel wat mensen reeds

vastlopen bij hun grootouders. Men weet niet

wanneer ze gestorven zijn, laat staan wanneer

ze gehuwd of geboren zijn. Het zou voor de

genealogie een hele vooruitgang betekenen als

de wetgever een aantal maatregelen nam om

het vrijmaken van de gegevens van de burger-

lijke stand in ruime mate te versoepelen. In

Nederland hanteert men reeds verschillende ter-

mijnen voor het openbaar maken van de

gegevens.  Gegevens inzake overlijden worden

reeds na 50 jaar vrijgegeven, huwelijken na 70

jaar en voor de geboorten geldt een sperperiode

van 100 jaar. In ons land wordt nogal eens

geschermd met de wet op de bescherming van

de private levenssfeer. Toch kan gelijk welke

ambtenaar van de gemeente of van financiën

zonder veel poeha alle gegevens van een

bepaald persoon bekomen als hij meent die

nodig te moeten hebben voor zijn werk. Om nog

niet te spreken over allerlei camera’s en data-

banken van de overheden, banken enz. die van

uw privacy niet veel meer beschermd laten. 

Als we dan tevens vaststellen dat ook heel wat

“oudere” mensen, die in de loop der jaren wat

van de familie verzameld hebben, die archieven

angstvallig voor zich houden en er helemaal

niets van willen lossen, ook al doen ze er niets

mee, dat wordt het in heel wat gevallen zeer

moeilijk om een stamboom op te maken.

Familie, genealogie, geschiedenis: het zijn din-

gen die onlosmakelijk met elkaar verbonden

zijn.  Wij weten dat door heel wat mensen, heel

veel verzameld werd in hun dikwijls lange leven.

Het zou toch “godgeklaagd“ zijn moest dit alle-

maal zomaar verloren gaan. 

Wij willen dan ook aan al onze leden suggereren

om aan hun nageslacht diets te maken wat met

deze gegevens moet gebeuren, eens zij er niet

meer zijn. De waarde van een verzameling

gegevens is zelden in euro’s uit te drukken, de

gevoelswaarde echter is meestal van groot

belang. Bedenk dat wanneer er na het overlijden

van je ouders, grootouders, ooms of tantes, een

verzameling van een heel leven vernietigd

wordt, zij bij wijze van spreken een tweede maal

sterven.

Vic Bertels

EDITORIAAL

EEN NIEUWE GENEALOGISCHE BRON?

Wat is er nieuw en nog niet ontgonnen? Hoe is

deze nieuwe bron er gekomen/gemaakt? Welke

toegevoegde waarde heeft deze voor de

genealoog? Wij hebben het hier over: OVERLIJ-

DENSBERICHTEN IN KRANTEN.

Nieuw is deze bron eigenlijk niet. Maar door de

fragiliteit en de onoverzichtelijkheid is deze bron

nooit ‘au serieux” genomen en hebben de

genealogen hem genegeerd. Toch heeft

iedereen deze bron al wel eens onder ogen
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gehad. Sommigen maken er een gewoonte van

om de knipsels stelselmatig bij te houden in een

kaft, maar daar blijft het dan ook bij.

VVF-Kempen had een kaft met knipsels uit ‘Het

Nieuwsblad’ en een met knipsels uit ‘Gazet van

Antwerpen’, beiden van het jaar 1996. Alle

knipsels waren mooi op bladen gekleefd per uit-

giftedag. Deze twee kaften stonden al een tijdje

in het rek en dreigden in de prullenmand verzeild

te geraken. Op een gegeven moment heb ik de

kaften mee naar huis genomen en een poging

tot verwerking ondernomen. Als voorbeeld nam

ik de verwerking van de doodsbrieven en bid-

prentjes door André Sannen. Deze twee jaar-

gangen leverde een gegevensbank op met maar

liefst 3.500 gegevens. 

Als dit verwerkt was, eind 2005, kwam ons

medebestuurslid, Gerard Keysers, met nog

enkele kaften met krantenberichten van overlij-

dens af. Het waren krantenknipsels van de

Gazet van Antwerpen, los bijeengestoken, van

de jaren 1995 tot en met 2005. Eerst werden

deze krantenknipsels verknipt, op steviger

bladen gekleefd en gedateerd. Per jaargang doe

je dit in ongeveer 32 uren of vier werkdagen van

acht uren. 

Daarna volgde de verwerking, het inbrengen

van de gegevens in een computerbestand. Per

jaargang doe je dit in ongeveer 85 uren, of tien

werkdagen van acht uren en de elfde dag nog

eens vijf uren werken. Op dit ogenblik zijn de

eerste vier jaren reeds verwerkt en consulteer-

baar op de pc in onze bibliotheek. Er kan

gezocht worden op alle mogelijke parameters.

Welke gegevens kunnen we halen uit deze kran-

tenberichten?

•Naam en voornaam van de overledene.

•Naam en voornaam van de (eventuele) 

partner(s).

•Plaatsen en data van geboorte en overlijden 

(niet altijd volledig vermeld).

•Eretitels/-tekens behaald gedurende het 

leven / loopbaan.

•Beroep(en) van de overledene, soms 

zelfs een loopbaanoverzicht.

•Bedrijf(-ven) waar de overledene werkzaam

was

•Lidmaatschap van verenigingen.

•Oorzaak van overlijden.

•Andere familieleden ((klein)kinderen, (schoon) -

broers en -zussen (deze gegevens  staan

gemiddeld bij 1 op de 5 berichten vermeld)

•Rouwadressen.

•Fotografische afbeelding van de overledene.

Fotografische afbeeldingen komen meer voor bij

herdenkingen en dankbetuigingen dan bij

gewone mededelingen. Het valt ook op dat deze

meer voorkomen in De Standaard dan in de

Gazet van Antwerpen.

De bezoekers van ons informatiecentrum in het

kasteel de Renesse,  hebben er een nieuwe

gegevensbron bij. Op dit ogenblik zijn de jaren

1995 (B19), 1996 (B2,3,4), 1997 (B20), 1998

(B15) en 2006 (B25) verwerkt, en op P.C. opge-

slagen, het gaat om meer dan 15.500 gegevens.

Ze zijn terug te vinden in de volgende kaften:

B.2 - Overlijdensberichten Het Nieuwsblad 

(januari-augustus) 1996 

B.3 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 1996

B.4 - Overlijdensberichten Het Nieuwsblad 

(september-december) 1996

B.15 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 1998

B.16 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 1999

B.17 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2000

B.18 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2001

B.19 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 1995

B.20 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 1997

B.21 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2002

B.22 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2003

B.23 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2004

B.24 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2005

B.25 - Overlijdensberichten De Standaard

(april-december) 2006

B.27 - Overlijdensberichten Gazet van

Antwerpen 2006

B.28 - Overlijdensberichten De Standaard 2007

Herman Van de Leur
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De Vlaamse Primitieven vormen een benaming

die in de cultuurgeschiedenis een algemeen

bekend en aanvaard begrip is geworden.  Onze

schilders uit de 14de, 15de en het begin van de

16de eeuw zonden hun werken in en zelfs

buiten Europa.  Ze kregen de naam Vlaamse

Primitieven toebedacht.  Hun werkterrein lag

immers in de Lage Landen bij de Zee.  Hun

schil-derijen straalden de gotiek uit en kondig-

den de renaissance aan.  In het boek der kunst

staan hun namen met gouden letters geboek-

staafd.  Niet alleen de panelen uit deze periode

maar ook de producten van onze beeldhouwers

en miniaturisten alsmede de motetten en andere

gezangen van onze componisten en de gebou-

wen van onze architecten maakten furore.  Vor-

stelijke hoven en geestelijke instellingen dongen

naar de eer om zoveel mogelijk meesterwerken

uit onze gewesten te kopen of er opdrachten

voor te geven.

Met de opkomst van renaissance en barok verd-

wenen de gotische kunstwerken op de achter-

grond.  Gevolg?  Talloze schilderijen en beelden

geraakten verloren door verwaarlozing, brand,

diefstal en gemis aan belangstelling.  Gelukkig

keerde het tij!  De romantiek van de 18de eeuw

kende een vernieuwde aandacht voor het eigen

verleden.  De Vlaamse Primitieven werden in

ere hersteld.  Alle grote musea en kapitaal-

krachtige verzamelaars maakten verwoed jacht

op de overgebleven panelen uit het glorierijk

verleden.  Was dit overgebleven patrimonium

ongeschonden tot ons gekomen?  Verre van

daar!  Gelukkig ontwaakte de plicht en de nood-

zakelijkheid om het kostbaar erfgoed voor

volledige vernietiging te redden: beschermen en

herstellen luidde de opdracht.  Het eigen erf-

goed met zorg bewaren is thans doorgedrongen

niet alleen tot de kunstliefhebbers, maar eve-

neens tot een grote massa.  Het bewijs hiervan

is te vinden in het meest bekende retabel Het

Lam Gods met de De Rechtvaardige Rechters

in de Sint-Baafskathedraal van Gent.  Het is niet

bij benadering op te geven hoeveel studies en

bijdragen in dag- en weekbladen er al niet de

wereld ingezonden werden.  Het blijft duren.

Verleden jaar of beter gezegd twee jaar geleden

verscheen nog Het Lam Gods van P.

SCHMIDT, Het Lam Gods, uitg. Ten Have 144

pp.+ ill.

Wereldberoemdheid heeft dit zo rijk aan beteke-

nis meesterwerk sinds vorige eeuw verworven

door de lotgevallen van het schilderij.  Het ver-

wekte een storm van verontwaardiging toen in

de nacht van 10 op 11 april 1934 een van de zij-

panelen gestolen werd.  Het begin van een

zoektocht die nog altijd niet beëindigd is.  De

dief of dieven onderhandelden over de terug-

gave tegen een bepaald bedrag.  Als bewijs dat

ze het werk in hun bezit hadden, zonden ze de

achterzijde van De Rechtvaardige Rechters

aan de overheid, maar tevergeefs!  Het plotse

overlijden van een man die wist waar de

Rechters verborgen waren, kon het geheim niet

oplossen.  Verschillende theorieën werden ge-

formuleerd in de loop der jaren, zelfs nog in

2005, maar zonder resultaat.  Verschillende vra-

gen werden telkens gesteld, maar bleven onbe-

antwoord.  Het gestolen luik werd in twee ge-

zaagd: wie heeft dit gedaan?  Waar zou het kun-

nen verborgen zijn en bestaat het nog?  Zo ja, in

welke toestand bevindt het zich?  Waarom werd

het gestolen?  Deze kunstroof blijft nog steeds

de belangstelling wekken van vele mensen.

Publicaties over het Lam Gods met de verdwe-

nen Rechtvaardige Rechters zijn niet uitgeput.

Onlangs verschenen nog twee lijvige boeken

gewijd aan de pogingen die gedaan werden om

het werk terug te vinden, nl. K. MORTIER, De

verdwenen Rechters.  Een analyse van de

kunstroof, Gent, 2005, 380 pp. + ill. en R.

PIETER, De wraak van het Lam Gods.  De

diefstal van de Rechtvaardige Rechters,

Leuven, 2004, 368 pp. + ill.  De speurtocht gaat

verder!  Zelfs de belangrijke premie die de minis-

ter van Cultuur verleden jaar uitloofde voor wie

aanwijzingen kon geven voor het vinden, kende

geen succes.  Waren al de personen die er iets

Een eeuwen té laat geboren Vlaamse Primitief

KUNSTSCHILDER EN RESTAURATEUR

JEF VAN DER VEKEN

(1872-1964)

EN ZIJN KEMPISCHE ROOTS
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van afwisten overleden?

De toeristen die heden ten dage Het Lam Gods

komen bewonderen in de Sint-Baafs te Gent

zullen wellicht verwonderd opkijken: er ontbreekt

geen luik!  Inderdaad, de ontstane leemte werd

opgevuld door een getrouwe kopie van het oor-

spronkelijke.  De kunstenaar die hiervoor zorgde

was Jef Van der Veken.  Om te vermijden dat

men zijn werk als het oorspronkelijke zou

beschouwen, heeft hij enkele details verandert.

Wie was Jef Van der Veken en welk is zijn rol

voor de kunst?  

Het is bij vele ouders een gewoonte zich af te

vragen waar hun kinderen bepaalde karak-

tertrekken, goede of minder goede gaven,

hebben gehaald.  Zij verwijzen naar de voorou-

ders, maar klimmen alleen langs vaderlijke zijde

in hun stamboom.  Dit geeft een onvolledig

beeld!  Een kwartierstaat brengt meer duide-

lijkheid.  Onderstaande kwartierstaat van Jef

Van der Veken zal dit aantonen.  Is hij een

Antwerpenaar of een Brusselaar?  Zijn de hem

toebehorende genen niet afkomstig uit de

Kempen?

Het levenspad van Jef Van der Veken is niet

steeds met rozen bezaaid geweest, noch in zijn

jeugd, noch in zijn laatste jaren.  Josephus Maria

Van der Veken werd op 4 april 1872 te

Antwerpen geboren als vijfde van de zeven

kinderen van Petrus Josephus en Maria

Catharina Van Koeckhoven.  Hij was vooraf

gegaan door:

Maria Victoria ° 1864

Joannes  Baptista ° 1866

Alphonsus Maria Joannes ° 10 november

1867

Emilia Maria Josepha ° 13 mei 1870

Josephus Maria ° 4 april 1872

en gevolgd door:

Augustinus Petrus Maria ° 10 april 1874

Ludovicus Maria Joanna ° 19 november

1877.

Alle kinderen kwamen in de Scheldestad ter

wereld.

Vader Petrus Josephus, geboortig van Turnhout,

vestigde zich in mei 1848 te Antwerpen in de

Korte Gasthuisstraat, 11 en moeder Maria

Catharina, uit Borgerhout, woonde vóór haar

huwelijk in de Arenbergstraat, 20 (Antwerpen)

(1853). Tussen haakjes: Koekhoven is een

gehucht gelegen tussen Rijkevorsel en

Merksplas!

Toen de ouders van Jef in 1864 huwden, ver-

huisde Maria Catharina naar de Korte

Gasthuisstraat, 11 en werd als beroep der

echtgenote opgegeven: dienstbode en meid.

Het hele gezin, ouders en zeven kinderen ver-

huisde op 11 augustus 1879 naar de Korte

Gasthuisstraat, 20.  Vader en moeder hadden

zich verbeterd op de sociale ladder: zij hielden

een winkel van kristal en porselein.  Toen sloeg

het noodlot toe.  Vader overleed op 16 juni 1880.

Moeder had het nu moeilijk: zorgen voor zeven

kinderen en winkel open houden.  Noodge-

dwongen werd Jef aan de zorgen van het wees-

huis toevertrouwd.  Toen het wat beter ging,

werd hij in de leer gedaan bij een huisschilder.

Jef Van der Veken had tegenslag voor de leger-

dienst.  Met nummer 1651 van de loting in 1892

kon hij niet ontsnappen aan de twee jaar

durende dienst.  Gelukkig kon hij in deze periode

de lessen aan de academie volgen (bij wie?).

En het leven ging verder.  Op 29 mei 1897 trad

hij in het huwelijk met Constantia Maria

Hogerheyde (1879-1946), dochter van Joannes,

toen onderwijzer, later hoofdonderwijzer van het

Doofstommengesticht te Antwerpen (1849-

Jef Van der Veken met dochter en zoon
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1938) en Petronella Rosalia De Vos (1854-

1926).  Twee kinderen werden geboren te

Antwerpen: Petrus Josephus (1899) en Emilia

Rosalia (1900-1965).

Vader Jef leidde zijn beide kinderen in zijn ate-

lier op, maar zij hielden het niet vol.  De dochter

stopte na haar huwelijk met kunstschilder Albert

Philippot, Prijs van Rome, (1899-1974),

schoonzoon die zijn medewerker en opvolger

zou worden.

Acht jaar na het afsterven van zijn echtgenote

hertrouwde Jef met zijn medewerkster en kunst-

schilderes Marie Zoë Van Ruyskensvelde (1906-

1989).  De laatste jaren van het leven van Jef

Van der Veken waren minder gelukkig.  Het licht

in zijn ogen deemsterde stilaan weg.  Hij over-

leed op 10 maart 1964 in het Sint-

Jozefziekenhuis van Elsene.

Na de geboorte van zijn dochter verhuisde Jef

Van der Veken naar Brussel waar hij weldra be-

kend geraakte in de artistieke middens als han-

delaar en restaurateur.  Weldra was zijn naam

en faam overal doorgedrongen.  De directeurs

van musea vertrouwden hem de restauratie van

hun Vlaamse Primitieven toe.  Als geen ander

was hij vertrouwd met de techniek en de

geesteswereld van eeuwen geleden!

Experimenten met betrekking tot de Van

Eyck-technieken in Gentsche Bijdragen tot de

Kunstgeschiedenis, deel V, 1938, pp.5-14 + ill.

Het werkelijk aantal schilderijen die door Jef Van

der Veken gerestaureerd werden of die door

hem werden geschilderd is niet volledig bekend:

hij werkte voor musea, verzamelaars en voor

zichzelf!  Zijn ganse oeuvre kan in drie cate-

gorieën ingedeeld worden:

1.Licht beschadigde panelen werden

vakkundig bijgewerkt.

2.Schilderijen waarvan grote delen verf verd-

wenen waren, werden door de fantasie van

de restaurateur opgevuld met herinneringen

aan andere meesters.

3.Oude panelen werden afgeschrapt en wer-

den opnieuw beschilderd volgens de oude

technieken met figuren en landschappen uit

de tijd van de Oude Meesters.

Het zal wel niemand verbazen dat meer dan een

van zijn schilderijen van de derde reeks als

echte Primitieven in musea en verzamelingen

terechtkwamen met verklaringen van deskundi-

gen.  Dit was vroeger niet onmogelijk, maar de

ontwikkeling van de technische hulpmiddelen

van vandaag maken dit praktisch uiterst moeilijk,

zelfs helemaal onmogelijk.  Het was daarom een

goed idee om in 2004 twee tentoonstellingen op

touw te zetten om de aandacht te vestigen op de

werken en restauraties van Jef Van der Veken:

te Brugge in het Groeningemuseum van 26

november 2004 tot 28 februari 2005 en te

Brussel in de Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten van 27 januari tot 20 februari 2005.

Brugge publiceerde een overvloedig geïllus-

treerde catalogus Fake or not fake.  Het ver-

haal van de restauratie van de Vlaamse

Primitieven met talrijke bijdragen en foto’s van

verschillende bekende schilderijen, en ook een

biografie door Helene Verhougstraete, Roger

Van Schout en Jean-Luc Pypaert: aan deze bij-

drage (110-121) kon menig detail ontleend wor-

den.  De catalogus zelf telt 160 bladzijden.

De catalogus van Brussel is bescheidener van

omvang (20 pp. + ill.) en draagt als titel De zaak

Van der Veken en werd uitgegeven door het

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te

Brussel.

Naar aanleiding van deze tentoonstellingen kan,

zoals vroeger meer dan eens werd gedaan, de

vraag gesteld worden: was Jef Van der Veken

een kunstenaar of een vervalser?  Het antwoord

is niet moeilijk: J. Van der Veken was een

rasecht kunstenaar die zich bediende van de

techniek en de gedachten van de Oude

Meesters.  Hij was een Vlaamse Primitief die

vijfhonderd jaar té laat op de wereld is gekomen.

Uit de kwartierstaat blijkt dat hij geen

Antwerpenaar of Brusselaar mag genoemd wor-

den, maar een man wiens roots in de Kempen

geworteld waren.

E. Van Autenboer

Nota: voor het opstellen van de kwartierstaat

hebben we beroep kunnen doen op de mede-

werking van Vic Bertels en Ingrid Lenaerts.

Hartelijk dank!
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

•Op 27 januari 2007 had onze jaarlijkse

algemene vergadering plaats in het heemlokaal

van de Laakdalse werkgroep voor geschiedenis.

Er waren in totaal 17 personen aanwezig.  Na de

vergadering brachten wij een bezoek aan het

Draaiorgel museum in Voortkapel, een prachtige

privé verzameling van grote en kleine orgels. Wij

danken de heemkring van Vorst Meerdaal voor

het ter beschikking stellen van hun lokaal en hun

hartelijke ontvangst.

•Wij namen deel aan de genealogische con-

tactdag van de Heemkring “De Linde” in  Olen

op 18 februari 2007  en aan de genealogische

dag GENEA6 ingericht door enkele heemkrin-

gen tussen Turnhout en Tilburg in Ravels-Eel op

25 maart 2007,

•Ook dit jaar richt VVF-Kempen een cursus

“familiekunde voor beginners” in.  Bij de opmaak

van deze editie zijn de juiste data nog niet ge-

kend.  De cursus omvat 6 avonden van 2,5 uur

en zal doorgaan in het lokaal van de Heemkring

van Vorst Meerdaal, Geelsebaan 4  Laakdal

•De uitbreiding van onze bibliotheek noopte ons

ertoe om meer opslagruimte te creëren. Onze

secretaris zorgde voor een nieuw boekenrek

van 4m op 2m zodat we onze nieuwe aanwin-

sten een goede plaats kunnen geven. 

Schenkingen:

•Van Tjette van den Beemt uit Etten en Leur kre-

gen wij het boek: “Schout Pieter Pieterz. Nuijts

en zijn voorouders” een bijdrage tot de

geschiedenis van vier generaties Nuyts van Cor

Aertssens.  De auteur vertrekt van geschriften

van de schout Pieter Nuijts, schout van Etten,

Leur en Sprundel en geeft aan de hand van de

afstamming meer dan een eeuw geschiedenis

weer van familie en de genoemde orpen..(biblio-

theek nr. F 49)

•Dezelfde persoon bezorgde ons ook 2 CD’s

met de inhoud van het Genealogisch Tijdschrift

voor Midden en Westbrabant,  de jaargangen

1977 tot en met 2004.

