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We schrijven 21 maart 2013 en het wil geen lente worden !  Voor zij die geen tuin hebben 

geen probleem, rustig voor de TV of werken aan hun stamboom of familiegeschiedenis. 

25 januari 2013 een historische dag voor de Vlaamse genealogen 

Met wel wat verbazing namen we kennis van de berichtgeving van het rijksarchief dat zij 

plotseling alle akten, van de burgerlijke stand en de parochieregisters, online zouden zetten op 

het internet.  Vreugde alom, eindelijk dan toch. Voor de Nederlandse gegevens waren we al 

lang vertrouwd met deze werkwijze en ook van de andere Europese landen zijn de gegevens 

beschikbaar.  Maar Belgie…tot voor kort geen sprake van.  

De bekendmaking veroorzaakte onmiddellijk een stormloop op de website search.arch.be, in 

die mate dat ze onmiddellijk weer uitviel of niet bereikbaar was wegens te grote vraag… 

Dit is nogmaals een bevestiging van onze stelling dat een veelvoud van het aantal leden van 

FV geïnteresseerd is, of zich actief bezig houdt met het zoeken naar zijn voorouders.   

Het online raadplegen is gratis, maar je moet je eerst wel registreren.  Dit laatste is in feite 

slechts een formaliteit.  De eerste maand registreerden zich meer dan 60.000 personen. 

Wij konden onze eigen ogen niet geloven bij het zien van deze aantallen.  Zestigduizend 

mensen die onmiddellijk reageerden om zo snel mogelijk iets te kunnen vinden over hun 

voorouders.  Maar helaas… ik denk dat, als men nu zou bevragen hoeveel van die 

zestigduizend er mee doorgegaan zijn, de aantallen heel wat lager zullen liggen. 

Zonder het initiatief te willen afschieten stellen we vast dat het raadplegen van de gegevens 

niet van een leien dakje loopt.  Je moet al heel goed overweg kunnen met het bladeren in de 

gegevens en op voorhand al uitgezocht hebben waar je wil zoeken.  Mijn ervaring is dat je in 

het rijksarchief, met de microfilmlezer, sneller gesteld bent dat op de online site. 

We zullen de mankementen voorlopig nog toeschrijven aan “kinderziekten” die in de loop van 

de volgende maanden nog zullen verbeterd worden en voor een vlotte doorstroming van de 

gegevens zullen zorgen. 

Het zeer positieve aan de lancering van de gegevens online is dat ze er zijn en dat je zonder je 

te verplaatsen de originele akten van uw voorouders kan vinden.  Blijft nog altijd de 

beperking dat de eerste honderd jaar niet beschikbaar zijn omwille van de wet op de privacy. 

Mocht een kwart van de geregistreerde personen zich eenmaal per jaar, actief wenden tot de 

bibliotheken en de documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen, we zouden ons geluk 

niet opkunnen.  Verheugend is vast te stellen dat zoveel personen de moeite doen om kennis 

te maken met onze hobby. 

Maar dat wisten we eigenlijk al. Het bewijs werd nogmaals geleverd. bij de aankondiging van 

een cursus voor beginners door FV-Regio Kempen, via Dinamo van het CC de Warande. De 

eerste dag van de inschrijving was het maximum aantal deelnemers van 25 al bereikt.           

 

       Victor Bertels 

EDITORIAAL 
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Het ontstaan van Wezel 

 

De eerste sporen van menselijke aanwezigheid in onze Kempen dateren van in het 

epipaleolithicum dat de overgang is naar het Middensteenperk. Bij opgravingen zijn in die 

periode, sporen van menselijke aanwezigheid gevonden, zoals te Weelde-statie, Mol-Sluis op 

de plaats Achterdonk en aan de zandput Miramar. 

Wezel was eeuwenlang een heidegebied, doorsneden met duinen, licht heuvelachtig en erg 

zanderig. De zandwegen door het gebied waren een groot deel van het jaar slecht berijdbaar 

voor karren. Het gebied was eeuwen lang gebruikt als heide van de Wezelse hoeve, begin 18 

eeuw opgesplitst in verschillende Wezelse hoeven, De Nieuwe Hoeve, de Boerenbril en de 

Klein Hoef, die eigendom waren van Postel, dit tot aan de Franse Revolutie. Tijdens de 

bezetting door de Fransen werden alle Postelse eigendommen door hen aangeslagen en 

verkocht. De grond kwam uiteindelijk in handen van Molse burgerfamilies: Marten Van 

Praet, burgemeester en vrederechter, Smeulders, municipaal agent in de jaren 1795-1800 en 

de plaatselijke landbouwer Kemps. 

Later in de negentiende eeuw verwierf baron Vander Gracht de Rommerswael uit Antwerpen 

heel wat van die gronden, bouwde er een kasteel en kwam er wonen. Later werd het 

aangekocht door de familie Kengen en het is nu bewoond door de familie Wintermans. 

 

 

 

 

HET KERKHOF VAN MOL-WEZEL 
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Ontstaan van Wezel als dorpsgemeenschap 

 

Wezel dankt echter zijn ontstaan als gemeenschap, aan de oprichting van de zinkfabriek 

Vieille-Montagne. Het was niet de eerste zinkfabriek in de streek, want in Overpelt was er in 

1888 al één gestart en later in 1904 zou er ook nog een in Lommel komen. 