•Maria De Vrij: Inventaris van personeels-

dossiers van de bijzonder verrekenkas voor

gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders

der Diamantnijverheid 1931/1968

(G. Ceurvels en G. De Lille)

•Volgende personen schonken ons bidprentjes

en/of doodsbrieven in de afgelopen maanden:  

Maria De Vrij,  Zoersel

Frans Renaerts, Mol

Marc Van den Cloot, Oostmalle

Renilda Maes, Arendonk

Werner Langbeen, Emblem

Lisette Soffers, Oud-Turnhout

Vic Bertels, Oostmalle.     

Van harte dank aan de milde schenkers.

TWEE VOORDRACHTEN VOOR VVF-LEDEN

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 deel-

neming in kennis gesteld. Liefst op het e-mailadres: frans.renaerts@busmail.net

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. 



10

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK IN 2006

ALGEMEEN

•A104 Graven op de kerkhoven in Hoogstraten

deel I  (Erfgoed Hoogstraten)

•A105 Graven op de kerkhoven in Hoogstraten

deel II (Erfgoed Hoogstraten)

•A106 Borgbrieven Arendonk, Beerse, 

Loenhout, Meer, Merksplas,

Weelde, Wortel, Zandhoven

•A107 Inventaris op de nagelaten documenten 

van Jan Gillis, pensionaris van Antwer-

pen 1556 – 1581 (Gilberte Degueldre)

•A108 Inventaris Kadasterkaarten 1824 – 1963

Antwerpen en omgeving

•A109 Inventaris Prentbriefkaarten van Antwer-

pen 1855 – 2000

•A110 Inventaris van archieven van bedrijven, 

verenigingen en professionele  activitei-

ten van personen in Antwerpen 1596-

1999

•A111 Lijst met geïdentificeerde huisnamen 

Antwerpen

•A112 Pastorat, Constultat et Espionnage.  La 

vie insolit de Adolphe Fréderic Peterson 

(Prodoc)

•A113 Inventaris van de Parochieregisters van 

de Stad Antwerpen

•A114 Stukken betreffende deserteurs en weer-

spannige conscrits uit het departement 

der twee Neten 1796-1814

•A115 Overlijdensberichten van militairen van 

het Franse leger afkomstig uit het depar-

tement van de twee neten.  (Jaar VII) 

1798/1799 – 1817

•A116 The Essex Scottish Regiment - herden-

king 60 j. Bevrijding  (C.van Beeck)

•A117 Bijnamen in de gemeente Dessel  (A.M. 

Leysen)

•A118 Poppel toen en nu: Algemene geschie-

denis en plaatsnamen

•A119 Poppel: cijnsboeken, congregaties, volk

stellingen enz.

•A120 Belgisch Koloniale Biografie  deel I - 

1948 

•A121 Belgisch Koloniale Biografie  deel II – 

1951

•A122 Belgisch Koloniale Biografie  deel III – 

1952

•A123 Belgisch Koloniale Biografie  deel IV – 

1956

•A124 “Voor allemaal een stukske” De zalige 

zuster Maria Adolphine uit Ossendrecht”

•A125 De kapel van de Hagelberg in 

Berendrecht 1732-1982 (Polderheem 3-

1982)

•A126 Rusthuis Aalmoezenier Cuypers in 

Stabroek 1908-983 (Polderheem 3-1988) 

•A127 Het Engels Kamp, woonwijk tussen stad 

en polder  (Polderheem 1-1985)

•A128 Romeinen op de scheldezoom 

(Polderheem 3-1996)

•A129 De Schelde in kunst en cultuur 

(Polderheem 3-1999)

•A133 Zo was Lichtaart  (H.K. Kasterlee-

Lichtaart-Tielen)

•A134 Je stamboom, je familiegeschiedenis, 

stap voor stap  (Johan Roelstrate)

•A135 Inventaris plaatselijke geschiedenissen 

in het VVF-centrum

•A136 Inventaris bewerkte bronnen in het VVF-

centrum

•A137 Inventaris familiegeschiedenissen in het 

VVF-centrum

•A138 Inventaris heraldische werken in het 

VVF-centrum

•A139 Inventaris preciosa in het  VVF-centrum

•A140 Inventaris van personeelsdossiers van 

de bijzonder verrekenkas voor gezins-

vergoedingen van de arbeiders der dia

mantnijverheid  1931-1968

VOLKSTELLINGEN-BEVOLKING

•V 21 Bevolkingsregister Antwerpen 1800 – 

1815 wijk 1, 2de volume – index

•V 22 Bevolkingsregister Antwerpen 1800 – 

1815 wijk 4, 2de volume – index

•V 23 Bevolkingsregister Antwerpen 1800 – 

1815 wijk 5 – index

FAMILIEGESCHIEDENIS

•F 46 Families NIJS-E. MELIS-P. MERTENS-

VAN HOOF (E. Nijs)

•F 47 Genealogie de familie  de VOCHT (Tjitte

van den Beemt)

•F 48  Het geslacht DICTUS uit Wuustwezel  

(Frank J. Dictus)
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•F 49 Schout Pieter Pietersz. NUYTS en zijn 

voorouders (Cor Aertssens)

DOODSBRIEVEN EN BIDPRENTJES

•B 19 Overlijdensberichten Gazet van 

Antwerpen 1995

•B 20 Overlijdensberichten Gazet van 

Antwerpen 1997

•B 21 Overlijdensberichten Gazet van 

Antwerpen 2002

•B 22 Overlijdensberichten Gazet van 

Antwerpen 2003

•B 23 Overlijdensberichten Gazet van 

Antwerpen 2004

•B 24 Overlijdensberichten Gazet van 

Antwerpen 2005

•B 25 Overlijdensberichten De Standaard 

•B 26 Oud Kerkhof Turnhout (Kwakkelstraat) - 

Schema indeling L2 tot R1-(met namen 

van de overleden families)

Bibliografie voIkscultuur  Jaargangen 

1994-1999

BESTANDEN OP CD-ROM

•Cd05 GéniWdep – Index Généalogique de 

Wallonie 2000

•Cd06 GéniWdep – Index Généalogique de 

Wallonie 2001

•Cd07 Genealogie de Familie De Vocht 

•Cd08 Hoofdcijnsboek van het Land van Waas

•Cd09 Bewerking BS Arendonk 1800-1900

•Cd10 Databanken notariaten Rijksarchief 

Antwerpen -versie 21.8.2006

•Cd11 Databanken notariaten Rijksarchief 

Antwerpen -versie 10.10.2006

•Cd12 Genealogisch Tijdschrift Midden en 

West-Brabant - 1977-1995

•Cd13 Genealogisch Tijdschrift Midden en 

West-Brabant - 1996-2004

PAROCHIEREGISTERS

•PR204 Brecht: bewerking overlijden 1611-

1714 ovl. Kinderen 1681-1713    

•PR205 Brecht : bewerking  dopen –huwelijken 

1611-1623

•PR207 Oostmalle : bewerking overlijden 1569-

1618  en 1711-1800

•PR208 Oostmalle : kopies originele akten 

overlijden 1728-1765

•PR209 Halle-Zoersel : bewerking dopen 1599-

1806

•PR210 Halle-Zoersel : bewerking huwelijken-

overlijden 1605-1806

•PR211 Zoersel, klapper D-H-O  1677-1792

•PR212 Poppel : bewerking begrafenissen 

1604-1803

•PR213 Wechelderzande : bewerking 

huwelijken 1613-1798

BURGELIJKE STAND

•BS54 Dessel: bewerkingen BS huwelijken 

1806-1910

•BS56/57/58  Arendonk : Bewerking BS  D-H-O

1800-1900

HAZA-DATA BESTANDEN

Door de bereidwillige medewerking van Rita De

Laat, werden diverse bewerkingen van paro-

chieregisters, die wij in boekvorm hebben, om-

gezet in een haza-data bestand zodat deze ook

op PC kunnen geraadpleegd worden.Er kunnen

ongeveer 120 bestanden op PC geraadpleegd

worden.

Onze bestanden van tijdschriften werden verder

aangevuld met diverse publicaties van heem-

kundige kringen en genealogische verenigingen.

ARCHIEF NIJS

Het archief Nijs, ons bezorgd door Mevr. Elisa

Nijs uit Dessel, werd reeds voor het grootste

deel geinventariseerd en geklasseerd. Momen-

teel zijn er 12 archiefdozen met gegevens over

diverse families beschikbaar. Er is een aanvang

gemaakt  met het indexeren van alle familien-

amen die in het archief voorkomen.

DOODSBRIEVEN EN BIDPRENTJES

Dank zij regelmatige schenkers wordt onze

verzameling bidprentjes en doodsbrieven regel-

matig uitgebreid.  A. Sannen, H. Van de Leur en

G. Keysers zorgen ervoor dat alles correct bijge-

houden wordt op de computer. 

Stand einde 2006:

Aantal  bidprentjes :  8.685 

Aantal doodsbrieven: 10.407

Victor Bertels
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HOE KOM IK AAN EEN EIGEN WAPENSCHILD?

Heraldiek of wapenkunde is een discipline die

nauw verbonden is met Genealogie. Vandaar

dat er in de schoot van de VVF ook een orgaan

bestaat dat zich specifiek met wapenkunde of

heraldiek bezighoudt: het Heraldisch College.

Dit college zorgt voor de registratie van niet-

adellijke wapens en de publicatie ervan in

Vlaamse Stam.

Oorspronkelijk ontstonden wapenschilden als

herkenningsteken van de geharnaste ridders op

het slagveld en de tornooien.  Van oudsher tooi-

den de edellieden zich met een wapenschild.

Dat was het uiterlijke teken van hun naam of

familie.  De keuze van een wapen was streng

gereglementeerd en werd door de herauten in

wapenrollen opgetekend.  

De Franse revolutie die “vrijheid, gelijkheid en

broederlijkheid “ predikte, vond dit alles te elitair

en trachtte met alle middelen deze tekenen van

de adel te vernietigen.  Napoleon voerde de

oude gebruiken van het verlenen van adeldom

en van blazoenering echter opnieuw in.

Maar het voeren van een wapenschild is zeker

niet het alleenrecht geweest van de adel.  In de

middeleeuwen waren er ook heel wat niet-adel-

lijke wapens, meestal herkenningstekens van

huizen (er bestonden geen huisnummers).

Schepenen en ambtenaren moesten over een

zegel beschikken om allerlei akten te valideren

en daarin verwerkten zij vaak hun familiewapen.

Pas in de moderne tijden met de Franse Revo-

lutie is  de mening ontstaan dat alleen edellie-

den, kloosters, steden en gemeenten over een

wapenschild  konden (mochten) beschikken.

Er is echter geen enkele wettelijke bepaling die

verbiedt om een eigen wapen te maken, te ge-

bruiken of te publiceren.  Het staat dan ook een-

ieder vrij om een eigen wapen te dragen.

Waarmee moet je rekening houden bij het

ontwerpen van een wapenschild?

Men dient vooreerst rekening te houden met het

feit of het om een OUD of een NIEUW wapen

gaat voor aanvragende personen en families

wonend in Vlaanderen of van VLAAMSE origine.

Het komt wel eens voor dat na jaren genealo-

gisch onderzoek men op een rechtstreekse

voorouder stuit die een wapen heeft gevoerd.

Wanneer je dan zelf dit wapen wil voeren kan je

een aanvraag indienen bij het Heraldische col-

lege.  Met spreekt dan van het registreren van

een OUD WAPEN. Het moet hier gaan om een

rechtstreekse mannelijke afstamming die blijkt

uit de opgemaakte stamreeks  voorzien van de

nodige archiefstukken als bewijs.

Wanneer men geen oud wapen vindt dan kan

men zelf een NIEUW WAPEN ontwerpen.  Dit

kan op allerlei manieren gebeuren.  Men kan

zelf, op basis van zijn familienaam (sprekend

wapen), herkomst, beroepen, enz. een wapen

samenstellen. Hier zijn echter een aantal voor-

waarden gesteld waaraan moet voldaan worden

om het wapenschild te verantwoorden en de

vorm en de kleuren moeten in overeenstemming

zijn met de voorschriften die in de heraldiek

gelden.

Wat NIET kan, is het geheel of te nadrukkelijk

gedeeltelijk overnemen van een bestaand

wapen, zowel van particulieren als van gemeen-

ten of steden. Originaliteit is hier het ordewoord.  

•Het schild kan verschillende vormen hebben

o.a.: een vroeggotisch schild, een laatgotisch

schild, een accoladeschild of een ovaalschild

(enkel voor vrouwen).

•De helm wordt getralied en in driekwart

aanzicht voorgesteld.

•Men mag geen wapenonderdelen gebruiken

die aan de adel zijn voorbehouden (kronen,

mantels, schildhouders, enz.).  Het gebruik van

Leeuwen, Adelaars of Lelies is in principe niet

toegelaten, tenzij het om een bestaand oud

wapen of om een sprekend wapen gaat zoals:

De Vos, De Leeuw, Adler, enz. Uitzonderingen

zijn mogelijk.

•Een eigen wapenspreuk of devies wordt wel

aanvaard  Deze tekst kan in gelijk welke

bestaande taal of dialect weergegeven worden. 
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Als algemene regel geldt dat een schild zo een-

voudig mogelijk dient te zijn.  

Buiten de klassieke elementen die in een schild

kunnen voorkomen (balk, keper, paal, kruis,

schuinbalk of gaffel), beperkt men zich best tot

twee figuren.  Zowel voor een wapenschild in

kleur als in zwart-wit dienen de conventionele

kleuren of arceringen nageleefd te worden.

Voor de kleuren zijn dit:  rood (keel), blauw (la-

zuur), groen (sinopel), zwart (sabel) en voor de

metalen: goud = geel en zilver = wit.

In zwart-wit: voor de metalen:  goud : wit vlak

met zwarte stippen en zilver: wit vlak

Rood: wit vlak met verticale zwarte strepen;

blauw: wit vlak met horizontale zwarte strepen;

groen : wit vlak met zwarte diagonalen van links

naar rechts; zwart: ofwel volledig zwart vlak

ofwel met geruite zwarte strepen.

De contactadressen van het Heraldisch college

vindt men in de tijdschriften Vlaamse Stam,

Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen of op de

website www.svvf.be: ga via VVF vzw naar

Heraldisch College waar de aanvraagprocedure

en de kostprijs uitvoerig worden toegelicht.

Uitgebreide informatie kan je ook vinden in het

boekje: Beknopte inleiding tot de heraldiek,

samengesteld en uitgegeven door Marc Van de

Cruijs, Krommelei, 47  2110 Wommelgem.

Tot slot vermelden we nog dat de Vlaamse

Heraldische Raad door een decreet van

3/2/1998 met uitvoeringsbesluiten van 1/7/2000

(BS 1 september 2000) bevoegd is om wapen-

schilden van privé-personen en instellingen te

registreren.  Deze Raad werd in 1984 opgericht

om de gemeentelijke en provinciale wapens te

registreren.  Hier gaat het dan om een officiële

en veel duurdere procedure met weliswaar meer

juridische waarborgen.  Inlichtingen: Graaf de

Ferrarisgebouw - Koning Albert II-ln. 20 bus 7,

1000 BRUSSEL.  Tel. : 02-553 83 23 - Fax : 02-

553 82 05.

Vic Bertels

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN VALKENSWAARD

IN 1914

Gedurende de 1ste wereldoorlog bleef Neder-

land buiten het krijgsgewoel en heel wat Belgen

vluchtten dan ook naar daar om niet opgeroepen

te worden voor het leger. Uit het register van

Belgische Vluchtelingen in de gemeente Val-

kenswaard noteren we dat er op het einde van

de oorlog,  390 Belgen woonden. 129 daarvan

kwamen uit de provincie Antwerpen, waarvan 68

uit Arendonk, de rest kwam praktisch allemaal

uit Limburg.

De verklaring voor het groot aantal Aren-donke-

naars is, dat zowel Arendonk als Valkenswaard

twee gemeenten waren met een intensieve

sigarenindustrie.  Rond de eeuwwisseling 1800/

1900 zorgden in Arendonk een 15-tal sigaren-

fabrikanten voor een productie van 30 miljoen

sigaren per jaar.(1) Tijdens de eerste wereldoor-

log zakte de sigarenindustrie bijna helemaal in

elkaar.  Heel wat sigarenmakers werden opge-

roepen, of vonden een nieuwe werkplaats in

Valkenswaard. Het beroep “sigarenmaker”

spreekt voor zichzelf. De “bosjesmaker” was de

jonge werkman die het “voorwerk” deed voor de

eigenlijke sigarenmaker

Arendonk en Valkenswaard, waren van oudsher

reeds met elkaar verwant, niet alleen via de

sigarenindustrie maar ook door de valkerij was

er in de 17de en de 18de eeuw een intens ver-

keer tussen Arendonk en Valkenswaard.  Beide

gemeenten waren in die tijd bekend aan alle

Europese vorstenhuizen om de kweek en oplei-

ding van valken. 

De hierbij gevoegde lijst bevat enkel personen

uit de provincie Antwerpen. De volledige lijst kan

je vinden op de website van  de Heemkun-

dekring Wederheem Valkenswaard.

Vic Bertels

(1) Jaarboek 2002 H.K “Als ice can” Arendonk :

“De Arendonkse sigarenmakerij” (Harry Liekens)
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Bevolking 4.285

Belgen 390

Totaal 4.675

Namen Voornamen Geboorteplaats Geb.. Datum Nat. Beroep Laatste Opgenomen Datum Datum

verblijfplaats bij aankomst vertrek

Akkerveken van Franciscus Arendonk 14-11-1898 Belg. sigarenmaker Arendonk Dommelse Dijk 02-02-1915

Akkerveken van Henricus Franciscus Arendonk 14-04-1902 Belg. bosjesmaker Arendonk Dommelse Dijk 02-02-1915

Akkerveken van Maria Elisabeth Arendonk 27-09-1897 Belg. sigarenmaker Arendonk Dommelse Dijk 02-02-1915 26-12-1915 naar Bergeijk

Baaten Alberdina Maria Aug. Turnhout 23-09-1887 Belg. naaister Turnhout Dir. v.Gend & Loos 07-04-1916 vertr. 23-09-18 naar W… (?)

Baelen van Alphons Olmen 11-04-1876 Belg. landbouwer Linne Hub. Damen 30-04-1918 café Dommelseweg; 13-05-18 naar Dommelen

Balthissen Martin Julius Essen 04-07-1899 Dld. voerman Gemert v.d. Berg 01-05-1918 09-12-??

Beek van Cornelius Putten (B) 15-08-1868 Ned. arbeider Putten (B) Fr. Sterken 04-05-1915

Beek van Cornelius Stabroek (Putte) 15-08-1868 Ned. arbeider Putte Fr. Sterken 19-03-1917

Beek van Frans Putten (B) 19-04-1899 Belg. arbeider Putten (B) Fr. Sterken 04-05-1915

Beek van Frans Stabroek (Putte) 19-04-1899 Belg. arbeider Putte Fr. Sterken 19-03-1917

Beek van Petrus Putten (B) 26-01-1897 Belg. arbeider Putten (B) Fr. Sterken 04-05-1915

Beek van Petrus Stabroek (Putte) 26-01-1897 Belg. arbeider Putte Fr. Sterken 19-03-1917

Berckmans Hendricus Baelen 26-07-1891 Belg. arbeider Borkel A.M. Loos 04-07-1917

Bergmans Jan Jacobus Mol 04-02-1898 Belg. mijnwerker Mol M. Loos 14-09-1918

Boermans Jan Jozef Arendonk 25-03-1878 Belg. sigarenmaker Arendonk Dommmelse Dijk 10-01-1915

Bouillart Adriana Carolina Arendonk 15-11-1912 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Cornelia Victoria Arendonk 30-09-1899 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Delphina Maria Arendonk 08-11-1903 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Eduard Valentijn Arendonk 13-02-1915 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Godefridus Franciscus Arendonk 14-02-1908 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Johannes Baptist Arendonk 04-02-1902 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Maria Cornelia Arendonk 23-03-1910 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Petrus Arendonk 18-11-1905 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Bouillart Victor Arnold Arendonk 07-08-1880 Belg. sigarenmaker Arendonk Dommmelse Dijk 07-10-1914

Bouwel van Jan Putten (B) 01-03-1876 Ned. arbeider Putten (B) W. Bogers 04-05-1915 A 76 b

Bouwel van Jan Stabroek (Putte) 01-03-1876 Belg. arbeider Putte W. Bogers 19-03-1917 A 76 b

Branders Natalia Geel 00-03-1899 Belg. sigarenmaker Overpelt K. Dubach 01-09-1914

Brits Elisa Hoboken 01-02-1902 Venlo Alex Wolters 12-03-1918

Buelen van Henricus Ludovicus Borgerhout 08-12-1915 Belg. zonder Antwerpen Th. Louwers 22-10-1914

REGISTERR VANN BELGISCHEE VLUCHTELINGEN,, GEMEENTEE VALKENSWAARD

Aangelegdd 11 augustuss 1914

Adm. Archief Valkenswaard na 1811, inv.nr. 1239
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Celis Emille Arendonk 06-04-1888 Belg. sigarenmaker Hapert Dommelse Dijk 05-10-1915

Cijpers Antoon Antwerpen 26-01-1857 Belg. postbode Neerpelt A. Retera 14-10-1914

Cijpers Jacobus Antwerpen 15-05-1864 Belg. postbode Berghem # A. Retera 14-10-1914 # Berchem?