De keuze van de plaats kwam door het feit dat deze  streek zeer verlaten was, een zanderige 

ondergrond had met weinig begroeiing, dus weinig vruchtbaar en karig bewoond. 

Wezel bestond in de jaren 1880 dus uitsluitend uit het kasteel van Vander Gracht en een 

viertal hoeven. 

Ook speelde de aanwezigheid van een kanaal en een spoorweg een rol, die de 

toegankelijkheid van het transport van materialen en goederen vergemakkelijkten. 

Om zijn gunstige ligging heeft Vieille-Montagne Wezel dus gekozen om zijn zoveelste 

fabriek te bouwen. Een roosterij voor de verbranding van zinksulfide-ertsen, om ze in een 

toestand te brengen die bruikbaar was om er zinkmetaal uit te produceren in haar zinkovens in 

de omgeving van Luik. 

Bij het roosten van die ertsen kwamen er heel wat schadelijke en onwelriekende gassen vrij, 

maar de weinige mensen die er in de omgeving woonden ‘zouden er weinig last van hadden’. 

De fabriek startte zijn productie in 1889. 

 

Maar een fabriek heeft ook mensen nodig om er te werken. De bereikbaarheid was op zijn 

zachtst gezegd beperkt. Dat zag de onderneming ook in. Daarom heeft ze dan ook snel 

gezorgd voor woongelegenheid, om arbeiders aan te trekken. Rond haar andere vestigingen 

had de maatschappij daar ook voor gezorgd. De eerste woningen werden gebouwd ten zuiden 

van de fabriek, aan de westzijde van het kanaal op de Rusven. Daar had de fabriek reeds 

voldoende grond en was het uit de richting van de overheersende westenwinden.  

De wijk werd de Congo genoemd, later de Oude Congo om een onderscheid te maken met de 

Nieuwe Congo, een uitbreiding van de wijk aan de oostzijde van het kanaal op de 

Vuurbergen. Een vlot over het kanaal maakte de verbinding tussen de Westkant en de 

Oostkant van het kanaal, waar ook de fabriek lag. 

Ondertussen was men ook al bezig met woningen te 

bouwen vlak aan het kanaal achter het Gasthuis. Die 

wijk heette de Geitenberg. 

Op de Sint-Jozefslaan, zo geheten vanaf 1920, 

werden aan de zuiderzijde reeds vanaf de jaren 1890 

woningen gebouwd voor de bedienden, die uit 

Wallonië kwamen maar ook uit Nederland, en die 

werden ingezet voor het toezicht op de fabriek, de 

boekhouding en de administratie. Aan de noordzijde 

van de Sint-Jozefslaan werden vanaf 1897 woningen 

neergezet voor de nieuwe ingenieurs. 

Zo groeide het aantal bewoners van Wezel en kwam 

er ook nood aan geestelijke begeleiding. De vraag 

voor de stichting van een parochie Wezel kwam 

reeds 8 jaren na de start van de fabriek. Het statuut 
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van Wezel als parochie kwam er in 1898 en kreeg als eerste pastoor Jan August Valgaeren, 

geboren op 1 april 1870 te Zoerle-Parwijs, en die voordien vijf jaar onderpastoor geweest was 

te Diest. Hij kreeg van Vieille-Montagne een voorlopige woning toegewezen op 400 m van 

het kanaal, nu  

St-Jozefslaan nr 90. Als jonge pastoor leidde hij zijn parochie en bleef dit doen tot aan zijn 

dood op 31 januari 1945. Hij ligt begraven op het oude kerkhof te Wezel.  

Het ontstaan van de parochie ging gepaard met wat getouwtrek tussen de gemeenten Balen en 

Mol. De Wezelse gemeenschap woont immers op het grondgebied van de twee gemeenten. 

De bepaling van de grenzen van de parochie was dus niet zo eenvoudig. Er moest ook 

rekening worden gehouden met de omliggende parochies, want er werd geknaagd aan hun 

territorium en dat is altijd een moeilijke zaak. Men mag niet vergeten dat de jonge parochie 

Rauw, binnen de grenzen waarvan Wezel lag, nog maar net (in 1889) was opgericht. 

Uiteindelijk kreeg de parochie Wezel zijn definitief bestaan en begrenzing door het K.B. van 

1898. De patroonheilige was Sint Jozef. Het eerste parochiedekreet werd door Z. Em. 

Kardinaal Goossens van Mechelen op 2 mei 1898 uitgevaardigd. 

 

Maar pastoor Valgaeren was nog niet helemaal tevreden. Hij zag de tuinwijk van Vieille-

Montagne verder uitbreiden op het grondgebied van de parochie Gerheiden, en daar woonden 

parochianen die eigenlijk hem toebehoorden. Zo kwam er in 1924 een uitbreiding waardoor 

Gerheiden een deel van zijn grondgebied in de richting van Kerkhoven aan Wezel moest 

afstaan. 

 

Geen parochie zonder 

kerk 

 

Joseph Bellefroid, 

afkomstig uit het 

Luikse, die directeur 

was vanaf 1894 (hij had 

Gustave Ross 

opgevolgd die de 

nieuwe fabriek had 

gebouwd), was zeer 

katholiek ingesteld. 

Waar hij kon gaf hij op 

dat gebied zijn 

werknemers  en de Kerk een duwtje in de rug.  

Vóór de huidige kerk er kwam liet Vieille-Montagne de ziekenboeg op het einde van wat nu 

de Sint-Jozefslaan is, vlak aan het kanaal, ombouwen tot voorlopige kerk waar de erediensten 

konden worden gehouden. Ondertussen was er reeds aan de overkant van de straat een 

gasthuis gebouwd waar zieken en gekwetsten konden worden verzorgd. 

Ondertussen kon men beginnen aan de studie van de bouw voor een echte kerk. 
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Twee grote vragen rezen: waar mag die kerk komen en wie zal de bouw betalen? 

Bouwmeester Taeymans uit Turnhout (nu zou men hem architect noemen) werd door de 

provincie aangesteld en hij maakte er een mooi gebouw van in neogotische stijl.  

Om de plaats van inplanting te kiezen werd het een getouwtrek tussen baron Spanoghe, 

Vieille-Montagne (met Joseph Bellefroid) en de gemeenten Mol en Balen die er ook hun 

zegje in wilden. Ook het aartsbisdom Mechelen met als secretaris Kempenaar Frans Van 

Olmen, goede vriend en spreekbuis van de wensen van pastoor Valgaeren wilde wat in de pap 

te brokken hebben. Er kwam uiteraard ook een kerkfabriek met als voorzitter Joseph 

Bellefroid tot ergernis van Leon Spanoghe, die gewoon bestuurslid bleef. Leon was een 

advokaat uit Antwerpen die gehuwd was met Louisa Vander Gracht, een nicht en erfgename 

van de grondeigenaar baron Pierre Vander Gracht. Verschillende inplantingen werden 

voorgesteld. Ze hadden allen hun voor- en nadelen. 

Volgens het bisdom moest de kerk aan de grote baan liggen en het kerkhof in de omgeving 

van de kerk. Frans Van Olmen gaf ook de voorkeur van een kerk dicht bij de vaart (omgeving 

van de vroegere kantine). 

Uiteindelijk werd de keuze bepaald door de vrijgevigheid van Vieille-Montagne die de nodige 

gronden voor de kerk en de pastorij schonk. Zo hield het gekrakeel op. De kerk kwam 

ongeveer rechtover de voorlopige woning van pastoor Valgaeren. Dat was in het jaar 1905. 

Die plaatskeuze was niet de enige redenen van de lange tijdsduur voor de bouw kon beginnen. 

Het bisdom was niet akkoord met sommige elementen in de bouw. Heel wat zaken maakten 

de bouw ook duurder waar vooral de gemeente Mol niet mee akkoord ging. De Koninklijke 

Commissie voor Monumenten vond dat de kerkmuren moesten verzwaard worden. Opnieuw 

meerkosten! 

De totale som voor de bouw van de kerk en de pastorie 

bedroeg 94.288 fr. De aannemer voor de kerk was Wagemans 

uit Boechout en die voor de pastorie Constant Leysen uit 

Nijlen. 

Vieille-Montagne deed ook nog een geste door voor 17.500 fr 

tussen te komen in de kosten van de bouw. De bouw begon in 

mei 1905. 

Maar toen besefte pastoor Valgaeren plots dat zijn kerk te klein 

zou zijn, gezien de toename van de bevolking van Wezel. Gelukkig was de bouw pas 

begonnen met het koor en kon er nog over een vergroting gepraat worden. Maar dit was om 

financiële redenen niet naar de zin van de gemeente Mol. Om de bouw niet te vertragen en de 

goedkeuring hiervoor 

toch zo snel mogelijk er 

door te krijgen werd 

door het bisdom 

gevraagd om een 

woordje te schrijven aan 

baron Charles de 

Broqueville, volks-

vertegenwoordiger voor 

het arrondissement 
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Turnhout waarvan Balen en Mol deel uitmaakten. Dit heeft de beslissing van de gemeenten 

zeker beïnvloed.  

Uiteindelijk werd de kerk met één travee verlengd waardoor het middenschip vanaf de 

kruisbeuk met een derde werd vergroot. Zie plan van de kerk van bouwmeester Taeymans. 

De steen voor de eerste steenlegging is ingemetseld naast de torentrap in het zijportaal. Hij 

vermeldt echter het jaartal 1904; een jaar lang heeft hij moeten wachten om zijn plaats te 

krijgen. 

Reeds op 25 juli 1906 werd de kerk voorlopig ingewijd door Z.E.H. Deken Cuypers van Mol 

(Balen behoorde tot de dekenij Mol). Ze was nog in ruwbouwuitvoering. Bemeubeling, 

schilderen, behangen, enz ….. zou later aan de orde komen. Maar de kerk stond er in een 

bruikbare vorm. 

De plechtige inwijding van de kerk door Mgr. De Wachter vond echter pas plaats in 1913. 

Ook de klokkentoren moest gevuld worden. Er was plaats voor twee grote klokken. 