Claessen Henri Arendonk 00-00-1867 Belg. sigarenmaker Arendonk F. de Proost 05-12-1914

Clerbout Edouard Antwerpen 02-04-1881 Belg. zonder Antwerpen gem. Secretaris 16-03-1918 gekomen van Nijmegen

Cuijpers Jozef Meerhout 08-08-1891 Belg. arbeider Bergeijk A.M. Loos 22-06-1917

Delperdange Joséphine Antwerpen 11-05-1898 Belg. zonder Bourg Leopold Maastrichterstraat 03-11-1914

Deuren van Bertha Arendonk 00-05-1896 Belg. fabrieksarbeidster Arendonk F. de Proost 01-02-1915

Deuren van Hendrik Arendonk 28-12-1894 Belg. sigarensorteerder Arendonk F. de Proost 05-11-1915

Dierikx Catharina Maria Kasterlee 10-10-1869 Belg. huisvrouw Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Dijk van Rosalia Westerloo 28-03-1862 A. Broekx-Feijen

Eijnde van den Bertha Antonia Rijmenam 23-08-1908 Belg. Putten (B) vertr. 19-05-1916

Elzen Hendrik Arendonk 04-04-1898 Belg. sigarenmaker Reusel W. v. Wijk 12-11-1917

Engel Pierre Arendonk A. Broekx-Feijen 28-12-19?? 24-09-1919 Bourg Leopold

Engelen Louis Arendonk 02-12-1893 Belg. sigarenmaker Arendonk H. Verbunt 03-04-1915

Fontijne Juliaan Karel Maria Antwerpen 24-11-1910 Belg. Harderwijk Kromstraat 01-07-1915

Fontijne Maria Juliette Agnes Berhem (?) 17-01-1914 Belg. Harderwijk Kromstraat 01-07-1915 verm. Berchem

Geenen Maria Josephina Arendonk 19-08-1885 Belg.

Gelooven van Michiel Hamont 25-10-1880 Belg. sigarenmaker Antwerpen Davids 08-11-1915

Genechten Catharina Odrada Leonie Baelen 21-03-1895 Belg. Borgerhout Peperstraat 14-11-1914

Genechten van Maria Elisab. Francisca Delphina Baelen 07-04-1884 Belg. Borgerhout Peperstraat 14-11-1914

Goris Antoon Geel 00-00-1898 Belg. sigarenmaker Geel A. Verachterd 05-04-1915

Goris Franciscus Arendonk 24-07-?? sigarenmaker Gestel Joh. v. Gerven de ? 04-03-1918

Goris Joseph Arendonk 16-04-1900 Belg. sigarenmaker Reusel J. v. Dooren 01-11-1917

Hendrikx Aleida Antwerpen 20-08-1880 Belg. zonder Antwerpen A. Retera 14-10-1914

Hendrikx Antoinetta Berghum # 01-07-1913 Belg. zonder Antwerpen A. Retera 14-10-1914 # Berchem ?

Hendrikx Joanna Antwerpen 02-02-1878 Belg. zonder Antwerpen A. Retera 14-10-1914

Hendrikx Philomena Berghum # 18-03-1883 Belg. zonder Antwerpen A. Retera 14-10-1914 # Berchem ?

Kieboom v.d. Maria Dimphena Arendonk 17-11-1869 Belg. Arendonk Leijdekkers 05-09-1917

Kuijpers Franciscus Norbertus Postel 17-04-1895 arbeider Bergeijk J. Kuijpers 08-08-1917 18-02-1918 naar Bergeijk

Kurings Frans Geel 00-00-1895 Belg. sigarenmaker Geel Adr. Verachterd 16-06-1915

Laarhoven van Adrianus Theodorus Arendonk 17-09-1890 Belg. sigarenpakker Arendonk Luikerweg 20-01-1915 naar E 14?

Laarhoven van Hendrikus Martinus Arendonk 12-08-1899 Belg. sigarenpakker Arendonk Luikerweg 25-10-1914 naar E 14?

Lemmens Henri Oud Turnhout 26-02-1868 Belg. zonder Bourg Leopold Dommelseweg 12-11-1914
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Maes Maria Catharina Arendonk 19-05-1879 Belg. zonder Arendonk Dommmelse Dijk 15-12-1915

Mariën Rosalia Olmen 31-08-1871 Ned. Eindhoven H. v.d. Berg 28-07-1917

Meijers Lambert Quars 30-11-1884 Belg. handelaar Turnhout Eindhovenseweg 02-03-1915 vertrokken Uden Dorp 27-08-1917

Meijnendonckx Pieter Arendonk 20-10-1886 Belg. sigarenmaker Antwerpen J. v. Dooren 15-10-1914 10-08-1917 naar Engeland

Meus Régine Mol 18-01-1891 Belg. Turnhout Eindhovenseweg 02-03-1915 vertrokken Uden Dorp 27-08-1917

Oris Jan Arendonk 04-05-1899 Belg. sigarenmaker Reusel W. v. Wijk 12-11-1917

Paashuys August Arendonk 16-05-1887 Belg. sigarenmaker Arendonk Stad

Paashuys Eduardus Arendonk 23-02-1889 Belg. sigarenmaker Arendonk A. Paashuys Stad

Paashuys Godefridus Arendonk 11-11-1897 Belg. sigarenmaker Arendonk A. Paashuys Stad

Paulus Susanna Josephina Berhem (?) 14-02-1892 Belg. Harderwijk Kromstraat 01-07-1915

Pauwels Louis Geel 13-12-1883 Belg. koopman Bourg Leopold A. Broekx-Feijen 27-02-1919

Philipsen Louis Baelen 10-02-1895 Belg. landbouwersknecht Baelen wed. H. Feijen 10-02-1916

Pijnenburg Lodewijk Arendonk 04-03-1902 Belg. sigarenmaker Neerpelt Hub. v. Gerwen 05-10-1915

Poppel Eduard Jan Frans Arendonk 01-06-1893 Belg. sigarenmaker Antwerpen H. Verbunt 24-06-1916 vertrokken 28-06-1916

Poppel van Karel Arendonk 24-11-1890 Belg. sigarenmaker Bladel H. Verbunt 02-04-1916

Proost de Joanna Arendonk 17-03-1888 Belg. Hapert Dommelse Dijk 05-10-1915

Put van Franciscus Putte 19-09-1873 Ned. arbeider Putte W. Bogers # 19-03-1917 # A 76

Put van Franciscus Stabroek (Putte) 19-09-1873 Ned. arbeider Putte W. Bogers 19-03-1917 A 76 b

Raaijmakers Jozef Arendonk 00-00-1896 Belg. sigarensorteerder Arendonk Dommelse Dijk 08-11-1915

Reijnders Eugeen Antwerpen 23-02-1898 Belg. arbeider Schaffen wed. Beeks 03-06-1917

Scheppers Jan Geel 24-03-1889 Belg. arbeider Borkel A. M. Loos 04-07-1917

Schevensteen van Germaine Merksem 28-05-1897 Belg. Merksem A. Wolters # 17-02-1919 # sigarenfabrikant; 26-02-1919

Schevensteen van Louis Corneille Merksem 24-11-1855 Belg. brasseur Merksem A. Wolters # 17-02-1919 # sigarenfabrikant; 26-02-1919

Schrijvers Antoine Arnold Henri Marcel Baelen 10-09-1912 Belg. Borgerhout Peperstraat 14-11-1914

Smolders Jacobus Stabroek (Putte) 12-08-1889 Belg. arbeider Putte W. Bogers-Beekmans 19-03-1917 A 76 b

Sneijers Alphonse Arendonk 20-02-1910 Belg. Eindhoven Dommelse Dijk 10-09-1917

Sneijers August Arendonk 22-03-1905 Belg. Eindhoven Dommelse Dijk 10-09-1917

Sneijers Eduard Arendonk 21-01-1903 Belg. Eindhoven Dommelse Dijk 10-09-1917

Steenbergen van Alphons M.J. Arendonk 20-08-1896 Belg. sigarenmaker D 634

Swinnen Maria Joanna Marcella Arendonk 15-07-1907 Belg.

Tiers Jacobus Arendonk 13-10-1893 Belg. sigarenmaker Arendonk Dommelse Dijk 14-10-1914 naar E 134

Velde van den Maria Hortensia Vremde 18-11-1883 Belg. zonder Antwerpen Th. Louwers 22-10-1914

Veldhoven van Willem Antwerpen

Verbruggen Anna Maria Mol 22-04-1891 Belg. L. v.d. Noord 19-01-1917
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Verbruggen Anna Maria Clementine Mol 27-02-1895 Belg. Westerhoven Braken 22-01-1917

Vercainge Eva Elisabeth Arendonk 29-01-1885 Belg. Eindhoven Dommelse Dijk 10-09-1917

Verdonck Louis Arendonk 23-09-1899 Belg. sigarenmaker Arendonk J. v. Dooren 15-10-1914

Verdonck Petrus Arendonk 16-06-1892 Belg. sigarenmaker Arendonk J. v. Dooren 15-10-1914

Verdonck Petrus Arendonk 16-06-1897 Belg. sigarenmaker J. v. Dooren # # toevoeging onleesbaar

Vloedt van der Julius Arendonk 18-05-1899 Belg. sigarenmaker Reusel W. van Wijk # 12-11-1917 # Schoolstraat; 05-01-1918 Eindhoven

Vocht de Constans Arendonk 00-11-1897 Belg. fabrieksarbeider Arendonk M. Sprengers 08-03-1915

Vocht de Cornelius Arendonk 02-07-1865 Belg. fabrieksarbeider Arendonk Leijdekkers 05-09-1917

Vocht de Gustave Arendonk 05-03-1907 Belg. Arendonk Leijdekkers 05-09-1917

Vocht de Josepha Clementine Arendonk 03-06-1904 Belg. Arendonk Leijdekkers 05-09-1917

Vocht de Martina Arendonk 00-00-1902 Belg. bosjesmaakster Arendonk M. Sprengers 25-11-1915

Vosters Maria Catharina Re Arendonk 06-09-1860 Belg. Arendonk Dommelse Dijk 05-02-1915

Werrens ? ? ? Belg. zonder Antwerpen M. Sprengers 05-06-1918 abusief ingeschreven

Werrens Antonius Franciscus Turnhout 17-03-1867 Belg. orgelverhuurder Antwerpen M. Sprengers 05-06-1918 abusief ingeschreven

Werrens Jacobus Antwerpen 05-10-1891 Belg. orgeldraaier Antwerpen M. Sprengers 05-06-1918 abusief ingeschreven

Werrens Josephus Antwerpen 09-04-1889 Belg. orgeldraaier Antwerpen M. Sprengers 05-06-1918 abusief ingeschreven

Werrens Thomas Antwerpen 28-02-1880 Belg. orgelverhuurder Antwerpen M. Sprengers 05-06-1918 abusief ingeschreven

Wieme Emma Antwerpen 20-10-1906

Wijnants Anna Catharina Arendonk 25-12-1896 Belg. plakster Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Carolina Maria Arendonk 09-11-1898 Belg. bosjesmaakster Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Gerard Frans Arendonk 19-07-1903 Belg. bosjesmaker Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Henricus Arendonk 12-01-1902 Belg. bosjesmaker Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Jan Baptist Arendonk 29-02-1872 Belg. arbeider Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Johanna Arendonk 09-12-1894 Belg. fabrieksarbeidster Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Josephus Arendonk 15-05-1900 Belg. bosjesmaker Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Karel Jan Baptist Arendonk 23-03-1907 Belg. zonder Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Maria Carolina Arendonk 20-04-1911 Belg. zonder Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Maria Julia Arendonk 23-04-1909 Belg. zonder Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnants Mathildis Arendonk 15-03-1905 Belg. zonder Arendonk Staes? 20-12-1915 naar E 49

Wijnen Frans Arendonk 03-11-1896 Belg. sigarenmaker Arendonk de Vocht # 14-10-1915 # Dommelse Weg

Wijnen Petrus Josephus Arendonk 05-03-1886 Belg. sigarenmaker Duizel Boullart 05-03-1915 10-09-1918 naar Bergeijk

Zummeren Aloijs Turnhout 23-09-1878 Belg. sigarensorteerder Mechelen Eindh. Weg 449 21-12-1914 12/04/1919

Publicatie met toestemming van Werkgroep Heemkring Wederheem Valkenswaard - lijst van Belgische Vluchtelingen in Valkenswaard 1914-1918
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AGENDA

MAART 2007 

7 maart Wat ? Genealogische dag 

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

7 maart Wat? Voordracht: “Hoe stellen we onze familiegeschiedenis samen“  

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle  

Wanneer? 19 uur

Wie? VVF-Kempen

25 maart Wat? 6de Genealogische dag

Waar? Gemeentezaal, Eelstraat 2, 2380 Ravels-Eel

Wanneer: van 10 tot 17 uur

Wie? Heemkringen tussen Turnhout en Tilburg m.m.v. VVF-Kempen               

APRIL 2007   

4 april Wat ? Genealogische dag 

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

4 april Wat? Voordracht : “Hoe mijn familiegeschiedenis inbinden”    

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? 19 uur

Wie? VVF-Kempen

MEI 2007 

2 mei Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

JUNI 2007  

6 juni Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen 

SEPTEMBER 2007

5 september Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

Meer info bij: Frans Renaerts, St.Jozeflaan 78,  2400 Mol 014/81.48.27

frans.Renaerts@busmail.net 

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

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 8, 2400 Mol

frans.renaerts@busmail.net
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Elke genealoog met een beetje ervaring weet

het en past het toe: controleer de gegevens die

je krijgt of noteert van derden, hoe betrouwbaar

ze ook zijn of lijken.

De laatste jaren zijn er heel wat middelen bij

gekomen om informatie te verkrijgen over fami-

liekunde, afstamming enz. Via bewerking van

doopregisters werden voor heel wat gemeenten

gezinssamenstellingen gedaan.  Huwelijken en

begrafenissen   werden geklapperd. Allerlei lijs-

ten, documenten, notarisakten enz. werden

bewerkt en in een of andere vorm gepresen-

teerd aan het brede publiek. Daar bovenop is de

laatste jaren de genealogische informatie op het

internet expansief uitgebreid. Zowel officiële

instanties als particulieren voelen zich geroepen

om zoveel mogelijk plaatsen, namen en data te

spuien tot meerder geluk van de man of vrouw

die een stamboom wil opmaken.

Al deze hulpmiddelen hebben er toe bij gedra-

gen dat het opmaken van een stamboom, zoals

velen dat nog noemen, relatief vlot kan ge-

beuren en met wat meeval kan je tot begin jaren

1600, en zelfs verder, geraken. Het bewerken

van al die bronnen, ze publiceren, in boekvorm

of op het internet, vraagt van de auteur heel wat

inspanning en neemt heel wat tijd in beslag.

Door al die verwezenlijkingen heeft de genealo-

gie zeker aan populariteit gewonnen en is ze in

tegenstelling tot 20-30 jaar geleden heel wat

toegankelijker geworden.

Een eerste bedenking die wij willen maken:

Wij stellen vast dat we door al die bijkomende

middelen we meer en meer evolueren naar een

“afschrijf-genealogie”. Gegevens van het inter-

net, uit bewerkingen enz. worden klakkeloos

overgenomen, veelal zonder vermelding van de

bron(nen) en worden zelfs zo ook gepubliceerd

Personen die op die manier aan familiekunde

doen, kunnen moeilijk echte genealogen

genoemd worden. De moeilijkheid is dat je ze

pas kunt ontmaskeren als je hun gegevens

daadwerkelijk gaat controleren !

Een tweede bedenking: Genealogie lijkt bijna

uitsluitend een hobby van “ouderlingen” te zijn.

Uiteraard hebben zij meer tijd en ruimte dan de

“aktieven”, maar als je rond kijkt in de archieven

en op de genealogische dagen kom je tot de

bevinding dat weinig of geen jongeren zich tot

de genealogie aangetrokken voelen.

Bovendien lijken dan die “ouderlingen” ook nog

“einzelgänger” te zijn. Immers ze zijn op hun

ééntje bezig met hun eigen familie en hebben

weinig boodschap aan wat de buur aan de tafel

naast hen opzoekt of nakijkt. Ofwel gaan ze

zelfs niet naar de archieven maar trekken ze

zich op hun eentje terug voor hun “flat screen”

en surfen dat het een lieve lust is om toch maar

zoveel mogelijk genealogische sites te be-

zoeken. We horen alsmaar meer de vraag:

Waarom kan ik dat nog niet op internet vinden?

Een derde bedenking: Heel wat vrijwilligers,

archiefmedewerkers of “beroeps”bewerkers van

de originele bronnen zijn weinig mededeelzaam

over hetgeen waarmee ze bezig zijn. Er bestaat

totaal geen coördinatie inzake – wat door wie -

bewerkt wordt. Bewerkingen van bronnen waar

twee of meer personen, afzonderlijk en onwe-

tend van elkaar aan werken, komen onwaar-

schijnlijk veel voor. Ook hier stellen we vast dat

telkens opnieuw het warm water uitgevonden

wordt.

Onze visie op dit alles is dat een meer gecoördi-

neerde aanpak, eenzelfde stramien, meer open-

heid en publicatie op internet alleen maar de

aantrekkelijkheid van de opzoekingen vergroot.

Een taak die de Vlaamse Vereniging voor

Familiekunde op zich moet nemen en promoten.

En voor één keer beamen we de uitspraak van

de heilige Thomas:

“ik zal maar geloven, als ik het zelf gecon-

troleerd heb”.

Vic Bertels

EDITORIAAL
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Enkele maanden geleden verhuisde het

Antwerpse stadsarchief vanuit de Venusstraat

naar haar nieuwe stek. Van nu af spreken we

niet meer van het Stadsarchief maar van het

“FelixArchief”

Adres:Oudeleeuwenrui 29  2000 Antwerpen  

Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag 

van 8.30 tot 16.30 uur

e-mail: stadsarchief@stad.antwerpen.be  

Wat kan je vinden in het FelixArchief?

Het Antwerpse stadsarchief bewaart alle docu-

menten van de stedelijke administratie  vanaf de

13de eeuw tot op vandaag.  Daarnaast vervol-

ledigen een aantal privé-archieven van

Antwerpse families, bedrijven of verenigingen

het beeld van Antwerpen door de eeuwen heen.

Hoe kan je iets vinden?

De Franse revolutie (1789) is een scharnierda-

tum voor het archief. Met het Franse bewind

–vooral van Napoleon- is er zoveel veranderd in

de bestuurlijke organisatie dat we vóór die

datum spreken van het oud archief en daarna

van het modern archief.  Op beide onderdelen

werden toegangen gemaakt zodat u kan zoeken

in inventarissen die in papieren versie beschik-

baar zijn achteraan in de leeszaal.  Veel inven-

tarissen zijn ook digitaal beschikbaar zodat u

nog sneller via de website kan zoeken. Vraag

aan de balie de technische fiche voor een

volledig overzicht.

Wanneer mag je iets inkijken?

In de inventarissen kan je archiefnummers vin-

den van de documenten die je wil bestuderen.

Via het digitale formulier “stukken aanvragen”

kan je de archieven inkijken.  Op dit formulier vul

je uw bezoekersgegevens, het nummer van uw

leeszaaltafel en de nummers van de gewenste

stukken met een korte omschrijving in. De

stukken kunnen aangevraagd worden tussen

8.30 en 15.30 uur en worden  zo spoedig

mogelijk bezorgd. Boeken uit de handbiblio-

theek, parochieregisters en microfilms kan je

zelf uit het rek nemen.  Na gebruik alles opnieuw

op zijn plaats zetten.

Wat mag je doen?

De aangevraagde stukken kunnen vrij geraad-

pleegd worden. Een aantal basisregels dienen

wel strikt in acht genomen te worden:

Maximaal één archiefstuk op uw tafel,

Nooit schrijven op archieven,

Handen wassen voordat je de archieven 

raadpleegt,

Geen fotokopieën maken.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen foto’s

gemaakt worden van de archiefstukken. Hier-

voor dient vooraf toelating gevraagd te worden

aan de leeszaalvoorzitter.

Welke documenten kan je bestuderen?

Alle aanwezige archiefstukken kan je aanvragen

en raadplegen.  In sommige gevallen worden er

door het Vlaamse decreet op de openbaarheid

wel beperkingen opgelegd, vnl. in verband met

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(van levende personen).  Bij twijfel kan je steeds

bij de leeszaalvoorzitter terecht.

Wie kan je helpen?

Voor een extra helpende hand kan je terecht op

de helppagina’s van de website: 

www.felixarchief.be

en ook bij de leeszaalvoorzitters. Twee dagen

per maand is er ook een delegatie van de

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)

aanwezig in het FelixArchief om je op weg te

helpen bij stamboom of familieonderzoek.

Je hoeft geen afspraak te maken, enkel regis-

treren op de website en een wereld gaat voor je

open! 

Uw jas, tas en GSM moeten opgeborgen wor-

den in één van de lockers vóór dat je de lees-

zaal betreed.

(uit de folder “Welkom in het FelixArchief!”  Stad

Antwerpen)

HET “FELIXARCHIEF”
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‘Tijdens het interbellum in de twintigste eeuw

telde Hoogstraten zo’n 3000 inwoners. Het cen-

trum van Hoogstraten, aan rijksweg nr. 14 (Lier-

Breda), begon in het noorden aan het

Moleneinde en eindigde in het zuiden aan het

Boereneinde, een afstand van ongeveer twee

kilometer, met in het midden de Sint-

Catharinakerk. Hoogstraten was eigenlijk de

Vrijheid, van molen tot molen, en meer niet.’ Dit

lezen we in het Heemkundig Handboekje voor

de Antwerpse Regio, jg. 54/2. Josee Guisson

vertelt in enkele bijdragen over Hoogstraten

zoals zij het gekend heeft in haar jonge jaren.

‘Vier rijen grote lindebomen sierden in die tijd de

Vrijheid. En als die massaal bloeiden, dan ver-

spreidden die een waarlijk bedwelmende geur.