De grote klok kostte ongeveer 3300 fr  en werd betaald voor Vieille-Montagne. De tweede, 

kleine klok kostte 1800 fr. Tijdens een grote plechtigheid werden ze op dinsdag 14 mei 1907 

gewijd door Z.E.H. Deken Cuypers, bijgestaan door talrijke priesters uit de naburige 

parochies. Op zaterdagmiddag 1 juni werden ze voor de eerste maal geluid. Maar de klank 

was dof en werd niet erg gewaardeerd. Een analyse in een staatslaboratorium van de gebruikte 

grondstoffen toonde aan dat de klokkengieter voor de klokken in zijn legering ijzer had 

gebruikt in plaats van tin dat acht maal duurder was. De klokkengieter is nog datzelfde jaar 

failliet verklaard. 

 

 

Geen kerk zonder kerkhof 

 

Vanaf 1898 werden er erediensten 

gedaan dus ook begrafenissen. Maar 

waar moesten de overledenen die 

hun begrafenis in Wezel kregen 

begraven worden? Het werd Rauw, 

Kerkhoven of Balen. De Wezelse 

gemeenschap smeekte om een 

kerkhof. 

De zoektocht naar een perceel 

begon al heel vroeg. In 1907 had de 

kerkraad een akkoord kunnen 

sluiten voor het gebruik van een 

deel van het  perceel 

kadasternummer 1089 vlak bij de spoorweg, een stuk grond op de uithoek van de eigendom 

die Vieille-Montagne zich reeds had aangeschaft. Maar om dit perceel te bereiken vanaf de 

kerk moest er 1 km gestapt worden. Men moest de St-Jozefslaan volgen richting Mol, en dan 

rechtover de Grensstraat een nog aan te leggen weg volgen tot aan het kerkhof. (Deze 

straatbenamingen zijn pas na 1920  in voege gekomen.) 
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Pastoor Valgaeren vond dat dergelijke verplaatsing naar het kerkhof bij een begrafenis, te veel 

tijdverlies met zich mee zou meebrengen en daardoor zijn ‘ambtsplichten sterk verhinderde’.  

Daarom stelde de Molse gemeenteraad, tijdens de zitting van 21 mei 1907 voor, een plaats te 

zoeken die slechts op 500 m van de kerk zou verwijderd zijn. 

De gronden die op die afstand lagen waren nog in privaat bezit. Pas twee jaar later lezen we in 

de notulen van de gemeenteraad van 8 november 1909 dat de familie De Clercq-Swinnen en 

L. Ruts eigenaars van de percelen 1087 en 1088 akkoord gaan om een deel van hun percelen 

kosteloos af te staan voor het maken van een rechtstreekse verbinding tussen de kerk en het 

kerkhof. Dit bracht de loopafstand op 500 m (eigenlijk 700 m) waarmee pastoor Valgaeren 

tevreden was. 

Paul Declerq brouwer op de markt te Mol was toen schepen van de gemeente. Paul Declerq 

was eigenaar geworden van de grond via zijn vrouw, brouwersdochter die afstamde van 

Maarten Van Praet die de gronden na de Franse Revolutie als zwart goed had gekocht. Het 

duurde nog tot aan de gemeenteraad van 14 november 1910 eer alles rond was, goedkeuring 

door de provincie inbegrepen. 

 

Een kerkhof moet ommuurd worden. 

 

Het was ook op dezelfde gemeenteraad dat de ommuring, gevraagd door de kerkfabriek ter 

sprake kwam. De kerkfabriek “wilde een behoorlijke afsluiting onder de vorm van een muur 

die geen onderhoud vraagt”. Gezien de grote omtrek was ook dit een dure zaak. Ook nu kwam 

Vieille-Montagne tussen in de kosten door het leveren van de assenstenen voor de bouw. 

Deze assenstenen werden gegoten uit cement vermengd met ovenassen. (Dezelfde stenen 

werden gebruikt voor de bouw van de muur van Messens, muur om de villa van ingenieur 

Messens te beschermen tegen de gassen van de fabriek). Deze gift verminderde de kostprijs 

van de muur aanzienlijk. In maart 1912 keurde de gemeente Mol de bouw van de muur goed 

maar een subsidie goedgekeurd in oktober maakte de zaak 

rond. 

De goedkeuring van de aanleg van het kerkhof kwam er 

tijdens de gemeenteraden van september en december 1912. 

De stalen toegangspoort werd in de werkplaats van Vieille-

Montagne gemaakt. 

Een jaar later brak de ‘Groote Oorlog’ uit en werd de 

inwijding ervan uitgesteld. Ze zou pas op 2 november 1918 

plaatsvinden. 

 

Indeling van het kerkhof 

 

Het linkse gedeelte van het huidige kerkhof werd in 1918 in 

gebruik genomen. De middenweg liep tot de achtermuur en 

deelde het kerkhof middendoor. Op een tiental meter van de 

achtermuur staat er een kruisbeeld waarvan het kruis uit staal eveneens in de “smis” van 

Vieille-Montagne is gemaakt. De hangende Christusfiguur kwam uit de gieterij Van 
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Aerschodt uit Antwerpen. Het werd ingezegend met Allerzielen 1923. De rotsblokken zijn 

slakken uit de ‘pottekar’ van de loodfabriek. 