Van pollenallergie was geen sprake al hing de

gehele Vrijheid bomvol stuifmeel. Stapte je toen

vanaf de Vrijheid een zijstraat in, dan stond je

vlug in de velden. Daar werden groenten en fruit

geteeld. De kar van de veiling reed onop-

houdend af en aan om alles op te halen.’

Niet alleen de boeren leverden groenten en fruit

aan de veiling. Ook bijna alle burgers hadden

een tuin met groenten en fruit en leverden hun

producten aan de veiling. Vooral in de tijd van de

frambozen hing er een specifieke heerlijke geur

in de straten. Dankzij het talrijke rijpe fruit was

Hoogstraten in bepaalde periodes van het jaar

een geurig stadje.

Sigarenmaker

Het was in deze tijd, de jaren twintig en dertig,

na de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede

Wereldoorlog, dat Renaat Van den Kieboom

misschien wel de meest invloedrijke heer van

Hoogstraten was. Renaat Van den Kieboom

werd geboren in Rijkevorsel op 14 november

1880 en overleed te Hoogstraten op 14 oktober

1957, bijna 77 jaar oud. Hij was de zoon van Jan

Van den Kieboom (1842-1894) en Maria

Mercelis (1844-1907). Het gezin Van den

Kieboom-Mercelis telde zeven kinderen. Zijn

broers waren: Modest (1876-1952), Jozef (1878-

1929), Lodewijk (1883-1959) en Constant

(1887-1942); zijn zusters: Maria (1869-1925) en

Octavia (1873-1884). Zijn grootouders langs

vaders zijde waren Cornelius Van den Kieboom

en Maria Baeten.

Renaat Van den Kieboom huwde Maria

Janssens, enig kind van brouwer Janssens in

Hoogstraten. Het gezin Van den Kieboom-

Janssens woonde in het ouderlijke huis van

Maria Janssens aan de Vrijheid (nu 121) in

Hoogstraten. Zij hadden één kind, zoon Karel.

Karel Van den Kieboom studeerde rechten en

notariaat en werd tijdens de Tweede

Wereldoorlog als notaris te Hoogstraten

benoemd. Na 1945 verliet hij Hoogstraten en

vestigde zich als notaris te Antwerpen.

Brouwerij Janssens sloot de deuren in de

Peperstraat (aan de oostkant van de Vrijheid). In

dezelfde gebouwen startte schoonzoon Renaat

met een sigarenfabriek en werd zo een belang-

rijke sigarenfabrikant.

Politicus

Begin jaren twintig stapte Renaat Van den

Kieboom in de lokale politiek. In 1921 werd hij

verkozen tot gemeenteraadslid voor de

katholieken. Vijf jaar later (1926) werd hij

benoemd tot burgemeester van Hoogstraten.

Van den Kieboom oefende deze functie uit tot

1932.

In dat zelfde jaar deed hij, als vertegenwoordiger

van de boeren, zijn intrede in de provincieraad

van Antwerpen. Hij werd onmiddellijk benoemd

tot bestendig afgevaardigde. Renaat had ook op

het nationale niveau perspectieven: in 1939

werd hij als vierde op de Kamerlijst in het

arrondissement Turnhout, voor de katholieken –

als vertegenwoordiger van de burgers en de

boeren – tot parlementslid verkozen. Maar hij

verkoos evenwel om niet in Brussel te gaan

zetelen en bleef lid van het provinciebestuur.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

werden zijn mandaten in de bestendige depu-

Een man van stand met smaak

RENAAT VAN DEN KIEBOOM

(1880-1957)
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tatie en in de provincieraad wegens onwaar-

digheid vervallen verklaard. Een besluit van de

Regent op 15 februari 1945. Hij werd vervangen

door Jules Huygens. Deze beslissing werd later

bij Koninklijk Besluit van 31 december 1951

ingetrokken. Maar het betekende wel het einde

van zijn loopbaan als politicus.

Veiling

Op het einde van de 19de eeuw komt de profes-

sionele tuinbouw in de Noorderkempen stilaan

tot ontwikkeling. Men produceert niet langer

alleen maar groenten en fruit voor eigen gebruik.

De overschotten worden via de markt aan de

burgers verkocht. In de jaren twintig van de

20ste eeuw kent de tuinbouw een stroomver-

snelling. Vooral de kleine gemengde

boerenbedrijven gebruiken steeds meer land

voor de tuinbouw; een aantal boeren worden

tuinders. Maar ook burgers die over een ruime

tuin beschikken, gaan groenten en fruit telen

voor de markt; o.a. voor de wekelijkse groenten-

markt van Rijkevorsel. Ook in de huishoud-

scholen van de streek en in de gewestelijke

landbouwschool van Hoogstraten wordt steeds

meer aandacht besteed aan de tuinbouw.

In 1926 stichten een twintigtal fruit- en groenten-

telers in Meer een eigen Tuinbouwvereniging. Zij

leveren hun producten aan de Roomsch

Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereeniging in

Breda. Deze samenwerking met de veiling van

Breda verloopt succesvol tot de economische

crisis van de jaren dertig. De Nederlandse over-

heid wil de inlandse productie beschermen en

het wordt steeds moeilijker om groenten en fruit

uit België in Breda te verkopen. Hoe langer de

crisis duurt, hoe groter de invoerbeperkingen.

Daarom starten in 1932 concrete gesprekken

over de mogelijke oprichting van een veiling

voor de Noorderkempen. Enkele Hoogstraatse

Hoogstraten:Kantonnale Guldensporenvie-

ring op zondagnamiddag 15 juli 1928. Burge-

meester Renaat Van den Kieboom, boven in

het midden, leunend op de balustrade van de

pui van het stadhuis in de Vrijheid, kijkt met

een groep burgers naar ‘den stoet der deel-

nemende maatschappijen’. Op deze foto is

ook duidelijk te zien dat de oorspronkelijke

pui – voor de vernieling in het najaar van

1944 – heel wat fraaier is dan de huidige pui

van de wederopbouw na de Tweede Wereld-

oorlog.
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notabelen en een aantal grote tuinders nemen

het initiatief onder leiding van Renaat Van den

Kieboom, burgemeester van Hoogstraten. In

1933 wordt de Katholieke Veilingsvereniging der

Noorderkempen te Hoogstraten opgericht.

R. Van den Kieboom, eerste voorzitter, heeft bij-

zonder veel tijd en energie gestoken in de

ontwikkeling van de Hoogstraatse veiling. Hij

zoekt contacten met binnen- en buitenlandse

afnemers, met confituur- en conservenfabrie-

ken. Hij bezoekt regelmatig de ministeries van

landbouw en economische zaken, op zoek naar

nieuwe uitvoermogelijkheden. Hij neemt ook

vele initiatieven om de kwaliteit van de tuinbouw

en de producten te verbeteren. Van den

Kieboom is van onschatbare waarde geweest in

de pionierstijd van deze veiling.

Het is duidelijk dat Renaat Van den Kieboom

geen kleurloze figuur was. Zijn echtgenote,

Maria Janssens, was een fijne dame, een eerder

aristocratische verschijning. Zij hield van stijl en

waardigheid en lette op de kleintjes. Ze had

zeker niet de reputatie van vrijgevig te zijn. Van

den Kieboom was een echte levensgenieter. Op

tijd en stond een goede receptie of een copieus

diner werden zeker niet afgeslagen. Gelukkig

kon een lid van de Bestendige Deputatie ook

beschikken over een auto met chauffeur zodat je

altijd – hoe laat ook – toch veilig thuisgebracht

werd.  

Jef Schellekens  

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

•In het eerste kwartaal van 2007 namen we deel

aan de genealogische dagen in Olen en in

Ravels-Eel.  In beide gevallen lag het bezoekers

aantal eerder aan de lage kant.  

•De voordrachten van onze secretaris over het

samenstellen van een familiegeschiedenis en

het inbinden van de boeken daarentegen was

een succes met telkens 27 toehoorders.

•De raad van bestuur van de Vlaamse

Vereniging voor Familiekunde heeft een werk-

groep “ Herbronning” opgericht.   

Doelstelling zijn o.a.   

Hoe positioneren we ons als vereniging?

Hoe bevorderen we het beoefenen van 

familiekunde?

Wat met onze publicaties ?  

enz.

•VVF-afdeling Kempen denkt er aan om in de

maand oktober de deuren van hun archief  open

te zetten en alle liefhebbers uit te nodigen om

een kijkje te komen nemen.   Meer nieuws

daarover in ons volgend nummer.

Schenkingen:

•Volgende personen schonken ons bidprentjes

en/of overlijdensberichten in de afgelopen

maanden:

Hortense Segers-Pauwels

Marleen Segers

Maria De Vrij    

Gerard Keijsers

Marie Josee Haepers

José Hendrickx

Frans Renaerts

Frans Cooymans Mol

•Van Kees Lieshout kregen we een vernieuwd

bestand met ongeveer 50.000 personen van

Zundert –Rijsbergen in Nederland.

•Jos Van Breen bezorgde ons deel 1 van gezin-

nen in Oostmalle in de periode 1847-1857.

Van harte dank aan de milde schenkers.
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CURSUS GENEALOGIE IN LAAKDAL
Onze cursus genealogie voor beginners zal dit jaar doorgaan in Laakdal.  De lessen vinden plaats in het

Heemhuis van Klein-Vorst Meerdaal, Geelsebaan 4,  2430 Laakdal

Les 1 – Hoe begin ik er aan en 

Burgerlijke stand  tot 1815    Andre Sannen   20 september 

Les 2 – Franse tijd en Parochieregisters Victor Bertels 27 september

Les 3 – Beginselen van oud schrift Hugo Broen 4 oktober

Les 4 – Alle andere bronnen Andre Van Steenbergen 11 oktober

Les 5 – Genealogie en computer Marc Van den Cloot      18 oktober

Les 6 – Familiegeschiedenis en inbinden ervan    Frans Renaerts 25 oktober

Aansluitend aan deze cursus is er ook nog een bezoek aan het VVF-centrum te Merksem

Inschrijven kan door overschrijving van € 35 op rekening 880-2179571-28 van VVF-Kempen met vermelding

cursus Laakdal.

Wil je er zeker bij zijn, schrijf dan onmiddellijk in, het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30

AUGUST GILLES

BURGEMEESTER EN PROVINCIERAADSLID

(1822-1893)

Na de lakenweverijen zorgen de kousenweverijen gedu-

rende meer dan honderd jaar voor welvaart in Arendonk.

Het is enkel het voorrecht van de meer gegoede inwoners

om zich op te werken tot fabrikant. Een weefgetouw kost

immers tussen de 180 en de 230 fr. terwijl het jaarloon van

een arbeider slechts 60 fr. bedraagt. De familie Gilles

behoorde behoort tot deze meer gegoede inwoners.

Henricus Augustinus, geboren in 1747, is reeds fabrikant.

Zijn zoon Adrianus treedt in de voetstappen van zijn vader

en wordt eveneens fabrikant. Ook zijn neef Benedictus is

fabrikant. Augustinus Gilles, de latere burgemeester en

provincieraadslid, staat reeds bij de geboorte van zijn oud-

ste dochter ingeschreven als particulier.

Tijdens het leven van Burgemeester Gilles maakt Aren-

donk naast welvaart ook rampjaren door. In 1836 telde

Arendonk 3350 inwoners. Hiervan werkten er 1725 in de

kousen en wolnijverheid. Dit is 76 % van de beroepsbe-

volking. Men telde 400 weefgetouwen voor 150 fabrikan-

ten en thuiswerkers die zorgden voor een jaarproductie

van 133.000 paar kousen. Het afzetgebied strekte zich uit

over Brabant, Vlaanderen, Holland, Duitsland en Frank-

rijk. Dan komt een snelle terugval van deze nijverheid in

Arendonk. Deels door het wegvallen van afzetgebieden

en deels door de opkomst van meer moderne productie

wijzen.

De crisis slaat toe. De periode tussen 1840 en 1848 wor-

den als echte rampjaren omschreven. In 1842 telt Aren-

donk reeds 1000 werklozen. Het merendeel van de

kousenmakers bewerkt ook nog een stuk land om in hun

eigen onderhoud te voorzien. In 1845 en 1846 is er een to-

tale mislukking van de aardappeloogst en de graanoogst.

De werkloze kousenmakers hebben daardoor nog geld

nog voedsel om hun gezin redelijk te onderhouden. Door

een totale uitputting valt de verzwakte bevolking ten prooi

van een tyfus epidemie. In totaal worden 786 inwoners

voor deze ziekte behandeld, waarvan er 42 overlijden.

Het gemeentebestuur doet haar best om de nood te leni-

gen door tewerkstellingsprojecten in de heideontginning

en wegenaanleg. Daarbij komt nog het graven van het

kanaal in deze periode is begonnen. Helaas het mag niet

baten, de armoede blijft groot.

In 1896 zijn er nog 3 kousenfabrikanten, 17 thuiswerkers

en een zelfstandige wever actief.
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GASTHUIS

Het verval van de kousenhandel en de tegenslagen in de

landbouw zorgen voor grote armoede. Het armbestuur

staat voor zeer zware uitgave om de nood te helpen leni-

gen. Tijdens het Hollands bewind werd aan het armbe-

stuur een subsidie verleend van 100 fr. per jaar en de toe-

stand van de kas was betrekkelijk goed. In 1841 is de

gemeentelijke subsidie opgelopen tot 500 fr. per jaar. In

1844 is de subsidie reeds opgelopen tot 1200 fr.. Toch

heeft het Armbestuur dat jaar een tekort op de rekeningen

van 782, 26 fr.. In 1845 komt boven op dezelfde subsidie

een tekort van 3005 fr.. In 1846 verhoogt de gemeente

haar bijdrage in de armenzorg tot 2000 fr.. Het tekort op

de rekening bedraagt dat jaar 4783,69 fr. In 1847 is het

tekort heel wat lager. Pastoor Pelgrims en de notabelen

van het dorp organiseren een tombola die 3000 fr. op-

brengt voor de Armenzorg.

In 1848 begint de toestand te verbeteren. Nu rijpt het plan

om in Arendonk een gasthuis te bouwen om de zieken te

kunnen verzorgen en de ouderen een onderkomen te kun-

nen bieden. Op 30 juni 1855 wordt er een volksraadple-

ging om de mening van de bevolking te kennen over dit

plan. Er is alleen lof voor het genomen initiatief. Op 22

september van datzelfde jaar gaat het gemeentebestuur

over tot de aankoop van de gronden van “Het IJzeren

Kruis”. Zij hebben een oppervlakte van 1 ha en 30 are. De

aankoopprijs bedraagt 7300 fr.. Op 29 juni 1857 volgt de

bouwvergunning met toezegging van een subsidie van

5000 fr. van de staat en 10000 fr. van de provincie. In 1860

onderhandelt pastoor Pelgrims met de zusters van

Vincentius a Pauli van Deftingen. Op 9 november van dat-

zelfde jaar doen 3 zusters hun intrede en worden 7 kin-

deren opgenomen. Al snel is het nieuwe gasthuis aan uit-

breiding toe maar door geldgebrek moeten de plannen

worden uitgesteld.

In 1872 koopt August Gilles ten zuiden van het Gasthuis

een huis met hof. Hij schenkt de eigendom onmiddellijk

aan het Gasthuis en opent aldus de weg naar de uitbrei-

ding. Er komen ruime zalen bij voor ouderlingen en voor

de verzorging van zieken.

AUGUST GILLES BURGEMEESTER

Burgemeester Hubertus Verbist overlijdt op 12 september

1873 en op 22 december wordt August Gilles plechtig

ingehuldigd als de nieuwe burgervader van Arendonk. Op

zondag 7 uur worden de feesten ingeluid door de grote

klok waarna een feestelijk vuurwerk wordt afgestoken.

Tijdens het bestuur van burgemeester Gilles wordt de

mestfabriek aan brug 4 in werking gesteld en komt de

dynamietfabriek in volle werking. Ook de sigarennijverheid

neemt een aanvang. In 1886 worden er reeds twaalf

miljoen sigaren gemaakt. Er komt weer meer welvaart

voor de fabrikanten en de werkende bevolking.

De gemeentekas staat er echter nog niet te best voor. De

gemeente heeft af te rekenen met wanbetalers. In 1864

heeft de Maatschappij der Wateringen “De 600”

aangekocht. Al zijn de gronden intussen van eigenaar

veranderd, de koopsom is nog steeds niet betaald. Burge-

meester Gilles besluit, met goedkeuring van de Provincie,

de zaak voor de rechtbank te brengen. De openstaande

schuld bedraagt koopsom van 14500 fr. verhoogt met de

intresten snel te kunnen innen.

Ook mr. Marçais van de dynamietfabriek is niet zo’n goe-

de betaler en moet er herhaaldelijk aan herinnerd worden

zijn huurgelden te betalen. Uiteindelijk wordt hij verplicht

het bedrag van de huurwaarde in bewaring te geven bij de

vrederechter van Arendonk.

Een van de belangrijke realisatie tijdens het bestuur van

burgemeester Gilles in ongetwijfeld de tramverbinding met

Turnhout. Burgemeester Gilles heeft er jarenlang voor ge-

streden om deze verbinding tot stand te brengen. Bij zijn

overlijden op 28 juli 1893, dichtte Jan Lodewijk Lavrijsen:

Als knap, voorbeeldig Burgemeester

Had hij zijn weerga niet;

Geen dorpsbelang dat vader Gilles

Ooit onverschillig liet

Dat tuigt nog eens de nieuwe buurttram,

Waarvoor hij jaar en dag

Zoo zwoegde en die hij voor ’t verscheiden

Door ’t dorp nog stoomen zag!

De tramlijn Turnhout-Arendonk wordt ingehuldigd op 6 mei

1893, twee maanden voor het overlijden van een van

Arendonkse grootste burgervaders.

Burgemeester Augustinus Gilles
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GENEALOGIE

I.Petrus Michaelis Gilles, geboren rond 1715, overleden

te Arendonk op maandag 2 april 1781, ongeveer 66 jaar

oud. Petrus is getrouwd rond 1740 voor de kerk, op

ongeveer 25-jarige leeftijd met Catharina Elisabetha

Franck (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1715.

Uit dit huwelijk:  

1) Maria Gilles, geboren te Arendonk op woensdag 14 no-

vember 1742, overleden aldaar op dinsdag 4 november

1783, 40 jaar oud. Maria was gehuwd met Adrianus

Embrechts, geboren rond 1742 (?).

2) Joannes Michael Gilles, geboren te Arendonk, ge-

doopt op zaterdag 13 maart 1745, overleden te Arendonk

op vrijdag 16 december 1791, 46 jaar oud.

3) Henricus Augustinus Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op zaterdag 23 september 1747, volgt onder II-a.

4) Maria Francisca Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt

op dinsdag 7 april 1750, overleden te Arendonk op zater-

dag 17 februari 1776, 25 jaar oud. Maria Francisca kwam

door een ongelukkige val van een kar om het leven in de

heide tussen Arendonk en Turnhout, aan het Schaaps-

schoor. Joseph Anthonius Brusqué, chirurgijn te Retie,

deed de visitatie en stelde vast dat de eerste halswervel

gebroken was. (RAA 2097)

5) Catharina Francisca Norberta Gilles, geboren te

Arendonk, gedoopt op zaterdag 4 maart 1752.

6) Petrus Josephus Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op vrijdag 30 augustus 1754, volgt onder II-b.

7) Anna Maria Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op

donderdag 13 januari 1757.

8) Josephus Theodoratius Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op vrijdag 11 januari 1760.

9) Joanna Catharina Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op vrijdag 10 juni 1763.

II-a. Henricus Augustinus Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op zaterdag 23 september 1747, zoon van Petrus

Michaelis Gilles (I) en Catharina Elisabetha Franck,

overleden te Arendonk op donderdag 16 maart 1837, 89

jaar oud. Henricus is getrouwd te Arendonk op woensdag

4 februari 1778 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met

Anna Maria Willems (ongeveer 26 jaar oud), geboren

rond 1752 (?).

Uit dit huwelijk:

1) Joannes Michael Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op maandag 2 november 1778.

2) Adrianus Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op

zaterdag 17 juni 1780, volgt onder III-a.

3) Anna Elisabeth Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt

op zondag 15 december 1782.

4) Maria Francisca Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt

op zondag 15 december 1782, particuliere, overleden te

Arendonk op zaterdag 3 september 1836, 53 jaar oud.

Maria was gehuwd met Godefridus Daelen, geboren

rond 1782 (?).

5) Joanna Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op

woensdag 15 maart 1786, overleden te Arendonk op dins-

dag 24 april 1787, 1 jaar oud.

6) Joannes Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op don-

derdag 24 juli 1788, overleden te Arendonk op dinsdag 9

maart 1790, 1 jaar oud. 

II-b. Petrus Josephus Gilles, geboren te Arendonk,

gedoopt op vrijdag 30 augustus 1754, zoon van Petrus

Michaelis Gilles (I) en Catharina Elisabetha Franck,

overleden te Arendonk op donderdag 4 oktober 1792, 38

jaar oud. Petrus is getrouwd te Arendonk op dinsdag 10

oktober 1786 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met

Joanna Maria Simons (ongeveer 25 jaar oud), geboren

rond 1761 (?).

Uit dit huwelijk:

1) Benedictus Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op

vrijdag 27 juli 1787, volgt onder III-b.

2) Maria Cecilia Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op

maandag 23 november 1789, overleden te Arendonk op

vrijdag 18 mei 1821, 31 jaar oud. Maria was gehuwd met

Joannes Petrus Hendrickx, geboren te Duisburg op

zondag 28 augustus 1791, overleden te Arendonk op vri-

jdag 16 maart 1883, 91 jaar oud.

3) Remigius Gilles, geboren te Arendonk, gedoopt op

zondag 7 november 1790.