Links van de weg was het kerkhof onderverdeeld in twee praktisch gelijke delen. Achteraan 

ligt het kinderkerkhof en vooraan het kerkhof voor de volwassenen, afgescheiden van mekaar 

door een strook voorbehouden voor de zusters van het klooster.  

Het gedeelte rechts van de 

middenweg diende eveneens 

voor de begraving van de 

volwassenen. 

Dat een groot kinderkerkhof 

noodzakelijk was is  duidelijk 

te zien in bijgaande grafiek 

van de overlijdens in Wezel. 

Wezel had een zeer jonge 

bevolking, met veel geboorten 

en met heel wat kindersterfte 

als gevolg. 

 

De ingebruikname van het kerkhof 

 

Uiteindelijk kon het kerkhof op 2 november 1918 

worden ingewijd door  Z.E.H. pastoor Valgaeren. 

De oorlogsperikelen beletten de deken van Mol deze 

wijding uit te voeren. 

De eerste persoon die er op de gewijde grond van 

het nieuwe kerkhof mocht begraven worden was 

mej. Bertha Stessens.  Dit graf is ondertussen reeds 

verwijderd. 

Op 20 oktober 1923 overleed Josephine Ernst, 

echtgenote van directeur Joseph de Bellefroid. 

Joseph de Bellefroid liet een mooie grafkelder 

aanleggen, die later alle overleden familieleden zou 

kunnen opvangen. Achter de kelder kwam een 

grafmonument. Het werd geplaatst tegen de 

achtermuur op het einde van de middenweg. Het 

draagt het nummer 300.  

Maar voor de tweede wereldoorlog beëindigd was, was het 

kerkhof reeds volzet en moest er aan uitbreiding worden 

gedacht? Het laatste graf op het oude kerkhof is dat van Eugeen 

Smeyers overleden op 18 september 1944. 

Vieille-Montagne zorgde opnieuw voor de gronden voor de 

uitbreiding. Na de oorlog werden de werkzaamheden aangevat. 

De oostelijke muur werd afgebroken. Het uitbreidingsgedeelte 

werd dubbel zo groot als het eerste deel. In dit gedeelte werd 
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gezorgd voor een ruimte waar onze gesneuvelden zouden kunnen begraven worden en 

herdacht. Er werd eveneens  een ruimte voorzien, waar de oud-strijders van zowel de Eerste 

als de Tweede Wereldoorlog hun laatste rustplaats zouden kunnen krijgen. Die voorbehouden 

ruimte was groot gekozen maar bleek later nog niet groot genoeg. Dat nieuwe gedeelte werd 

einde jaren 1945 in dienst genomen. Het nieuwe kerkhof werd ook ommuurd met een muur 

gebouwd met de zelfde stenen als het eerste deel. 

Er kwam een mooi eregedenkteken met de namen van de gesneuvelden onder een kruis. Dit 

erepark is een van de grootste van Mol en is daarom de plaats, waar jaarlijks op 11 november 

de herdenking van de gesneuvelden en de oud-strijders van Mol plaats vindt. Er liggen op het 

perk 9 gesneuvelden van de twee wereldoorlogen en 130 oud-strijders eveneens van de twee 

wereldoorlogen. 

Wezel telde verschillende gesneuvelden zowel van de Eerste als van de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

Voor de eerste wereldoorlog 1914-1918 waren het: 

Adriaenssens Frans  Hastir Marc 

Awouters Anselm  Kemps Jozef 

Berghmans Arnold  Schreppers Jos 

Berghmans Georges  Swinnen Sar 

Bogaerts Victor  Vanincolen Alfons 

Fraipont Jozef   Wouters Anselm 

Geenen Ferdinand  Yns Oscar 

Geuns Alfons     

 

Voor de tweede wereldoorlog 1940-1945 waren het: 

 Berkmans Victor  Philipsen Eugein 

Bouwens Frans  Van de Craen Jos 

D’Ardenne Clement  Werelds Ferdinand 

Meganck Louis  Wilbors Alfons 
Moens Gustaaf 

 

Op 10 november 1954 overleed Lucie De Wachter, echtgenote 

van directeur Theophile Boving. Zij stierf te Antwerpen terwijl 

zij er samen met haar dochter in de INNO inkopen deed voor het 

Sint-Niklaasfeest voor de kinderen van de werknemers van 

Vieille-Montagne. Voor de familie Boving werd eveneens een 

praalgraf met kelder gebouwd. Dit gebeurde in het nieuwe 

gedeelte sectie E. 

Begin de jaren 1980 moest weer uitgekeken worden voor een tweede uitbreiding van het kerkhof. Dit 

gebeurde in Noordelijke richting ten opzichte van de eerste uitbreiding. 

In de loop van de jaren ‘80 liet de Kerk toe om lichamen te cremeren. Vanaf dan kwam er ook een wet 

die elke gemeente ertoe verplichtte op elk kerkhof een columbarium te voorzien voor het plaatsen van 

de urne met de as van de overledene. Tezelfdertijd werd ook een strooiweide aangelegd. De eerste 

urne in het columbarium was die met de as van Maurice Schillebeeckx overleden in 1991. 

Vanaf 2005 volgde de mogelijkheid om urnen in de grond te begraven. Jan Douw was de eerste die 

zijn laatste rustplaats op het urneveld kreeg. In 2012 was met de urne van Jozef Cosemans, het 

urneveld reeds volzet en de heeft de gemeente Mol een tweede stijlvol urneveld aangelegd.. 
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Het algemeen onderhoud van het kerkhof werd overgelaten aan de gemeente Mol. 

Maar het delven van de graven was een bezigheid die Vieille-Montagne op zich had genomen en door 

een van zijn werknemers liet uitvoeren.  

De eerste grafdelver was Victor Verheyden, geboren op 5 augustus 1876 in 

Vorst-Kempen. Op het einde van zijn loopbaan werd het hem te veel en moest 

hij het doorgeven aan zijn zoon Louis (de Witte), eveneens geboren in Vorst-

Kempen op 31 december 1901. Vader Victor heeft altijd de wens uitgedrukt 

om, wanneer hij stierf begraven te worden vlak aan de ingang van het oude 

kerkhof. Zo kon hij altijd zien wie na hem naar het kerkhof werd gebracht, 

gekscheerde hij. En zo geschiedde, want na zijn overlijden op 13 mei 1941 

werd zijn lichaam neergelegd in het eerste graf links, vlak aan de poort, het 

nummer 299.  

Zoon Louis, de Witte volgde hem op maar heeft nauwelijks het graf van zijn 

vader kunnen delven want hij stierf reeds op 17 november 1942. Hij ligt 

begraven in het graf met nummer 404 op perk C. 

Dan werd het de beurt aan zijn broer Karel eveneens geboren in Vorst-Kempen op 21 april 1900. 

Hij heeft zijn taak uitgevoerd tot begin van de jaren 1960. Wilde Vieille-Montagne deze taak 

doorgeven aan de gemeente Mol of kon hij het fysisch niet meer aan, want hij overleed reeds op 65 

jarige leeftijd op 30 mei 1965. Hij ligt begraven in graf n° 769 op perk E. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Bronnen 

 

Van Weselo tot Wezel 

Archief  Kamer van Heemkunde Mol 

Archief Gomaar De Baere 

Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige kring Balen  

Archief van de provincie Antwerpen 

Archief Vic Haepers 

Archief Ludo Pauwels 

Archief Maria Vreysen 
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                                                                                                                                                           Victor Bertels 

 

Lambert Joosten, voorzitter van FV-Limburg was zo vriendelijk om ons belangrijke 

aanvullingen te bezorgen voor de kwartierstaat Josephina Nijs, gehuwd Gerard Faes, die 

verscheen in onze KG 2012-4   Tevens geven wij nog enkele verbeteringen aan de 

gepubliceerde data, dit alles onder verwijzing naar de bestaande nummers van de 

gepubliceerde kwartierstaat. 

Errata:  nr  5 Theresia Weyts :    ° 09.06.1844 (ipv 1944) 

       12   Godefr.Mermans:   ° 09.06.1813 (ipv 1913) 

                 23   Joanna M. Slegers: ° Dessel 21.11.1763  

Aanvullingen: Voorouders  nr 7  

                        Maria Catharina Deckx  °Dessel 04.09.1847  ipv 04.09.1844 

                                                              + Dessel 14.06.1873  ipv 08.04.1879 

14  Joannes Deckx , geboren te Dessel 12 juni 1809 en overleden te Dessel 18 oktober 1863, 

huwt te Dessel op  13 april 1842 met 

15  Anna Maria Elisabeth Van Campfort, geboren te Dessel op 8 november 1810 en er 

overleden op 18 maart 1892 

28  Adriaan Deckx, geboren te Dessel op 2 mei 1776 en er overleden op 11 april 1837, huwt 

te Dessel voor de Kerk op 14 november 1803 en voor de B S op 25 juni 1815 met 

29  Catharina Meeus, geboren te Dessel op 11 september 1776 en er overleden op 8 maart 

1860 

30  Adrianus Van Campfort, geboren te Dessel op 24 september 1774 en er overleden op 2 

december 1840, huwt te Dessel op 10 juni 1807 met 

31  Anna Van de Ven, geboren te Dessel op 25 december 1774 en er overleden op 31 

december 1852 

46 Wilhelmus Slegers huwt te Dessel  op 27 november 1740 met 

 47 Maria Claes   

56  Joannes Deckx, huwt te Dessel op 22 november 1774 met 

57  Anna Maria Maes 

58  Josephus Meeus, huwt te Dessel op 17 augustus 1761 met 

59  Anna Maria Vervoort 

60  Franciscus (Valerius) Van Campfort, huwt te Dessel op 6 februari 1770 met 

61  Aldegondis Deckx 

62  Arnoldus van de Ven, huwt te Dessel op 28 januari 1775 met 

63  Anna Margaretha Van Gompel  

AANVULLINGEN EN ERRATA KWARTIERSTAAT  

JOSEPHINA NIJS 
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Familiekunde Vlaanderen regio Kempen doet in samenwerking met de Heemkundige Kring 

van Malle en Domein de Renesse vzw mee aan Erfgoeddag.  Het nationale thema “Stop de 

tijd” werd hier vertaald als: 

 

Red je verleden: maak je familiegeschiedenis 

 

Via een tentoonstelling en een workshop leren we hoe je een eigen familiegeschiedenis 

opmaakt en zo de herinnering aan je voorouders bewaart. Je maakt kennis met DNA-

onderzoek om je voorouderlijke migratie en verwantschap met andere families terug te 

vinden. We bieden ook een inkijkje op de redding van het privéarchief. 