4) Joannes Michael Gilles, geboren te Arendonk, ge-

doopt op zondag 24 juni 1792.

III-a Adrianus Gilles, fabrikant, geboren te Arendonk,

gedoopt op zaterdag 17 juni 1780, zoon van Henricus

Augustinus Gilles (II-a) en Anna Maria Willems, fabrikant,

overleden te Arendonk op zaterdag 5 september 1846, 66

jaar oud. Adrianus was gehuwd met Elisabeth Snoeckx,

geboren rond 1785 (?).

Uit dit huwelijk:

1) Augustinus Gilles, geboren te Arendonk op dinsdag 26

maart 1822, volgt onder IV.

2) Carolus Gilles, geboren te Arendonk op vrijdag 28

maart 1823, overleden te Hoogstraten op vrijdag 7 febru-

ari 1840, 16 jaar oud. Carolus Gilles overleed in het Klein

Semenarie te Hoogstraten tijdens zijn studententijd. 

3) Doodgeboren kind, geboren te Arendonk op woens-

dag 27 oktober 1824. 

III-b Benedictus Gilles, fabrikant, geboren te Arendonk,

gedoopt op vrijdag 27 juli 1787, zoon van Petrus

Josephus Gilles (II-b) en Joanna Maria Simons, fabrikant.

Benedictus is getrouwd te Arendonk op zaterdag 6 sep-

tember 1817, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Seels
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(ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1792 (?).

Uit dit huwelijk:

1) Maria Elisabeth Gilles, geboren te Arendonk op maan-

dag 16 november 1818, overleden op woensdag 25 april

1821, 2 jaar oud.

2) Catharina Francisca Gilles, geboren te Arendonk op

dinsdag 27 juni 1820.

3) Anna Coleta Gilles, geboren te Arendonk op dinsdag

30 oktober 1821.

4) Maria Elisabeth Gilles, geboren te Arendonk op zon-

dag 15 juni 1823.

5) Josephus Augustinus Gilles, geboren te Arendonk op

donderdag 14 juli 1825.

6) Henricus Franciscus Gilles, geboren te Arendonk op

zaterdag 26 juli 1828.

IV.  Augustinus Gilles, geboren te Arendonk op dinsdag

26 maart 1822, zoon van Adrianus Gilles (III-a) en

Elisabeth Snoeckx, overleden aldaar op vrijdag 28 juli

1893, 71 jaar oud. Augustinus is getrouwd te Dessel op

maandag 15 november 1847, op 25-jarige leeftijd met

Francisca Cecilia Rosa (ongeveer 25 jaar oud), geboren

rond 1822 (?).

August Gilles was burgemeester van Arendonk van 22

december 1873 tot zijn overlijden op 28 juli 1893. Na het

overlijden van Theodoor Matheus Wouters in 1873, werd

hij op 7 juli 1874 tot provincieraadslid verkozen. Ook deze

functie vervulde hij tot zijn overlijden.

Uit dit huwelijk: 

1) Anna Hortensia Gilles, geboren te Arendonk op zater-

dag 1 september 1849, overleden aldaar op woensdag 13

augustus 1924, 74 jaar oud. Anna was gehuwd met Jozef

Jan Edmond Van Hove, geboren rond 1849 (?).

2) Stephania Catharina Gilles, geboren te Arendonk op

donderdag 1 juni 1854, overleden aldaar op maandag 26

juni 1854, 25 dagen oud.

3) Maria Clementina Gilles, geboren te Arendonk op zon-

dag 10 januari 1858. Maria is getrouwd te Arendonk op

dinsdag 11 juli 1905, op 47-jarige leeftijd met Theophiel

Poot (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1875 (?).

4) Catharina Paulina Gilles, geboren te Arendonk op

woensdag 1 februari 1860, overleden aldaar op vrijdag 9

november 1934, 74 jaar oud.

5) Joannes Stanislaus Gilles, geboren te Arendonk op

zaterdag 8 augustus 1863. Overleden te Hoogstraten op

11 mei 1943 op 80 jarige leeftijd. Joannes Stanislas is

getrouwd op dinsdag 10 mei 1898, op 34-jarige leeftijd

met Joanna Duysters (ongeveer 25 jaar oud), geboren te

Lier rond 1873 (?).

Stanislas Gilles studeerde vanaf 1873 aan het semenarie

te Hoogstraten. Nadien volgde hij notariaat te Leuven. Op

15 maart 1893 werd hij benoemd tot notaris te Weelde en

op 30 oktober 1908 te Hoogstraten. Van 1893 tot 1921

zetelde hij in de provincieraad. Meerdere jaren was hij ook

gemeenteraadslid en schepen te Hoogstraten. Stanislas

Gilles was in 1928 een van de ijverige medestichters van

H.O.K. De Hoogstraatse Oudheidkundige Kring. 

Frans Vosters
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AGENDA

Noteer alvast in uw agenda:

JUNI 2007  

6 juni Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen 

SEPTEMBER 2007

5 september Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

20 september Wat? 1ste les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

27 september Wat? 2de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

OKTOBER 2007

3 oktober Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

4 oktober Wat? 3de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

11 oktober Wat? 4de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

18 oktober Wat? 5de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

25 oktober Wat? 6de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

November 2007   

7 november Wat ? Genealogische dag 

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen
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DECEMBER 2007 

5 december Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

Meer info bij: Frans Renaerts, St.Jozeflaan 78,  2400 Mol 014/81.48.27

frans.Renaerts@busmail.net 

http:// www.vvf-kempen.be

GENEALOGIE OP HET INTERNET

Hieronder geven wij een aantal websites die interessant kunnen zijn voor bijkomende informatie inzake fami-

liegeschiedenis:

http://www.schoonselhof.be  

http://www.antwerpsebegraafplaatsen.be 

http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/blaeu/index

.htm 

http://www.bhic.nl 

http://forum.archieven.org/ 

met.o.a.: ~/index.php?topic=7816.0

~/index.php?board=47.0

~/index.php?topic=8973.0

~/index.php?topic=9084.0

~/index.php?topic=3395. 

msg13485#msg13485

http://geneadyle.nuxit.net/actes/index.php?args=M 

http://www.ancestry.com 

http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/atlas_

buurtwegen/index.jsp?referer=tcm:7-9747-64 

http://www.grafzerkje.be  

http://www.stehelene.org  

http://www.archiefnet.nl  

http://www.genealogie-westbrabant.nl.

Voor alle informatie over de begraafplaats Schoonselhof

met o.a. meer dan 800 grafzerken.

Voor alle informatie over Antwerpse begraafplaatsen.

Gratis toegang tot geografische kaarten van Europa uit de

17e eeuw opgemaakt door Willem en zoon Joan Blaeu.

Genealogische databank van Noord-Brabant.

Bron voor veel genealogische en heemkundige data

-Geel (Gheel) Burgerlijke stand 1798-1849 (1906).

-Interessante archiefbronnen in Vlaanderen.

-Etten-Leur opgenomen in databank Regionaal

Archief West Brabant.

-Expositie over Belgische Vluchtelingen in WOI bij

Gemeentearchief Roosendaal.

-Passagierslijst Titanic uit 1912 online

Ongeveer 1 miljoen akten van geboorten, huwelijken en

overlijden in Wallonië rond de jaren 1700-1800.

Site die je toelaat tot in de USA te gaan zoeken naar per-

sonen. (gedeeltelijk gratis bv jaartal maar voor meer infor-

matie betalend bv. volledige datum).

Atlas der buurtwegen in de provincie Antwerpen in de pe-

riode 1843-1845.

Voor alle informatie over vzw Grafzerkje.

Personen die gediend hebben in het leger van Napoleon

die in 1857 nog in leven waren en door Napoleon III

gedecoreerd werden.

Links naar archieven Nederland en Vlaanderen.

347.000 huwelijksakten van de BS van 1811–1922 in

Noord-Brabant – 195 gemeenten.
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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 (Felix-archief) Oudeleeuwenui 29,   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

NUTTIGE ADRESSEN
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Ondervoorzitter:
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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, ... 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:

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 8, 2400 Mol

frans.renaerts@busmail.net
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Wanneer deze editie verschijnt is het gewone

leven opnieuw in de plooi gevallen, vakantie

voorbij, zomer (?) voorbij...

In september zijn wij opnieuw gestart met onze

normale werking en er wacht ons nu een drukke

tijd.  De cursus in Laakdal komt er aan en wij

zullen ook nog minstens één voordracht organi-

seren .  

De projecten? De digitalisering van parochiere-

gisters Turnhout St. Pieter schieten goed op en

ook aan de inventarisering van de Molse kerk-

hoven werd hard gewerkt.  Wij houden U op de

hoogte wanneer hiervan gegevens beschikbaar

zijn in onze bibliotheek. Voor Turnhout kunnen

wij U melden dat gegevens over dopen en

huwelijken reeds gedeeltelijk op PC beschikbaar

zijn. Wij hopen om begin 2008 reeds een groot

deel op gegevensdragers te hebben en zullen

trachten om ook in boekvorm het een en ander

af te werken. Onze verzameling bidprentjes en

doodsbrieven groeide verder aan, dank zij heel

wat giften van sympathisanten.

De voordrachten van onze secretaris over het

maken van een familiegeschiedenis en het

inbinden ervan, kenden een groot succes. Op

beide voordrachten waren zevenentwintig

belangstellenden aanwezig.  Geïnteresseerden

die de voordrachten gemist hebben, kunnen nog

altijd een CD bestellen waarop heel duidelijk uit-

gelegd wordt hoe je zelf een boekenpers kan

maken en zelf je boeken kan inbinden.  Hiervoor

neem je best rechtstreeks contact op met onze

secretaris Frans Renaerts.

Wat zit er verder nog in het vat voor de komende

winter? Onze maandelijkse genealogische

avonden gaan gewoon verder, zie agenda. Wij

hebben een cursus genealogie voor beginners

gepland in Klein Vorst Laakdal, deze zal starten

half september en omvat  zes avonden van

ongeveer 2 uur.  Van elke les wordt een samen-

vatting gemaakt die kan dienen als naslagwerk

bij je opzoekingen.  Wij helpen je op weg en/of

geven je bijkomende tips bij je zoekwerk.

Om nog meer mensen bij onze werking te

betrekken zullen we eveneens nog voordracht-

en organiseren, het onderwerp en de data vind

je elders in deze uitgave.

Wij kondigen nu reeds aan dat onze jaarlijkse

algemene vergadering op 26  januari 2008 zal

doorgaan in Turnhout.  We zullen dan tevens de

eerste resultaten van de bewerkte parochiere-

gisters overhandigen aan het Turnhoutse stads-

archief.

Op nationaal vlak wordt verder gewerkt aan de

vernieuwing van de structuren en de communi-

catie met de leden.  Het is de bedoeling dat op

termijn de VVF-leden betere en meer informatie

krijgen die hen kan helpen bij het opzoeken en

of opmaken van hun familiegeschiedenis. 

Wij staan in ieder geval steeds graag ter

beschikking. Zit je ergens mee? Wil je infor-

matie? Heb je interessante gegevens voor ons ?  

Vraag het of laat het ons weten, wij zullen U

graag van dienst zijn.

Vic Bertels

EDITORIAAL
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‘Bij de aanvang van de 80-jarige oorlog (1568-

1648) waren er in de vrijheid Geel drie grote

gilden bedrijvig. De schutters hanteerden elk

een verschillend wapen: kruisboog, handboog

en buks.  De gehuchten of buitendorpen waren

voor hun bescherming aangewezen op de

gilden van het centrum waarvan zij lid konden

worden.De omstandigheden lieten toe de

bewoners van buiten te verdedigen.

De toestand werd na de beeldenstorm in 1566

grondig gewijzigd.  De Kempen werd in diepe

ellende gedompeld door het heen en weer

trekken van soldaten, huurlingen en benden

landlopers. Niemand werd ontzien: zowel

geestelijken als burgers werden noch door de

vrienden noch door de vijanden gespaard.  Er

werd geplunderd, gebrand en gemoord.  De

leuze luidde: Red uzelf ! Er bleef de gehuchten

niets anders over dan zelf in te staan voor de vri-

jwaring van lijf en goederen. Een gilde was de

oplossing.

Geel-Bel vormde een kleine gemeenschap van

nog geen 200 inwoners die wel een kapel rijk

waren, maar Sint-Amands  als hun parochiekerk

moesten erkennen. Op 17 juni 1588 richtten de

bewoners zich met een verzoekschrift tot de

heer van Geel, Jan van Merode (+1601).  Hun

woonplaats, zo schrijven zij, was gelegen mid-

den de heide, een uur gaans van de omliggende

dorpen en vrijheden.  Zij hadden veel te lijden

van kwaadwillige rovers en knevelaars die er

dagelijks voorbijkwamen. Wegens hun klein

aantal konden zij moeilijk overtuigd worden om

zichzelf en hun goederen met het geweer te

beschermen.

Zij vroegen aan Zijne Hoogheid de toelating om

een broederschap, vergadering of gilde met de

bus voor 24 of 30 leden onder patroonschap van

de H. Barbara Maagd en Martelares te mogen

oprichten. Graag zouden zij daarom een privi-

legie of kaart ontvangen die door iedere gilden-

broeder zou moeten nageleefd worden. De heer

van Geel blijkt niet te lang gewacht te hebben

om toelating te geven om te Bel een kolveniers-

gilde op te richten.  De “kaart” (reglement) van

Bel – omstreeks 1590 – is tot hiertoe de oudste

bekende van een gilde der vrijheid Geel.

De kolveniersgilde van Bel was zeker actief in

de 18de eeuw, maar bijzonderheden ontbreken.

Volgens hun inlichtingen in 1796 aan de Franse

overheid hadden zij slechts een versleten

vendel en een slechte versleten trommel in hun

bezit. De gilde van Bel is zoals de andere gilden

van Geel in de 19de eeuw van het toneel ver-

dwenen. 

Veel inwoners van Bel behoorden tot de gilde.

Een echte familietraditie! Deze vaststelling

moge blijken uit een bewaard gebleven lijst van

missen van requiem opgedragen voor gilden-

broeders.  Deze lijst is in chronologische orde

opgesteld en brengt de namen van pastoors,

hoofdmannen, alferissen en gewone broeders.

In totaal 138 namen. De voornaamste overlede-

nen werden getoetst aan het overlijdensregister

van de parochie: de eerste stierf op 26 decem-

ber 1614 en de laatst genoteerde op 15 maart

1729. Zoals de “kaart” voorschreef werd immers

voor elke afgestorven gildenbroeder daags na

Sint-Barbara  (4 december) een requiemmis

gecelebreerd 

SINT-BARBARA-KOLVENIERSGILDE

UIT GEEL-BEL

Den dagh naer S. Barbara wordt gedaen een misse van requiem voorde afgestorven gulde
broeders welckers naemen alsdan worden afgelisen naert offertorium.

1 Martien Huysmans
Heer Jan Laenen pastoir

+ 26 december 1614
Frans Verspeet
Wijnandt Vekemans

5 Joris Jacobs
Sebastiaen Lievens
Servaes Verspreet
Wouter Huysmans
Hendrick van Tongerloo
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10 Jan van Tongerloo
Govard Huysmans
Dionijs Molenberghs
Jan Boonen
Cornelis Molenberghs

15 Servaes Maes
Niclaes Diels
Peter Vos
Wouter Ruts
Henrick Vos

20 Jan Zels
Matthijs Verspreet
Willem Huysmans, hooftman 

+ 20 jan. 1632   
Henrick van Ophoven, pastoor      

+ 31 jan. 1632
Niclaes Huijsmans, hooftman

25 Jan Thijs
Antoon Ooms
Jan Vos
Jan Fierlans
Willem Jacobs

30 Jan Gijsens
Henrick Loots
Jan Meijnen
Dionijs Huijsmans
Jan Hoes

35   Henrick Vekemans
Peeter van Tongerloo
Niclaes Huysmans
Peeter van Hove
Gijsbrecht Gijsens

40 Cornelis Ooms
Jan Gijsens
Jan Fierlans
Jan Verspreet
Jan Maes

45 Andries Nijs
Adriaen Daems, hooftman

+27 dec 1649
Trudo Snijders
Dionijs Vermeulen
Martien Zaelen

50 Jan Thijs
Frans Verspreet
Wauter Willems
Adriaen Steffens
Govard Vekemans

55 Michiel de Haen
Hr Jan Belien, pastoir

+ 17 juni 1665
Arnoldus Huysmans
Cosmas Lievens

Huijbrecht Zauwen
60 Joan Francis de Liniaen

Peeter Meijnen
Martien Zaelen, hooftman

+ 11 april 1670
Jan Vermeulen
Dionijs Lievens

65 Hr Mattheus Bertels pastoir
+ 10 maart 1674

Willem Kerckhoofs
Joris Ooms
Peeter Lievens, hooftman

+ okt. 1678
Jan Ooms, alferis

70 Peeter Ooms
Jan Fierlans
Dilis Huysmans
Jan Huysmans
Jan de Haen

75 Dionijs Vermeulen
Adriaen Lievens
Jan Lievens, hooftman

+ 23 aug. 1721
Jan Molenberghs (geschrapt)
Sebastiaen Lievens cosen

80 Jan Molenberghs
Lambrecht Gijsens
Joris Verschuerenn, pastor

21 aug. 1690
Cornelis Gijsens
Guilliam Verreijt

85 Matthijs Lauen
Willem Hendrickx
Jan Laurijs
Jacob Vermeulen
Wijnandt Vekemans

90 Peeter Fierlants, oratoir
Jan Meijnen
Reijnier Verspreet
Jan Ooms
Peeter Verspreet

95      Jan Meijnen, hooftman + ?
Sebastiaen Lievens dionijss.
Matthijs Verspreet
Govard Vekemans
Jan Cools

100     Andries Lievens
Henrick Wuijts, alferis

+ 3 sept 1703
Peeter Sùaers
Servaes de Haen
Christiaen vande Poel

105      Peter Peijs
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Adriaen Gijsens
Peeter Verspreet
Sebastiaen vande Wijer
Adriaen Snijders

110 Jan Zauwen
Dionijs de Haen
Nicolaes Lodewijckx
Trudo Maers, alpheris

+ 13 juni 1713
Petrus Vermeulen

115 Michael de Haen
Godefridus Jansens
Ignatius Meijnen, hooftman

+ 15 mei 1717
Joannes Wuyts
Jan Lievens

120    Cosmas Lievens
Jan Vemeulen

Bernaert (?) Livens
Wauter Livens
Jan Verspreet

125 Jan Smaers
Jan van Hemel
Jan Batist Smaers
Gheeraert Melens
Nicolaes Cools

130 Jan Cools
Jacob van Hemel
Jan Gijsen
Hendrick Smolderen
Jan Dehaen

135 Godefridus Willekens
Frans Ooms
Adriaen Huijsmans
Jan Cools 

+ 15 maart 1729

(* Uit “Enige Bladzijden uit het leven der verdwenen Geelse Schuttersgilden”  door E. Van

Autenboer – 2005)

FAMILIEGESCHIEDENIS OPMAKEN

Familiekunde is en blijft een boeiende bezig-

heid. Het opmaken van een stamboom, aange-

vuld met gegevens uit de plaatselijke geschiede-

nis of persoonlijke anekdotes dragen bij tot een

algemene kennis van families en gebeurtenis-

sen. 

Het opmaken van een familiegeschiedenis blijft

voor heel wat van onze leden nog een zware

opgave.  Meestal gaat men er van uit dat men zo

uitgebreid mogelijk de geschiedenis van een

familie moet weergeven, de zogenaamde paren-

teel, waarbij zowel de mannelijke als de

vrouwelijke afstamming worden gevolgd.  Niets

is echter minder waar. Wanneer je het simpel

houdt is het waarschijnlijk overzichtelijker en

kunnen ook anderen van uw opzoekingen profi-

teren.

De meest logische manier om een fami-

liegeschiedenis op te maken is te vertrekken van

één stamvader.  In welke periode je start is in

feite van weinig belang.  Weet echter dat, hoe

vroeger je begint, hoe uitgebreider uw reeks van

nakomelingen wordt. Beperk u eveneens tot het

uitwerken van één naam. Wanneer je vertrekt

van een mannelijke voorvader, dan kan je van

zijn mannelijke nakomelingen alle ascendenten

opgeven. Van de vrouwelijke nakomelingen geef

je dan enkel de echtgenoot met eventueel de

kinderen op.

Wat zou er aan bod moeten komen in een fami-

liegeschiedenis:

1. De verklaring van de naam, schrijfwijze en

herkomst;

2. Een algemeen overzicht van de regionale,

nationale of internationale verspreiding en de

evolutie van de diverse  familietakken;

3. Sortering van de families in de diverse gene-

raties zodat er een duidelijk overzicht is in elke

periode van de geschiedenis;

4. Aanvulling met algemene plaatselijke ge-

schiedenis kan een goed inzicht geven over de

levensomstandigheden, leefgewoonten, bezit en

familiebanden;

5. Het opnemen van originele documenten uit

het “ancien regime” (testamenten, inventarissen,

notarisakten, geboorte, overlijden en huwelijk-
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sakten) eventueel “hertaald” kleuren altijd het

familieboek. Voor de recente geschiedenis ko-

men daar zeker ook nog bij: de bidprentjes,

trouwboekjes en eventueel ander drukwerk;

6. Illustreer je geschiedenis met foto’s van de

familie;

7. Een mooie presentatie, omslag, manier van

inbinden enz. maakt alles nog aantrekkelijker.

Een kleine oplage hoeft niet noodzakelijk duur te

zijn. Als je het boek op een grotere schaal wil

verspreiden, laat je dan eerst inlichten over de

kostprijs en werk zeker met  voorinschrijvingen.

Zo blijf je met geen voorraad zitten.