 

Het geheugen van iedere mens is een levend archief dat vanaf de geboorte wordt opgebouwd, 

maar na de dood verdwijnt het. Om dat verlies aan familiale herinneringen, gegevens en 

ervaringen te vermijden, moeten we onze familiegeschiedenis opmaken. Hoe je daaraan 

begint, stellen we aanschouwelijk voor door middel van een tentoonstelling en een workshop. 

 

Bezoekers kunnen in onze bibliotheek onder begeleiding zelf opzoekingen doen. We tonen 

aan hoe men via DNA-onderzoek de menselijke ontstaansgeschiedenis en de voorouderlijke 

migratie in kaart kan brengen.  Meer nog, hoe we zo onze verwantschap met andere families 

kunnen ontdekken.  

 

Tevens tonen we hoe FV Kempen met zijn twee partners er in slaagde het verval en het 

verlies van het privéarchief der familie de Renesse te stoppen. 

 

Van harte welkom in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle dat doorlopend open is 

vanaf 10 tot 17 u.  Gratis toegang. 

                   Marc Van  den Cloot 

 

 

ERFGOEDDAG ZONDAG 21 APRIL 
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Activiteiten 

In het voorbije kwartaal werden er twee voordrachten gegeven voor onze leden.  

Gonny Leysen, stadsarchivaris in Geel bracht ons een uitvoerig overzicht over de werking en 

de inhoud van het Stadsarchief van Geel en bij uitbreiding over de werking en de 

verplichtingen van alle gemeentelijke archieven. 

Claude Gekiere gaf ons een verhelderend inzicht over de vondelingen door de eeuwen heen. 

Een vondeling in je vooroudertafel is meestal een eindpunt, toch kan bij doorgedreven 

onderzoek blijkbaar toch de afkomst achterhaald worden, zij het zeer sporadisch. 

Het bestuur dankt beide sprekers voor hun referaten. 

De cursus ‘Familiekunde voor beginners’ ingericht door Dinamo van het CC de Warande in 

Turnhout is gestart. Regio Kempen verzorgt een lessenreeks van 5 dagen.  Wij mochten 

rekenen op 26 inschrijvingen wat nogmaals aantoont dat ‘familiekunde’ in de lift zit. 

Opgelet:  1 mei is dit jaar de eerste woensdag van de maand.  Onze genealogische dag 

gaat daarom pas door op 8 mei 

Rijksarchief. 

Voor diegenen die het nog niet weten:  De akten van de burgerlijke stand en de 

parochieregisters zijn voortaan online raadpleegbaar.  Waar andere landen reeds jaren deze 

mogelijkheid bieden, volgt eindelijk ook ons land.  Het online raadplegen is gratis maar je 

moet je wel registreren.  Voorlopig zijn er echter nog heel wat kinderziekten te overwinnen en 

zal je in het stadsarchief zelf nog sneller kunnen werken dan online… 

Dat er een dringende behoefte was blijkt uit het feit dat de eerste maand zo maar eventjes 

60.000 personen zich registreerden, ook dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de 

snelheid van de site.  Voor wie ook eens wil proberen het kan via: search.arch.be 

Paleografie 

In de loop van de maand mei zal regio Kempen starten met een initiatie over “oud schrift” 

Het is de bedoeling om teksten van oude akten om te zetten om zo het oud schrift beter onder 

de knie te krijgen. Wij beschikken nog over heel wat Renessearchief dat nog moet ontcijferd 

worden.  Liefhebbers die het oud schrift beter onder de knie willen krijgen kunnen zich 

opgeven bij onze secretaris.(theopeeters1@telenet.be)   De data zijn momenteel nog niet 

bekend maar zullen zo spoedig mogelijk op onze website meegedeeld worden. 

Wijziging in bestuur 

In vorige editie werd meegedeeld dat Fr.Renaerts zijn functie van secretaris doorgegeven 

heeft aan Theo Peeters.  Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, werd aan Frans 

gevraagd of hij de vakante functie van ondervoorzitter zou willen waarnemen.  Dit is 

inmiddels geformaliseerd. Bedankt Frans.  

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

mailto:theopeeters1@telenet.be
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Schenkingen 

De rouwbrieven en bidprentjes blijven toestromen, de voorbije maanden bezorgden volgende 

personen er ons nog heel wat 

Jan Francken-Vissers uit Oostmalle, Julien van Montagu uit Lille en R. De Keuster uit 

Herentals. 

De Heemkring van Vosselaar schonk ons een CD met de originele akten van de burgerlijke 

stand van 1803 tot 1912 en de 10 jarige tafels.  Deze gegevens zullen door ons gedigitaliseerd 

worden en zijn nadien ter beschikking zijn in onze bibliotheek. Hartelijk dank aan de 

schenkers. 