Het zou voor iedere genealoog een plicht

moeten zijn om zijn eigen familiegeschiedenis

op te stellen al was het maar voor zichzelf en om

zijn levensgeschiedenis door te geven aan zijn

kinderen en kleinkinderen.  Hoe beperkt of een-

voudig ook, het kan altijd interessant zijn voor

andere genealogen.

Denk vooral niet:  hij is nog niet volledig, ik moet

nog heel wat opzoeken of bijvoegen.  Onze on-

dervinding leert dat een familiegeschiedenis

NOOIT af is. Stel een streefdatum vast (bv. een

familiefeest einde 2008) en begin je fami-

liegeschiedenis samen te stellen met die streef-

datum in je achterhoofd en besef dat het niet je

laatste is.  Maar met die ondervinding zal je vol-

gende familiegeschiedenis er nog veel leuker

uitzien.

Om je hierin te helpen beschikt VVF-Kempen

over een handleiding die je helpt bij het uitgeven

en inbinden van je boeken. Ze is beschikbaar op

CD aan de prijs van € 3. 

Om een familiegeschiedenis aantrekkelijker te

maken, wordt hij  nogal eens overvloedig aange-

vuld met recente gegevens, bijvoorbeeld fami-

liebanden uit de 20ste  eeuw.  Weet echter dat

de wet op gegevens inzake de private levens-

sfeer niet toelaat om gegevens te publiceren  die

vallen binnen de honderd jaar voor de publicatie

En wanneer alles af is, neem dan contact met

ons op. Wij zijn altijd geïnteresseerd in een

exemplaar!

Veel succes!

CURSUS GENEALOGIE IN LAAKDAL
Onze cursus genealogie voor beginners zal dit jaar doorgaan in Laakdal.  De lessen vinden plaats in het

Heemhuis van Klein-Vorst Meerdaal, Geelsebaan 4,  2430 Laakdal

Les 1 – Hoe begin ik er aan en 

Burgerlijke stand  tot 1815    Andre Sannen   20 september 

Les 2 – Franse tijd en Parochieregisters Victor Bertels 27 september

Les 3 – Beginselen van oud schrift Hugo Broen 4 oktober

Les 4 – Alle andere bronnen Andre Van Steenbergen 11 oktober

Les 5 – Genealogie en computer Marc Van den Cloot      18 oktober

Les 6 – Familiegeschiedenis en inbinden ervan    Frans Renaerts 25 oktober

Aansluitend aan deze cursus is er ook nog een bezoek aan het VVF-centrum te Merksem

Inschrijven kan door overschrijving van € 35 op rekening 880-2179571-28 van VVF-Kempen met vermelding

cursus Laakdal.

Wil je er zeker bij zijn, schrijf dan onmiddellijk in, het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30.
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PASTOORS EN ONDERPASTOORS IN KASTERLEE

Hieronder geven wij een lijst met pastoor en onderpastoors  die er in het ancien regime in Kasterlee

geweest zijn, opgetekend uit de oude parochieregisters van Kasterlee

Pastores:
Joannes Baptista de Vos overleden  het jaar 1551

Henricus Cuijpers 51 jaar pastoor overleden op 3 maart 1665 leeftijd: 75 jaar

Christianus de Bie 14 jaar pastoor overleden op 2 februari 1679 leeftijd: 68 jaar

Walterus  van Herck 22 jaar pastoor overleden op 18 juni 1699 leeftijd: 46 jaar

Guilielmus Pelsers 26 jaar pastoor overleden op 5 juli 1726 leeftijd: 53 jaar

Henricus Scheers 40 jaar pastoor overleden op 16 april 1768

Joannes Van Asten 26 jaar pastoor overleden op 21 mei 1791

Joannes Wilhelmus Jaspers, geboren in Ekeren op 2 maart 1753

Sacellano et Vicepastores:
Laurentius Van Mechelen overleden op 26 april 1546

Willebrordus van Dunghnen, pater sequientis

Henricus Van Dunghnen overleden op 20 maart 1569

Adrianus Theijs overleden op 4 september 1571

Sebastianus Sijemons overleden op 10 januari 1624

Joannes Willems overleden op 2 maart 1627

Martinus Heijns

Joachim Verschueren

Jacobus Verachter overleden op 9 mei 1718

Franciscus Thomas Bruijnseels overleden op 4 september 1737

Petrus van Pelt overleden op 12 juni 1769

Wilhelmus Dierickx overleden op 1 april 1778

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

Rijksarchief Antwerpen

Het rijksarchief aan de D. Verstraeteplaats 5 in

Antwerpen sluit voor minstens drie jaar zijn

deuren wegens renovatie van het gebouw.  De

archieven worden overgebracht naar het archief

in Beveren.  Voor beperkte opzoekingen kan je

nog terecht in de Sanderusstraat, nabij het oude

justitiepaleis.  Daar zullen enkel de microfilmen

en de klappers nog beschikbaar zijn. De

archieven die overgebracht worden naar

Beveren  kunnen daar geraadpleegd worden.

Bibliotheek:

“Familieboek Koyen”

Einde 2006 is een nieuw boek verschenen van

de familie Koyen.  Joep, Jeff en Toon Koyen le-

veren hiermee een uitstekend en mooi uit-

gegeven werk af dat voor een groot deel put uit

de gegevens in het boek van Antoon Koyen dat

in 1986 reeds verscheen.

De grote verdienste van de auteurs is dat zij ook

uitgebreid onderzoek gedaan hebben naar de

naam buiten het eigen “heem”.  Alhoewel de

zeer uitgebreide genealogie, die start rond 1580,

de hoofdbrok uitmaakt van het boek, zijn de eer-

ste vijftig bladzijden minstens even interessant.

Zij werpen een licht op het ontstaan, de leefge-

woonten en verspreiding van de naam.  Aanbe-

volen lectuur voor liefhebbers die ook een fami-

liegeschiedenis willen schrijven. Het boek is te

vinden in onze bibliotheek onder het nummer F-

052.

Van onze voorzitter, Eugeen Van Autenboer, kre-
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gen we de uitgave “Enige bladzijden uit het

leven der verdwenen Geelse Schutters-

gilden”   Als voorzitter van de “Hoge Gilderaad

van de Kempen” heeft hij reeds heel wat publi-

caties over de gilden op zijn naam.  Dit werk, dat

destijds op een zeer beperkte oplage ver-

scheen, geeft een overzicht van de diverse

schuttersgilden die in de loop der eeuwen in

Geel hebben bestaan.   Elders in dit tijdschrift

publiceren wij een artikel over de vroegere

“Kolveniersgilde” van Geel-Bel. “Enige bladzij-

den uit het leven der verdwenen Geelse

Schuttergilden” is te vinden in onze bibliotheek

onder het nummer  A-141

“De familie  M(e)ulders”

Van de hand van Rita Meulders verscheen de

geschiedenis van de familie Meulders, een kan-

jer van 528 blz.  Ze beschrijft hierin de familie

vanaf het jaar 1600.  Het ontstaan van deze fa-

milie situeert zich in Strijbeek-Ginniken  (Neder-

land) en ze verspreidde zich aan weerszijden

van de Belgisch-Nederlandse grens. Het boek is

goed gestructureerd en geeft een duidelijk over-

zicht van de verschillende stammen.  Een over-

zicht van afkortingen, munten, maten en latijnse

woorden naast uitgebreide bronvermeldingen

geven de vermelde gegevens een zeer betrouw-

baar karakter.

Er wordt heel wat aandacht besteed aan de

molenaar en het molenaarsleven en een stukje

geschiedenis over de regio Breda-Hoogstraten

vanaf 1556 tot 1830 geeft een bijkomend inzicht

van de economische en politieke omstandighe-

den waarin de familie geleefd heeft. “De familie

M(e)ulders” vind u onder nummer F-053 in onze

bibliotheek.

Schenkingen:

De heer Gerald Biesemans, echtgenoot van

ons bestuurslid Mariette Backs, is zo vriendelijk

geweest om via een project van zijn werkgever

een financiële steun te verlenen aan VVF-

Kempen.  Het bedrag van deze schenking zal

besteed worden aan ons digitaliseringproject

van de parochieregisters van Turnhout. Wij

danken de heer Biesemans van harte voor deze

financiële bijdrage.

Nicole Maes uit Poederlee schonk ons heel wat

doodsbrieven, omgeving Poederlee

Lisette Soffers uit Oud Turnhout bezorgde ons

een verzameling bidprentjes van de congregatie

van de zusters Annunciaden van Huldenberg.

Jan Winten uit Beerse bezorgde ons grote mo-

nitor.  Daardoor kunnen wij één van onze 15”

schermen vervangen.

Via een legaat aan de Heemkring van Malle

kregen wij van een aantal gemeenten uit het

Scheldeland en Klein Brabant volledige bewer-

kingen van de parochieregisters. Het betreft de 

gemeenten: Haasdonk, Temse, Hamme,

Moerzeke, St.-Amands, Weert, Vlassenbroek,

Mariekerke, Baasrode, en Tielt.  Ze  kunnen in

onze bibliotheek geraadpleegd worden onder de

nummers: PR 216 tot 255

Via dezelfde weg kregen we ook nog een werk

van Leo Lindemans : “Oude geslachten uit het

land van Dendermonde” – in onze bibliotheek

onder nummer A 142

Wij danken van harte deze milde schenkers 

GENEALOGIE OP HET INTERNET

http://www.ars-moriendi.be/ 

http://forum.archieven.org/index.php?topic=962

4.0 

Hieronder geven wij een aantal websites die interessant kunnen zijn voor bijkomende informatie

inzake familiegeschiedenis:

Ars Moriendi: Foto's, doodsprentjes, bidprentjes

en doodsbrieven van prominenten  uit de

Belgische geschiedenis vanaf 1830.

Mechelen dopen 1750-1797 op het internet
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http://www.vvf-brussel.be/nieuws_

2007071404.html 

http://www.eindhout.net/geschiedenis1.htm 

http://users.pandora.be/jaak.jacobs1/Poederlee/

index.htm 

Foto's missionarissen van scheut naar kadoc.

De missionarissen van Scheut hebben onlangs

enkele duizenden glasplaten uit hun archief

overgemaakt aan het Kadoc, het Documentatie-

en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en

Samenleving. Historisch zijn de beelden van

groot belang. Voor genealogen die voorouders

onder de scheutisten hebben, kan de fotocollec-

tie interessant zijn als bronnenmateriaal voor

familiekundig onderzoek.

Eindhout: bestuur en geestelijkheid 1266 tot

heden.

genealogische bronnen Poederlee

DRONKEN DOUANIER SCHIET VADER VAN ACHT

KINDEREN DOOD.

Op 10 februari 1902, rond zeven uur ’s avonds

gaat Hans Roymans, timmerman van beroep, te

Arendonk, naar huis. Ter hoogte van het gast-

huis ziet hij dat er wat tumult ontstaan is.  Een

douanier, duidelijk boven zijn theewater, staat te

zwaaien met zijn geweer.  Hans Roymans, die

de man goed kent en tamelijk bevriend met hem

was, spreekt hem aan en geeft hem de raad om

naar huis te gaan en zijn roes uit te slapen. De

douanier wordt daardoor zo woedend dat hij

Hans Roymans met de kolf van zijn karabijn

neerslaat. Wanneer Roymans probeert recht te

krabbelen, richt hij zijn geweer en schiet hij hem

van op korte afstand een kogel in het lichaam.

Daar het voorval zich voordeed niet ver van de

woning van het slachtoffer, werd hij door enkele

personen die getuigen waren van het voorval,

onmiddellijk naar zijn woning overgebracht.  De

burgemeester werd verwittigd en deze begaf

zich snel ter plaatse om zich van de ernst van de

toestand te vergewissen. Hij legde zijn bevindin-

gen vast in de verklaring nr. 57, van zijn verslag-

boek. Het slachtoffer was blijkbaar zeer ernstig

gewond maar uit het relaas van de burgemees-

ter blijkt niet dat er een geneesheer aan te pas

kwam.  Hij heeft, volgens zijn verklaring het

slachtoffer, nog wel kunnen ondervragen. Je kan

je wel de vraag stellen of het slachtoffer, in die

omstandigheden, zelf nog de verklaring heeft

kunnen afleggen die door de burgemeester

werd opgeschreven. Blijkbaar was de verklaring

dringender dan een degelijke verzorging. Hans

Roymans is even na acht uur overleden. Zijn

weduwe bleef achter met 8 minderjarige kin-

deren.  

Transcriptie van het verslag van de burge-

meester:

Nr 57 Moord Hans Roymans

“Heden tienden februari 1900 en twee kwart na
zeven ure ’s avonds, wij Burgemeester, officier
van Politie in de gemeente Arendonk door het
algemeen gerucht onderricht zijn dat de ge-
naamde Roymans Adriaan Frans, timmerman
wonende te Arendonk nabij het Gasthuis, door
een geweerschot (Karabijn) was getroffen,
gelost door zekeren douanier Philippin, ook te
Arendonk woonachtig.

Ons onmiddellijk naar de woning van boven-
gemelde persoon begevende heb ik hem te bed
gevonden en heb bestatigd dat een kogel zijn
lichaam had doorboord, die van de rechte zijde
dwars door de linkerzijde was door heen gevlo-
gen.

Hem ondervragende naar de oorzaak van dit
ongeluk heeft hij mij verklaart dat hij boven-
gemelde douanier in de straat had ontmoet, en
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ziende dat hij dronken was had ik hem aanzocht
daar ik goed met hem bevriendt was, naar huis
te gaan en zich te bed te begeven, doch eens-
klaps in woede losbrekende nam hij zijn kara-
bijn en stiet mij met de kolf ten gronde, en toen
ik opstond, schoot hij op weinig afstand zijn
geweer op mij af.

Weinig na acht ure gaf hij den geest tengevolge
zijn afgrijselijke wonden, nalatende eene
weduwe met 8 minderjarige kinderen. Van alle
hetgene voorschreven wij dit proces verbaal
hebben opgemaakt data als boven

De burgemeester  (get.)

Genealogie van Hans Roijmans:

1. Joannes Franciscus Roymans 

° Arendonk 18.11.1853 

+ Arendonk 02.02.1902 

Hij is getrouwd in Arendonk op 22 april 1882 met

Joanna Lucia Van Dijck, geboren in Westmeer-

beek op 17.08.1854 als dochter van Jan Baptist

van Dijck en Elisabeth van den Bergh. Zij over-

leefde haar man 50 jaar en stierf te Arendonk op

26.08.1952

2. Joannes Roijmans 

° Reusel 24.701804 

+ Arendonk 21.7.1861

x Arendonk 03.11.1838

3. Catharina de Vocht 

° Arendonk 5.9.1817 

+ Arendonk 11.2.1895 

Joannes (2) was onwettige zoon van

5. Petronella Roijmans 

° Reusel 1.5.1784 

+ Reusel 05.10.1815

6. Cornelius de Vocht 

° Arendonk 04.07-1794 

+ Arendonk 28.08.1864

x Arendonk 13.07.1820

7. Dimphna de Vocht  

° Arendonk 06.11.1789 

+ Arendonk 31.10.1820 

10. Joannes Roijmans 

° Reusel 16.02.1744 

+ Reusel 10.04.1787

x Reusel 18.09.1774

11. Maria Hartoghs  

° Reusel 01.12.1754  

+ Reusel 02.08.1823

x(2) te Reusel op 01.08.1790 

met Wilhelmus Timmermans 

° Arendonk  30.07.1755

12. Henricus de Vocht 

° Arendonk 15.03.1764 

+ Arendonk 11.07.1844

x Arendonk 24.09.1793

13. Catharina van Beers 

° Arendonk 18.08.1765 

+ Arendonk 03.05.1828

20. Judocus Roijmans

landbouwer, schepen.

° Reusel 1714 

+ Reusel 10.09.1774 

x Reusel 28.06.1738

21. Maria van de Put 

° Reusel 1720 

+ Reusel 26.02.1762 

40. Nicolaes Jan Roijmans

Hij was in 1736 commer-borgmeester 

° Reusel 10.12.1669 

+ Reusel 29.11.1736      

x Reusel 14.02.1700

41. Maria  Jan Lucas 

° Reusel 21.02.1680 

+ Reusel 21.11.1740

80. Joannes Nicolaes Roijmans  

° rond 1640 + rond 10.10.1703

81. Joanna Broeckx  ° r 1640

160. Nicolaes Roijmans ° rond 1640

De oudste broer van Petronella Roijmans(5),

Josephus Roijmans gehuwd met Dimphna Lem-

mens, was op 20 maart 1804 in Arendonk ko-

men wonen. Zijn moeder, Anna Maria Harthoghs

(9) was na het overlijden van haar eerste man

met een Arendonkenaar gehuwd.   Daar Petro-

nella overleed in 1815, vermoeden wij dat Joan-

nes(2) heel waarschijnlijk opgenomen werd in

het gezin van zijn oom Josephus x Dimphna

Lemmens.

Joannes (Hans) huwde met Joanna Lucia Van

Dijck. Zij was eveneens een inwijkelinge in

Arendonk en kwam uit Westmeerbeek.  Zij had-
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AGENDA

Noteer alvast in uw agenda:

SEPTEMBER 2007

5 september Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

20 september Wat? 1ste les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

den 10 kinderen. Hiervan waren er bij het over-

lijden van Hans nog 8 in leven. 

Desiré Roymans werd geboren in Arendonk op

18.09.1888 als zoon van Joannes en Lucia Van

Dijck. Hij werd als soldaat in de eerste werel-

doorlog gewond aan het ijzerfront. Hij werd

overgebracht naar een militair hospitaal in

Londen en overleed daar op 12 februari 1915.

Hij werd begraven in Noord-West Londen op het

St. Mary’s Catholic Cemetery in Kensal Green.

Het is een graf voor Belgische soldaten die in

Engeland stierven ten gevolge van de Grote

Oorlog (nummer graf BELG91O4). Het grafmon-

ument bevindt zich aan de westelijke zijde tegen

de muur die het katholieke deel van het St.

Mary’s kerkhof scheidt van het algemene Kensal

Green.  Het dateert van rond 1920 en draagt als

opschrift: “Belgian Soldiers 1914-1918”. Op de

zijkolommen staan de namen gegraveerd van

de gesneuvelde Belgische soldaten, waaronder

Desire Roymans –

(Met dank aan Thijs van Zande uit Reusel, René

Camp uit Arendonk en Maria Grauwen voor de

informatie omtrent de familie, moord en

gegevens van Londen.) 

Vic Bertels

VOORDRACHTEN

Zaterdag 10 november, om 14 uur, in de Hei-

schuur, Schuurhoven 2 Oud-Turnhout (Oost-

hoven) komt de heer Lucien Lefever het genea-

logisch programma STAM 3 toelichten. Zowel de

gebruikers van stam als de geïnteresseerden

voor dit programma zijn uitgenodigd in het lokaal

“De Heischuur”.

Komende uit richting Antwerpen rij je de Turn-

houtse ring af  en neem je de eerste afslag voor-

bij Miko, richting Ravels. Ongeveer 300 m, in

een lichte bocht, sla je rechts af. Aan de kerk

neem je onmiddellijk links.  

Komende van richting Geel of Mol, via Retie:

Oud-Turnhout doorrijden maar in plaats van

richting Turnhout te rijden, neem je rechts naar

Oosthoven. Aan de kerk sla je rechts af.

Donderdag 15  november 2007 om 19.30 u.

Kasteel de Renesse Lierselei, 28 Oostmalle:

“Genealogisch onderzoek op basis van
archiefgegevens en DNA analyse”
Van welke oer-ouder stammen we af? Via welke

weg(en) zijn onze vroegste voorouders tot  hier

gekomen?  Dr. Benedikt Sas heeft zich gespe-

cialiseerd in deze materie.  Hij helpt ons mee op

weg in de nieuwe materie om aan stamboom-

onderzoek te doen.
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Wie? VVF-Kempen

27 september Wat? 2de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

OKTOBER 2007

3 oktober Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

4 oktober Wat? 3de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

11 oktober Wat? 4de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

18 oktober Wat? 5de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

25 oktober Wat? 6de les Cursus Familiekunde voor beginners

Waar? Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal

Wanneer? 19.30uur

Wie? VVF-Kempen

November 2007   

7 november Wat ? Genealogische dag 

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

10 november Wat ? Voorstelling genealogisch programm STAM versie 3

Waar? De Heischuur, Schuurhoven 2, Oud-Turnhout (Oosthoven)

Wanneer? 14u

Wie? Werkgroep STAM ism. VVF-Kempen

15 november Wat ? Voordracht door Dr. Benedikt Sas: “Genealogisch onderzoek op basis van 

archiefgegeven en DNA-analyse

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

DECEMBER 2007 

5 december Wat? Genealogische dag

Waar? Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

Wanneer? van 15 tot 22 uur

Wie? VVF-Kempen

Meer info bij: Frans Renaerts, St.Jozeflaan 78,  2400 Mol 014/81.48.27

frans.Renaerts@busmail.net 

http:// www.vvf-kempen.be
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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 (Felix-archief) Oudeleeuwenrui 29,   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

NUTTIGE ADRESSEN
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Het jaar 2007 loopt stilaan ten einde.  Sinterklaas en de eindejaarsfeesten zullen alweer voor 

heel wat verwachtingen, verassingen en/of ontgoochelingen zorgen. 

EDITORIAAL 

Ik hoop in ieder geval dat de Kempische Genealoog het voorbije jaar aan uw verwachtingen 

voldaan heeft. 

 

Voor onze vereniging was het alleszins een vruchtbaar en goed jaar. Wij waren aanwezig op 

diverse activiteiten zowel in onze regio als in Nederland.   

De activiteiten die we zelf ingericht hebben of waar we aan deelnamen kenden over het 

algemeen een goede respons. Vooral de spreekbeurt van Dr. Benedikt Sas, over DNA analyse 

was een groot succes. 

Een tegenslag was onze cursus familiekunde die niet doorging omwille van te weinig 

interesse.  Na de succesvolle voorgaande vier jaar, was dit ook voor ons een serieuze 

ontgoocheling.   

 

Dat het in een vereniging niet altijd even vlot verloopt hebben wij ook dit jaar kunnen 

ervaren.  De overkoepelende Vlaamse Vereniging voor Familiekunde is aan een reorganisatie 

bezig die echter niet altijd van een leien dakje verloopt. Het blijkt bijvoorbeeld inderdaad niet 

zo evident te zijn om een tijdschrift samen te stellen dat de goedkeuring van allen wegdraagt. 

Wij hebben dit ook ondervonden voor onderhavig tijdschrift. 

 

Als coördinator voor onze bibliotheek en deze Kempische Genealoog heb ik op de volle 

medewerking kunnen rekenen van het merendeel van de bestuursleden, waarvoor ik ze allen 

van harte wil bedanken.  Elders in dit blad doen wij een oproep om bijkomende medewerkers. 

Hopelijk voelen enkelen zich geroepen om VVF-Kempen te versterken. 

 

Wij hebben ook vastgesteld dat onze oproep om doodsbrieven, bidprentjes, 

familiegeschiedenissen of andere bescheiden over genealogie, aan onze vereniging te  

schenken of te verkopen, ruimschoots beantwoord wordt.  Wij danken dan ook alle personen 

die daarvoor gezorgd hebben en hopen dat hun voorbeeld door anderen zal nagevolgd 

worden. 

 

In naam van het bestuur wens ik alle leden, sympathisanten en hun familie de beste wensen 

voor 2008.  Wij hopen voor u dat de ontbrekende schakel in je stamboom, het ontbrekend 

document in uw familiegeschiedenis, in 2008 toch nog te voorschijn komt zodat die vondst, 

althans in  uw hobby voldoening zal geven.  En wie weet kan een bezoek aan onze bibliotheek 

hierbij een handje helpen. 

 

Prettige eindejaarsfeesten en een welvarend 2008 

 

Victor Bertels 
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EEN GRAFSTEEN IN DE SINT-ANDRIES KERK IN    

ANTWERPEN (Frans Seels) 

In de Sint-Andrieskerk te Antwerpen bevindt zich een grafsteen die verwijst naar  

Arendonkse “roots”. De bewuste grafsteen is deze van de familie Van Riet-Cels, men leest: 

 

 

 

                       D.O.M. 

             JOANNES VAN RIET 

  OVERLEDEN 5 SEPTEMBER 

1715 

                    ZIJN VROUW 

           ELISABETHA CELS  

OVERLEDEN 20 FEBRUARI 

1721        

          HUN ZONEN 

R.D. JOANNES VAN RIET 

OVERLEDEN 26 FEB. 1779 

  CORNELIUS VAN RIET 

OVERLEDEN 5 JUNI 1736 

                 EN 

    DANIEL DE VOS 

  ONGEHUWDE NEEF 

OVERLEDEN 4 AUGTI  1763 

MARIA CATHNA CELS 

      DEVOTE NICHT                  

OVERLEDEN  25   OCTOBER  1743 

                R.I.P.  

                                                  
Wat heeft dit met Arendonk te maken? Deze Joannes van Riet , afkomstig van Steenhuffel, 

zoon van Daniel en Elisabeth Verhoffstat, was een welstellend man en kon het zich aldus   

permiteren om in de kerk begraven te worden  

Zijn vrouw Elisabeth was op 8 januari 1651 in Arendonk geboren als dochter van Peter Seels 

die een zoon was van Jacobus en kleinzoon van Hans (Joannes), de verst terug te vinden 

voorvader Seels. De Maria Catharina Cels op de grafsteen was een dochter van de jongere 

broer van Elisabeth, Martinus Seels.       
                                                          

Jamaar zul je zeggen er staat Cels en niet Seels!  

De naam Seels werd door de eeuwen heen op verschillende manieren geschreven: 

Zeels, Zels, Zelen, Ceels, Cels, Celen, Seels, Sels, Selen. In de vroegste geschriften hadden zij als 

aliasnaam Cortenbach. 
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In Arendonk is men overwegend Seels blijven schrijven, op enkele grote uitzonderingen na, 

zoals bij een bepaald testament waarbij door de opsteller Cels geschreven werd, maar door de 

betrokkene toch met Seels werd ondertekend . 

Het zijn diegenen die buiten Arendonk trokken die de naam Cels gingen  voeren.   Klonk dit 

misschien wat deftiger? 

Hierna volgt een genealogie gaande tot de familie van nicht  Maria Catharina, waarbij ik de 

schrijfwijze gebruik zoals ze in de Parochieregisters van Arendonk voorkomen.                                    

 

GENEALOGIE 

 
I  Joannes (Hans) Sels alias Cortenbach geboren omstreeks 1560. Hij werd in Arendonk 

vermeld in de schepenbrieven van 1596. In 1602 werd hij in Turnhout bij het proces tegen 

Frans Maes gehoord als getuige: “Cheels Jan alias Cortenbach, kerkmeester, wonende 

op de hoeve ten achteren (ook de Waterhoef genoemd) van de heren van Postel, 40-42jaar, 

getekend: hans cels. 

     Hij betaalde aan de H.Geesttafel van Arendonk een rente van een mud rogge op het huis, 

de tuin en de grond gelegen “ovestraet” (rentes van de H. Geesttafel 1-7-1606) deze rente 

werd later betaald door Elisabetha Selen (Seels), weduwe van Matthias Sels alias 

Cortenbach, en vervolgens door Matthias Thyssen.  

     Hij bezat in de contreien goederen die door zijn kinderen bij akte van 11 december 1625 

(deze akte vermeld twee zusters met de naam Maria) verdeeld werden na de dood van hun 

ouders. Hij was getrouwd met Catharina Thijs alias Martens (naar de naam van vader 

Martinus Thys) dochter van Martinus (Merten) en Margaretha Theens. 

De echtgenoten maakten een testament op 29 maart 1619 en op 14 december 1620. Uit dit 

huwelijk werden geboren: 

 

1) Jacobus, die volgt (II) 

2) Matthias Seels (Sels) alias Cortenbach. Hij was getrouwd in Juni 1616 met Helena 

van Eijck, dochter van Michael en Maria Mathijs (dochter van Joannes). 

Uit dit huwelijk werden geboren: 

a) Maria gedoopt op 21 Mei 1617, doopgetuigen waren: Matthias Jansen en 

Elisabetha ……. 

b) Martinus gedoopt op 25 Oktober 1619, doopgetuigen waren Wilhelmus van 

……en Maria Driessen. Jong gestorven. 

c)  Joannes 

d)  Catharina 

e) Margaretha gedoopt op 21 Juli 1624, doopgetuigen waren Judocus Reniers 

en  Anna Jansen. 

 

Matthias trouwde voor de tweede maal met Elisabetha Seelen (Seels) dochter van 

Sebastiaan en Gertrude Reijns. 

Uit dit huwelijk werden geboren: 

a) Sebastianus gedoopt op …. oktober 1627,doopgetuigen waren Joannes 

Potters en Barbara van Eijck 

b) Catharina, gedoopt op 29 Mei 1630, doopgetuigen waren Christophorus 

Thoelen en Anna Thijs (ex Turnhout) 

c) Adrianus, gedoopt op 2 Oktober 1635, doopgetuigen waren Jacobus Thijs en 

Catharina Bartholomei. 

Matthias overleed op 4 juni 1637 
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3) Catharina, was getrouwd met Joannes Thijs zoon van Matthias. Deze echtgenoten 

verkochten op 3 februari 1629 aan Matthias Seels alias Cortenbach een goed gelegen 

te Arendonk. Ze werd weduwe voor 1639. Uit dit huwelijk : 

a)  Joannes 

b)  Maria 

4) Maria, was getrouwd met Jacobus Pauwels (gestorven voor 1630). 

Deze echtgenoten woonden in Antwerpen . Zij verkochten aan Matthias Seels alias 

Cortenbach, per akte van 23 oktober 1617, een huis en bijgebouwen, gelegen in 

Arendonk, in het zuiden begrensd door een eigendom toebehorend aan Jacobus Seels 

alias Cortenbach. Zij hadden een dochter: Maria. 

5) Maria, was getrouwd met Willem Eijsschen, wonende in Arendonk.Verkocht per 

aktes van 2 januari 1630, ten eerste aan haar broer Jacobus een stuk grond, 

genaamd “Cerstiaen” gelegen in Postel. Zij had dit stuk grond geerfd van haar vader 

die het verworven had van zijn schoonvader Martinus Thijs (Arch.van Arendonk 

schepenbrieven, 1596), en ten tweede aan haar broer Matthias, een stuk grond 

genoemd “de Deker”, gelegen te Arendonk. 

6) Peter Seels alias Cortenbach, minderjarig in 1616, had als mombers Joannes 

Vriese (zoon van Joannes) en Joannes Vivario, secretaris van Arendonk. Hij was 

getrouwd met Cornelia Cuijlits, dochter van Diederik en Adriana van Poppel 

(alias Poppeleer), dochter van Wouter en kleindochter van Hendrik, van een oude 

adellijke familie afkomstig uit Holland. 

Peter Seels alias Cortenbach bezat eigendommen te Rode ter Donck (Oud Turnhout) 

in 1626 (Alph. Goovaerts-Gen. van de fam. de Liagre p.200). Hij overleed op 8 

Maart 1637 te Arendonk en liet twee dochters na: 

Adriana en Digna, waarvan Christiaan Seels en Pieter Cuijlits de mombers waren. 
7) Helena, was getrouwd met Hendrik van Daele,  zij hadden  een zoon: Govaert. 

Zij overleed in 1619. 

8) Digna, was getrouwd met Gerardus Leemans, zij hadden een zoon: Joannes 

Zij overleed aan de pest in november 1625. 

 
II  Jacobus Seels alias Cortenbach, gestorven in Arendonk in december 1636, was getrouwd 

met Catharina  Gooskens (Pauwels) die stierf voor 25 juni 1662, de erfgenamen van 

Catharina worden genoemd in een akte van 25 juni 1662. Jacobus huurde van Digna 

Seels, waarschijnlijk zijn tante, een goed genoemd “s’Hanen Hoeve”, gelegen op de 

Berendonk (akte van 10-11-1614) 

 Uit dit huwelijk werden geboren:    

1)  Christianus, schepen te Arendonk in 1659. Hij was getrouwd op 6 november 

1634, met Gertrudis van LOVEN (dochter van Pieter en Catharina 

Everaerts), geboren te Arendonk op 5 december 1611. 

Uit dit huwelijk werden geboren: 

a) Catharina, gedoopt op 2 september 1635, doopgetuigen waren Godefridus 

Wuijts en Maria echtgenote van Petrus Jacques 

b) Jacobus, gedoopt op 29 december 1636, doopgetuigen waren Joannes 

Vennen en Catharina echtgenote van Henricus Wuijts 

c) Maria, gedoopt op 29 mei 1639, doopgetuigen waren Nicolaes Wauters en 

Catharina Seels alias Thijs. 

d) Joannes, gedoopt op 26 april 1641, doopgetuigen waren Adrianus Dens en 

Catharina Mertens 

e) Dimpna, gedoopt op 19 Maart 1643, doopgetuigen waren Augustinus 

Bartholomeus en Petronella Cnaeps 
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f) Elisabetha, gedoopt op 18 februari 1645, doopgetuigen waren Gualterus 

Wuijts en Maria de Kort 

g) Bartholomeus, gedoopt op 7 Maart 1647, doopgetuigen waren Joannes 

Borchgraef en Dimpna van de Goor 
2)  Godefridus (Govaert), gedoopt op 21 mei 1612, doopgetuigen waren Daniel 

Cuijlits en Cornelia Petri van Reusel. Hij was getrouwd op 25 november 1654 

met Margaretha (Margriet) Puts (van de Put). 

Uit dit huwelijk werden geboren: 
a) Elisabetha, gedoopt op 17 augustus 1655, doopgetuigen waren 

Arnoldus van Putte en Elisabetha Thomas 

b) Elisabetha, gedoopt op 23 december 1656, doopgetuigen waren 

Cornelius Puts en Catharina Pauwels 

c) Jacobus, gedoopt op 16 februari 1659, doopgetuigen waren Joannes 

Zacharias en Helena Thijs 

d) Valerius, gedoopt op 9 december 1660, doopgetuigen waren Petrus 

Thijs en Maria van Dijck 

e) Catharina, gedoopt op 7 januari 1663, doopgetuigen waren Dionisius 

van Gorp en Catharina Thijs de Bie 

f) Helena, gedoopt op 5 februari, doopgetuigen waren Gwinandus van 

den Put en Elisabetha Christiaenssen 

g) Joanna, gedoopt op 24 september 1667, doopgetuigen waren 

Rumoldus Cuijlits en Francisca Lenaerts 

h) Cornelius, gedoopt op 1 Januari 1670, doopgetuigen waren Joannes 

Lenaerts en Joanna Moors 

i) Margaretha, gedoopt op 18 Juni 1674, doopgetuigen waren Adam van 

Gorp en Joanna van de Put 

3)  Peter die volgt (III) 

4) Martinus,gedoopt op 8 september 1623, doopgetuigen waren Joannes Thijs en 

Margaretha Potters, jong gestorven. 

5) Dimpna, gedoopt op 27 maart 1630, doopgetuigen waren Cornelius Timmermans 

en Elisabetha echtgenote van Matthias Seels 
(Volgens A. Cels waren er drie dochters van Jacobus respectievelijk getrouwd met: Lucas 

de Vocht, Adam van Gorp, en Christianus Bleijs.) 

 
III Peter Seels, geboren te Arendonk in Juli 1620, doopgetuigen waren Peter ….  

waarschijnlijk Peter Sels alias Cortenbach, oom en Maria Lieven. In de doopakte is de 

vader Jacobus Cortebach genoemd (A.Cels). Hij was getrouwd op 6 April 1643 met 

Heijlwigis van Leuven, dochter van Peter, Schout van Arendonk, en van Dimphna 

Steijmans, zij was gedoopt in Arendonk op 16 november 1620. Huwelijksgetuigen 

waren Petrus Tielmans en Martinus Tielmans (A.Cels schrijft: Pitere Van Loven en 

Pietere Itremans ?). Peter Seels bezat een huis met tuin “Aen den berg” grenzend in het 

noorden aan Christiaan Seels, aan de andere kant aan Elisabetha van Loven, dochter van 

Bernard  

Uit dit huwelijk werden in Arendonk geboren: 
1) Jacobus, gedoopt op 4 augustus 1643, doopgetuigen waren Jacobus Pauwels en   

Cornelia Pauwels. Waarvan alle huidige Arendonkse Seels’en afstammen 

2)  Maria, gedoopt op 26 juni 1645, doopgetuigen waren Henricus Maes en Anna  

Hendricx. Jong gestorven. 

3) Petrus, gedoopt op 20 november 1647, doopgetuigen waren Godefridus 
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      de Vocht en Elisabetha van Leuven. Ongehuwd gestorven op 24 september 1703, 

te 

       “Les Buifs  omtrent Caudebec “. 

4) Elisabetha, gedoopt op 8 januari 1651, doopgetuigen waren Adrianus 

Tielmans en Barbara Steijmans. Getrouwd met Joannes Van Riet. 

Gestorven te Antwerpen op 5 november 1715, met afstamming. (zie 

grafsteen) 

5)   Catharina, gedoopt op 5 oktober 1653, doopgetuigen waren Petrus 

    Beijens en Dimpna Adams. Zij was getrouwd met Remigius Aerts (ex Casteren) 

    op 14 februari 1683, Huwelijksgetuigen waren Petrus Hermans en  

    Joannes Hendricx. Waarvan afstamming Aerts, Lenders,enz. 

     6)    Nicolaes, gedoopt op 20 februari 1657, doopgetuigen waren Adrianus 

    Dens en Catharina Thijs alias de Bie. Gestorven op 27 oktober 1687. 

7)  Dimpna, gedoopt op 25 augustus 1659, doopgetuigen waren Petrus de 

      Vocht en Margaretha Puts. Jong gestorven. 

8)  Martinus, gedoopt op 8 mei 1661, doopgetuigen waren Petrus van 

      Reusel en Elisabetha Dierckx.  volgt onder IVbis 

9) Joannes, gedoopt op 2 maart 1664, doopgetuigen waren Walterus van 

     Eijck en Elisabetha Reijns. Jong gestorven 

   10)  Dimpna, gedoopt op 2 oktober 1667, doopgetuigen waren Job Faes en 

     Helena van Gorp. Zij was getrouwd op 22 januari 1690 met Guillelmus 

     Verdonck, zoon van Henricus en Joanna Seels, gedoopt te Arendonk op 

     3 april 1661.Huwelijksgetuigen waren Henricus De Vocht en Simon  

     Verdonck. Waarvan afstamming Verdonck, de Vocht, Gevers, Crols, 

     enz. 

 
IV. Martinus  Seels, valkenier, geboren te Arendonk op 8 mei 1661 en er overleden op 8 

september 1724, er getrouwd op 29 juli 1690 met Catherina Mertens, dochter van 

Joannes en Adriana Coppens, geboren te Arendonk op 30 januari 1671 en gestorven 

op 27 april 1750.  

Uit dit huwelijk: 

         1)  Maria, gedoopt op 28 april 1693,(dochter van Martinus Seels)  

             doopgetuigen waren Joannes Mertens grootvader, Helena van Loven  

             grootmoeder. Ongehuwd gestorven te Antwerpen op 25 oktober 1743, 

             begraven  in St Andries, onder de graftombe van Van Riet 
2) Peter, gedoopt op 5 maart 1695 doopgetuigen waren Nicolaes van Leuven loco 

Joannes Corstiaens en Maria Leenders. Hij was valkenier aan het hof in Versailles 

en huwde daar met  Marie-Elisabeth Peuche, waaruit de Franse tak Cels onstaan is. 

3) Jan-Baptist  gedoopt op 10 maart 1697 doopgetuigen waren Adrianus van Gorp en 

Elisabetha Dircx, gestorven in Frankrijk, waar hij gehuwd was met Anne Gibe, één 

dochter, onghuwd overleden. 

4) Elisabetha  gedoopt op 2 februari 1699 doopgetuigen waren Mr. Cornelius Everaerts 

loco Petrus Seels en Margaretha Steymans. Overleden in Turnhout op 10 februari 

1787. Zij huwde op 10 juni 1722 in Arendonk, met Cosmas Cuijlits, schatbewaarder 

van de Vrijheid.,  

          5) Jacobus gedoopt op 1 maart 1701, doopgetuigen waren Joannes Mertens zoon van 

      Joannes  en Catherina Seels, jong gestorven. 

6) Helena, gedoopt op 15 februari 1703,doopgetuigen waren … van Leuven en 

Elisabetha de Vocht. Als religieuze gestorven in Antwerpen  ( St. Andries ) op 8 juli 

1763 
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7) Catherina , gedoopt op 23 februari 1705, doopgetuigen waren Matthias Thijs en 

Elisabetha Seels Dens. Gestorven als religieuze in Diest op 9 mei 1786  

8 en 9 ) Jacobus en Martinus  tweeling geboren op 11 januari 1707,  doopgetuigen  

    1: Jacobus Seels en Dimpna Seels 2: Gisbertus Coppens en Adriana Coppens. Allebei 

diezelfde maand gestorven 

10) Jacobus , Meester Valkenier van Koning Lodewijk XV, gepensioneerd bij Koninklijk 

besluit op 5 juni 1752. Gedoopt op 25 januari 1709, doopgetuigen waren Jacobus 

Seels en Joanna van Leuven pro. Cornelia Coppens. Gestorven in Arendonk op 19 

juni 1791, gehuwd met Barbara van Eyck 10 juni 1748  geboren te Arendonk en er 

overleden op 22 juli 1776, twee dochters achterlatend die ongehuwd bleven ( de 

tweede , Maria, te Antwerpen overleden op 16 januari 1813 bij haar neef, F.-M. Cels  
11) Martinus, gedoopt op 8 mei 1710,doopgetuigen waren Theodorus Beirens en 

Heylwigis van Gorp.Hij vestigde zich ook te Antwerpen en maakte er fortuin, 

waarvan de Antwerpse tak Cels 

12) Adriaan, gedoopt op 7 april 1712, (zoon van Martinus Seels) doopgetuigen waren 

Mr. Everaerts pro Nicolaes Cuylits en Agnes van Deuren.  Als vrijgezel gestorven 

op 28 augustus1740 te Arendonk 

 
Er bleven geen mannelijke afstammelingen in Arendonk waardoor deze tak ter plaatse 

verdween. 

 

 Een uitzonderlijk gegeven in de registers van Arendonk, de overlijdensakte van Martinus 

vermeldt zijn beroep : " Martinus Ceels, valkenier en echtgenoot van Catharina 

Mertens  Verdussen heeft hem, per vergissing, laten sterven in Fontainebleau. We zien 

dat twee van zijn drie zonen die zich naar Frankrijk begaven officieel ingeschreven zijn 

in de koninklijke valkerij. Kan men hieruit niet besluiten  dat Martinus Cels valkenier 

was aan het hof van Lodewijk XIV ? En zijn broer Peter, als vrijgezel gestorven in  

Frankrijk, vlakbij Caudebec, zou hij ook geen valkenier geweest zijn ? De valkerij, eervol 

in de middeleeuwen, bereikte zijn hoogtepunt in Frankrijk onder Lodewijk XIII ( 1601-

1643 ) en verliep  met de regeerperiode van Lodewijk XV ( 1774 ). De vluchten van de 

Grote Valkerij, van het Kabinet en van de Kamer van de Koning, werden op dezelfde 

voet onderhouden tot het einde van de regeerperiode van Lodewijk XV; de officieren van 

de Koninklijke Valkerij figureerden, zoals in het verleden, met hun uniformen, in de 

stoeten en in de plechtige intreden  

Zoals men de Seels’en  vindt, verbonden aan de Koninklijke Valkerij ten tijde dat deze op 

zijn einde liep, is het waarschijnlijk dat ze er reeds vroeger toe behoorden. Men kan zich 

erover verbazen onder de valkeniers van de koningen van Frankrijk Arendonkenaars te 

vinden, maar Arendonk was een centrum van valkeniers want ook in het keurvorstendom 

Keulen, Palts-Beieren, Holstein, Bremen, aan het Oostenrijkse en het Spaanse hof zijn 

sporen van Arendonkse valkeniers terug te vinden. 

 

Andere lectuur over valkeniers te Arendonk: 

“Valkerij en Valkeniers van Arendonk” door Lod. Coveliers 1950 

 
Bronnen: Oud archief van Arendonk 

                  Parochieregisters Arendonk (microfilm,  maar in het bijzonder de boeken 

                 door Vic Bertels zo geduldig opgemaakt) 

                  Le famille Cels, Albert Cels, 1937 
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UITNODIGING AAN ALLE LEDEN VOOR DE JAARLIJKSE 

ALGEMENE VERGADERING VAN DE 

VVF AFDELING KEMPEN vzw. 

 
PLAATS: Stadhuis Turnhout, Grote Markt 2,  2300 Turnhout 
 
DATUM: zaterdag 26 januari 2008 om 14 uur. 
 
AGENDA:  1. ondertekening van de aanwezigheidslijst 
  2. vaststellen van de geldigheid van de vergadering 
  3. ontslagen en benoemingen 
  4. goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering 
      van 27 januari 2007 
  5. financieel verslag 2007 
  6. begroting 2007 
  7. goedkeuring van het jaarverslag 2007 
  8. bespreking activiteiten 2008 
 
Aansluitend aan deze vergadering  zullen wij onze bewerkingen van de 
parochieregisters van Sint-Pieter Turnhout plechtig overhandigen aan een  
afvaardiging van het stadsbestuur en het stadsarchief.   
 

 

erken is de lijst van bestuursleden sinds de laatste editie met twee personen 

 op een absoluut minimum gezakt en wij hebben dringend nood aan 

goed en vlot werken als elk bestuurslid zijn 

e uitvoerende taken op zich nemen zonder bestuurslid te zijn, indien dit te belastend zou 

elke profiel zoeken wij? 

 onderhouden met de aanverwante sites van de Vlaamse 

ereniging voor Familiekunde 

 

Zoals je kan m

GEZOCHT : MEDEWERKERS 

verminderd. 

Het aantal is daardoor

bijkomende krachten. 

Een vereniging kan alleen maar 

verantwoordelijkheid ter harte neemt.   

Wij zijn dan ook op zoek naar minimum twee medewerkers (m/v) die bereid zijn om de VVF-

Kempen te steunen.  Zij kunnen zich als bestuurslid aanmelden of zij kunnen als werkend lid, 

enkel

zijn. 

W

 

Voor onze website:    

Iemand die op de hoogte is van het beheer van een site, een zogenaamde  webbeheerder,  hij 

moet er zorg voor dragen dat onze website regelmatig, maandelijks, up-to-date gehouden 

wordt en de nodige kontakten

V
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Voor onze Kempische Genealoog: 

Iemand die bereid is om driemaandelijks de lay-out van onze Kempische Genealoog op te 

maken aan de hand van de artikelen die hem door de redactie bezorgd worden.  De opmaak te 

oen in pdf-file en over te maken aan de drukker. 

ak met onze penningmeester, op andere dagen, 

 onze bibliotheek in het Kasteel de Renesse. 

et genealogie.  Ook voor deze laatste 

illen wij een aanspreekpunt en een hulp kunnen zijn. 

aanmelden bij onze secretaris F. Renaerts,  

-mail: frans.renaerts@busmail.net

d

 

Voor onze computerbestanden: 

Een bestandsbeheerder: dit is o.a. het opladen van gedigitaliseerde bestanden, en 

synchroniseren op de desktops en labtops van onze vereniging.  Dit kan gebeuren tijdens de 

maandelijkse genealogische dagen of op afspra

in

 

Onze afdeling telt momenteel ongeveer 250 aangesloten leden in de Kempen, en wij weten 

dat nog heel wat niet-leden zich sterk bezig houden m

w

 

Wij rekenen er stellig op dat enkelen zich geroepen voelen om onze gelederen te versterken.  

Zij kunnen zich steeds 

e  

 

s Van Breen een brief gericht aan onze 

estuursleden waaruit wij het volgende citeren: 

n 15 klasseurs.  Bij elke naam horen ook doodsbrieven, 

 diskettes overlappen elkaar niet, elke diskette bevat de vondsten na 

ezien mijn leeftijd, ga ik de genealogie op een lager pitje zetten (niet stoppen !)” 

k heb beslist al deze gegevens over te maken aan vvf-Kempen.” 

middels heeft VVF-Kempen deze schenking in dank aanvaard. 

aardevolle verzameling van allerlei heemkundige en 

genealogische gegevens opgebouwd. 

 

 

FONDS “JOS VAN BREEN” 

      

Op 23 september 2007 kregen  wij van Jo

b

 

. . . . “ Ik heb 20 jaar opzoekwerk verricht, en alle vondsten bewaard.  Dit resulteert in een 

verzameling van genealogische gegevens uit de gehele provincie Antwerpen, geklasseerd per 

familienaam (+- 700 namen ! ) i

krantenknipsels en doodsprentjes. 

Alle geklasseerde vondsten staan ook op een database, ongeveer 35.000 records. Elk record 

bevat : familienaam echtgenoot, familienaam echtgenote – parochie of gemeente van 

voorkomen – periode in jaar of jaren van voorkomen – en een verwijzing naar de alfabetisch 

geklasseerde bladen.  De

de voorgaande diskette. 

Bovendien heb ik nog zeer veel niet geklasseerde gegevens en documenten. 

G

 

I

 

In

 

Jos Van Breen, reeds jarenlang lid van VVF, is een bekend en vooraanstaand figuur in 

Oostmalle waar hij zijn ganse leven gewoond heeft.  Als onderwijzer, later hoofdonderwijzer, 

voorzitter van de Kon. Harmonie St. Laurentius, dirigent van het St. Laurentiuskoor,  

bestuurslid en actief medewerker van de Heemkring van Malle en diverse andere 

verenigingen, heeft hij een zeer w
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Omwille van het feit dat het Rijksarchief in Antwerpen gedurende meer dan drie jaar zijn 

deuren sluit en zijn gevorderde leeftijd heeft Jos besloten om zijn verzameling aan de VVF-

Kempen te schenken. 

Wij zullen deze schenking in een afzonderlijk fonds bewaren. De niet geklasseerde gegevens 

zullen geïnventariseerd, geklasseerd en beschikbaar gesteld worden aan de bezoekers op onze 

genealogische dagen. 

Naast de schenking van Elisa Nijs uit Dessel enkele jaren geleden, is dit nu een tweede 

belangrijk legaat dat overgemaakt wordt aan onze vereniging.   

In naam van het bestuur van VVF-Kempen  danken wij Jos Van Breen van harte, wij zullen 

zorg dragen voor zijn levenswerk. 

 

Wij hopen tevens dat dit gebaar nog meer navolgers krijgt.  

 

Namens het voltallige bestuur van VVF-Kempen 

Victor Bertels. 
 
 

 

GEBRUIKERSGROEP van het genealogisch 

programma  STAM 

          

Sedert enkele jaren bestaat er een club van gebruikers van het genealogisch programma 

STAM in onze regio. 

Elke 3
e
 dinsdag van de maand om 13.30 u kunnen gebruikers terecht in een gebruikersgroep 

die de naam draagt “Kempische STAMclub”. Initiatiefnemer is Rik van Dooren die je kunt 

bereiken op het adres Schorvoortstraat n° 46 2300 Turnhout, telefoonnummer 014 41 48 42 of 

via e-mail rik.van.dooren@skynet.be. Die bijeenkomst gaat door te Oud-Turnhout in het ‘t 

Hofke van Chantraine in de Kerkstraat n° 46, zetel van de heemkundige kring "Corsendonca" 

van Oud-Turnhout. De deelname is gratis. Je kunt er terecht met al je vragen en voorstellen, 

want STAM maakt van de service na verkoop een erezaak. Geïnteresseerde genealogen die 

al of niet een ander programma gebruiken zijn eveneens welkom. Wij kunnen altijd van elkaar 

leren. 

Wat is STAM? 

STAM is het enige genealogisch Windows-programma van eigen Vlaamse bodem, gemaakt 

door mensen met 30 jaar ervaring in de genealogie en 25 jaar ervaring in de genealogie met 

computer. 

Natuurlijk is het mogelijk de gegevens uit alle andere genealogische programma’s in te laden. 

Het programma werkt samen met andere Windows–programma’s, zoals Word, Excel, Power 

Point. 

STAM luistert naar zijn gebruikers en zijn makers staan open voor elke redelijke suggestie. 

Het programma is volgend jaar aan zijn 3
e
 versie toe om zijn gebruikers nog beter te dienen. 

Regelmatig zijn er demonstraties. Het voorbije jaar in Melle, Kalken, Rumbeke, Oostende, en 

Breendonk en misschien binnenkort ook in de Kempen. Op 10 november werd te Oud-

Turnhout de 3e versie van het programma voorgesteld. 

Breng een bezoek aan de website http://users.skynet.be/Stam/  U kunt er ook een diashow 

over het programma bekijken. 

Op elk ogenblik kun je ook met je vragen terecht bij de makers van het programma, 

lucien.lefevere@advalvas.be; willy.marechal@skynet.be of paul.vandewalle1@telenet.be 
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Bij stam-soft@yahoogroups.com kan je vragen stellen aan de medegebruikers van het 

programma. 

De eerstvolgende bijeenkomsten van de  “Kempische STAMclub” vinden plaats op volgende 

data: 15 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april 2008. 

 

Frans Renaerts 

 

 

KORT NIEUWS EN MEDEDELINGEN 

Op 27 oktober had in het stadsarchief van Breda de 19
de

 Brabantsecontactdag  

plaats. De organisatoren waren de 3 NGV-afdelingen uit Noord-Brabant, en omvat het gebied 

ten westen van de lijn Geertruidenberg, Oosterhout en Baarle-Nassau. 

Info hierover op : http://westnoordbrabant.ngv.nl 

VVF-Kempen was aanwezig met 4 bestuursleden.  Onze gegevens van de Eureka-databank en 

bestanden van  hoofdzakelijk de grensgemeenten kenden heel wat bijval. Wij hadden tevens 

gelegenheid tot uitwisseling van gegevens. De heer Hennie de Ruyter bezorgde ons 2 CD’s 

met o.a. 100 platte gronden en vestigingswerken in Belgie en Geboorten, huwelijken en 

begrafenisen/overlijden van de gemeente Lommel van1676 tot 1921, waarvoor wij  hem van 

harte danken. 

 

• Op zondag 28 oktober stelde het Kasteel de Renesse zijn deuren open,  

speciaal voor de inwoners van Malle, om een kijkje te nemen achter de muren en de 

verborgenheden die anders niet toegankelijk zijn.  Alle verenigingen die in min of meerdere 

mate met het Kasteeel verbonden  zijn, er hun lokaal hebben of er hun activiteiten uitoefenen 

konden  zich voorstellen aan het publiek. 

VVF-Kempen stelde bij deze gelegenheid eveneens zijn deuren open. 

Het totaal aantal bezoekers  bedroeg ongeveer 700, het merendeel daarvan bezocht ons lokaal 

zodat wij heel wat mensen hebben kunnen laten kennismaken met onze vereniging en onze 

activiteiten.  Het was een uitstekende gelegenheid om de latente belangstelling van heel wat 

bezoekers te activeren. 

 

• Zaterdag 10 november waren Andre Van Steenbergen en Vic Bertels, als  

vertegenwoordigers van de VVF, aanwezig op de “Belgie-dag” van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging (NGV) in Weesp (Nl)  Vooral noord-Nederlanders deden een 

beroep op onze data bank en vroegen informatie over onze archieven.  Een zeer drukke dag 

die eveneens de relatie tussen VVF en NGV ten goede kwam.  

 

• Dr. Benedikt Sas gaf op 15 november een zeer gesmaakte voordracht over  

“Genealogisch onderzoek op basis van archiefgegevens en DNA analyse”.  Liefst 53 

aanwezigen luisterden aandachtig naar zijn uiteenzetting.  Deze nieuwe technieken om de 

herkomst van onze voorvaderen op te sporen kent geleidelijk aan meer en meer bijval. 

 

Schenkingen:  

Jos Van Breen Oostmalle: schenking van zijn archief genealogie (zie artikel Fonds Jos Van  

Breen) 

Jules Van Olmen Wechelderzande:  Boek familiegeschiedenis : “Stam Van Olmen” 

Hennie de Ruyter Breda: 2 cd’s – 100 platte gronden van vestigingsplaatsen in Belgie 

            Dopen-huwelijken-overlijden Lommel tot 1921 
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Schenkers van dooodsbrieven en/of bidprentjes 

Hortense Segers-Pauwels, Frans Cooymans,, M.J. Haepers, Frans Renaerts, Maria Grauwen 

Maria Seeuws. 

Nederlandse Genealogische Vereniging : Jubileum CD 60 jaar Gens Nostra 1946-2006 

                    -microfiches  van Mormonen met alle Begische namen 

 

 

Digitaal vastleggen van de graven van het oude 

kerkhof Mol-Centrum 

 

In 1969 besliste de gemeente Mol om vanaf 1 juli 1969 het kerkhof Mol-Centrum buiten  

gebruik te stellen. Er was een overgangsperiode voorzien van 10 jaar voor begravingen met 

bestaande vergunningen, eindigend op 30 juni 1979. In 1986 werd overeengekomen tot 

bestemmingswijziging van de begraafplaats tot park, een oase van groen en rust in het 

centrum van Mol. Vanaf 2001 kwam er een project voor een herinrichting waarvoor de 

uitvoering over een periode van 15 jaar gespreid zou worden. 

Halfweg 2006 werd de bevolking op de hoogte gebracht van de eventuele verwijdering van de 

graven voorzover er geen bezwaren werden binnengebracht. 

Onze secretaris Frans Renaerts bracht bij de Heemkundige dienst van Mol bezwaar in dat er 

door het verdwijnen van al die graven een schat aan genealogische gegevens over die families 

zou verloren gaan. Die konden maar gered worden door het digitaal vastleggen van deze 

gegevens onder de vorm van foto’s. De archivaris Paul Vos beaamde dit en zo nam onze 

secretaris de taak voor het fotograferen op zich.  

De teksten op heel wat zerken moesten leesbaar gemaakt worden door afborstelen en 

eventueel ontmossen. Het fotograferen begon in juli 2006 en eindigde in april 2007. In 

samenwerking met Sindy Peeters van het gemeentearchief van Mol werden alle gegevens die 

op het graf vermeld staan overgenomen in een access-bestand waaraan eveneens een foto van 

het graf werd toegevoegd, zodat dit niet meer kan verloren gaan. De rangschikking werd 

gegeven aan de hand van een plan met al de genummerde graven, dat ter beschikking werd 

gesteld door de begrafenisdienst van de gemeente. 

Al deze gegevens werden verzameld in een register dat werd uitgeprint en samen gebracht in 

drie boekdelen die nu kunnen geraadpleegd worden in het gemeentearchief van Mol en in de 

bibliotheek van VVF Kempen te Oostmalle. Voor diegenen die een foto wensen van het graf 

van de begraven persoon(en) is er een CD ter beschikking met al de foto’s. 

Het register bevat gegevens van 1993 begraven personen en de foto’s van 1012 graven. 

Het bevat dus ook gegevens van personen die er wel begraven waren maar waarvan de graven 

reeds verwijderd waren en waarvan er dus geen foto meer kon gemaakt worden. Op het einde 

van het register is er een index opgemaakt met de alfabetische lijst van de begraven personen, 

wat toelaat gemakkelijk de persoon terug te vinden. 

 

De opgenomen gegevens, voorzover ze in de tekst op het graf voorkwamen zijn de volgende: 

- Het grafnummer volgens het plan van de begrafenisdienst. 

 - De familienaam. 

 - De voornaam (voornamen). 

 - De geboortedatum. 

- De geboorteplaats. 

 - De datum van overlijden. 
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 - De plaats van overlijden. 

 - De naam van de echtgenote al of niet samen begraven. 

 - Opmerkingen in verband met de persoon of het graf. 

- Rechts staat de foto van het graf voorzover dit graf in 2006-2007 nog aanwezig was. 

 

Frans  Renaerts 

 

 

 

 

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS 

Het begint een traditie te worden dat wij jaarlijks, telkens in een andere regio een 
cursus inrichten voor liefhebbers die beginnen met familiekunde. 
De volgende cursus zal doorgaan in Oud-Turnhout, in samenwerking met de 
heemkring “Corsendonca” 
Het betreft een lessenreeks van zes, telkens gegeven door één van onze 
bestuursleden die reeds jaren ervaring hebben in de materie en bestrijkt het volledige 
gamma van de genealogie:   
 Hoe beginnen en het zoeken in de burgerlijke stand 
 Het ancien regime en de parochieregisters 
 Andere bronnen zoals schepenregisters, notarisakten, poortersboeken enz. 
 Beginselen van het oud schrift 
 Genealogie en computer, welke programma’s, internet enz 
 Samenstellen van een familiegeschiedenis en inbinden in boekvorm. 
 
Waar ? 

• “De Heischuur”   Oosthoven, Oud-Turnhout 
Wanneer? 

•  maandag 7 april  2008 
 woensdag  16 – 23 – 30 april 2008 
 woensdag  14 – 21 mei 2008 
 Telkens om 20 uur tot  22.30 uur 

Inschrijven? 

• De inschrijving kan gebeuren door storting of overschrijving van € 35 op 
rekening:  880-2179571-28 van VVF-Kempen vzw   
Elke cursist ontvangt een bundel met een korte samenvatting van de les. 

                 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 
Bij het bewerken van de huwelijksregisters van Turnhout kwamen we in 1742 wel 
voor een verrassing te staan.  Op 2 april 1742 staat een huwelijk genoteerd  tussen 
twee vrouwen.  Alhoewel wij in onze tijd al wat gewoon zijn, leek ons dit toch zeer 
progressief voor die tijd. 

ONMOGELIJK …?  en toch WAAR ! 

“1742, aprilis 2, factis tribus proclamationibus matrimonio juncti sunt barbara roijaerts 
et joanna maria segers, ex desschel,  testes cornelius sibbens en thomas dries » 
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Enig opzoekwerk in de doopregisters om te zien of dit « lesbisch » koppel ook kinderen kreeg 

leverde ons in eerste instantie het  volgende op : 

 

“feb 1, 1743, batisata est maria theresia filia leg ima balthazaris roijaerts, et joanna 
maria segers – sucept  cornelius s bbens et theresia roijaerts” 

it
i

Had de pastoor bij het inschrijven van het huwelijk teveel miswijn gedronken, of heette zijn 

meid misschien “Barbara” …. ?   

 

 

 

Noteer alvast in uw agenda : 

 

 

AGENDA 

 

Noteer alvast in uw agenda : 

December 2007____________________________________________________________ 

5 december Wat?  Genealogische vormingsdag 

woensdag Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 20, 2390 Oostmalle 

  Wanneer? van 15 tot 22 uur 

  Wie?  VVF-Kempen vzw 

 

Januari_2008_____________________________________________________________ 

2 Januari Wat?  Genealogische vormingsdag 

  Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 20, 2390 Oostmalle 

  Wanneer? van 15 tot 22 uur 

  Wie?  VVF-Kempen vzw 

 

26 Januari Wat?  Jaarvergadering VVF-Kempen vzw 

  Waar?  Stadhuis, Grote Markt 2, 2300 Turnhout 

  Wanneer? 14.30 uur 

  Wie?  VVF-Kempen vzw 

 

26 Januari Wat?  Overhandiging bewerkte parochieregisters Turnhout Sint-Pieter 

  Waar?  Stadhuis, Grote Markt 2, 2300 Turnhout 

  Wanneer? 15.30 uur 

  Wie?  Stadsarchief Turnhout en VVF-Kempen vzw 

 

Februari 2008____________________________________________________________ 

6 Februari Wat?  Genealogische vormingsdag 

  Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 20, 2390 Malle 

  Wanneer? van 15 tot 22 uur 

  Wie?  VVF-Kempen vzw 

 

Maart 2008_______________________________________________________________ 

5 Maart Wat?  Genealogische vormingsdag 

  Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 20, 2390 Malle 

  Wanneer? van 15 tot 22 uur 

  Wie?  VVF-Kempen vzw 
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April 2008_______________________________________________________________     

7 april  Wat?   Cursus Familiekunde voor beginners, lessen 1-2-3-4 

16 april Waar?  “de Heischuur” Oosthoven  Oud-Turnhout 

23 april Wanneer? 19.30 

30 april Wie?  Heemkring Corsendonca en VVF-Kempen vzw 

 

Mei 2008_________________________________________________________________ 

14 mei en 21 mei                    Cursus Familiekunde voor beginners, lessen  5-6 

 

 

Voor al deze activiteiten:  

 

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

e-mail : frans.Renaerts@busmail.net  

 http://www.vvf-kempen .be  

 

 

  

NUTTIGE ADRESSEN 

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

    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 

Rijksarchief Beveren  Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 03/206.94.11 

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 

Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 

Stadsarchief Mechelen G. de Stassaertstraat,  2800 Mechelen 015/20.43.46 

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.33.98 

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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