  

April  2013 _________________________________________________________ 

 

3 april   Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

15 april  Wat?  Cursus Familiekunde “Andere Bronnen”  

   Waar?   CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9u30  tot 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen  

 

21 april  Wat?  Erfgoeddag “Stop de Tijd” 

   Waar?  Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 10u tot 17 u 

   Wie?  FV Regio-Kempen 

 

22 april  Wat?   Cursus Familiekunde “Beginselen oud schrift” 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9u30 tot11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

29 april  Wat?  Cursus Familiekunde “Genealogie en Computer, DNA” 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? Van 9u30 tot 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

Mei 2013_____________________________________________________________ 

 

4 mei   Wat ?  Nationaal Congres “Familiekunde, veel meer dan een  

                                                                                           Stamboom” 

   Waar?  CC Westrand Dilbeek 

   Wanneer? van 9u30 tot 17u 

Wie?  Familiekunde Vlaanderen 

 

AGENDA 
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8 mei   Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

Juni  2013 

 

5 juni   Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

Wie?  FV-Regio Kempen 

 

Meer info bij:  Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

   e-mail: theopeeters1@telenet.be 

   Op onze website: http://www.fv-kempen.be 

 

 

 

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

    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 03/338.94.11 

Heemkring  Dessel  Oud Gemeentehuis, 2480 Dessel  014/38.99.26 

    Open laatste woensdag v/d maand vanaf 18u30 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21, 2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

Archief abdij Postel  Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel  014/37.81.21 

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen  Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

 

 

 

 

NUTTIGE ADRESSEN 

mailto:theopeeters1@telenet.be
http://www.fv-kempen.be/


De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in 

maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te 

leveren vóór de 10
de

 van de maand waarin het blad verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 

victor.bertels1@telenet.be  

 

Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar: 

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

e-mail: theopeeters1@telenet.be tel: 014/41.89.86 

 

 Studiezaal :          Kasteel de Renesse 

            Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) 

 Website:          www.fv-kempen.be  
 

Erevoorzitter :  Eugeen Van Autenboer (†) 
Erebestuurslid: Florent Bosch 

Ereleden:  Elisa Nijs (†) 

Jos Van Breen  (†) 

Voorzitter: 

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

marc.vandencloot@telenet.be 

Ondervoorzitter:  

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

    frans.renaerts@busmail.net     

Secretaris:  
Theo Peeters   Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout     014/41.89.86 

    theopeeters1@telenet.be 

Penningmeester: 

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

   victor.bertels1@telenet.be 

Bestuursleden: 

Dago Peeters   Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar 014/55.61.00 

Webmaster   dago.peeters@skynet.be 

  

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

    mariette_backs@hotmail.com 

 

Paul Desseyn   Druivenlaan 1, 2390 Malle   03/312.14.07 

    paul.desseyn@telenet.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 

    hevdl@skynet.be 

 

Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69 

avsteenb@telenet.be  

mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:frans.renaerts@busmail.net
mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:dago.peeters@skynet.be
mailto:mariette_backs@hotmail.com
mailto:paul.desseyn@telenet.be
mailto:gerardus.keysers@telenet.be
mailto:andre.sannen@scarlet.be
mailto:hevdl@skynet.be
mailto:avsteenb@telenet.be
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De voorbije maanden hebben heel wat drukte meegebracht voor onze vereniging. 

Vooreerst was er de cursus voor beginners die doorgang vond in de Warande te Turnhout in 

samenwerking met Dinamo. De zesentwintig cursisten volgden vol interesse de lessenreeks van FV-

Kempen.  Het succes is dusdanig dat wij in het najaar –oktober tot december- opnieuw een cursus 

gepland hebben in de Warande.  Heb je vrienden of kennissen die ook hun familiegeschiedenis of 

stamboom willen opmaken, breng hen dan ik contact met onze afdeling via de e-mail van onze secretaris. 

 

De erfgoeddag, waaraan wij deelnamen was een gelegenheid om onze bibliotheek open te stellen voor 

geïnteresseerde genealogen, heel wat van de cursisten van Dinamo en vele anderen brachten een bezoek 

aan het Kasteel de Renesse en toonden meer dan gewone belangstelling voor onze activiteiten en ons 

uitgebreid documentatiecentrum.  Onze bestuursleden hadden hun handen vol om belangstellenden 

wegwijs te maken in het zoeken naar hun voorouders. 

  

Onze genealogische vormingsdagen die maandelijks op de eerste woensdag van de maand doorgaan 

kennen een stijgend succes.  In de maanden april, mei en juni hadden wij een record aantal bezoekers.  

Belangrijk daarbij is vast te stellen dat er telkens nieuwe bezoekers opdagen die als beginner of 

volwaardig genealoog ervaren dat onze bibliotheek een schat aan genealogische gegevens bevat. 

Het succes en de goede gang van zaken in onze afdeling staan een beetje in schril contrast met het  

administratieve gezeur dat plaats vindt op het niveau FV Provincie Antwerpen en FV Vlaanderen.  Er is 

de laatste maanden  nogal wat negatieve commentaar geleverd op het tijdschrift  “Vlaamse Stam”.  Het 

tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen is inderdaad dringend aan “re-styling” toe.  De redactie is zich 

daarvan bewust en het dagelijks bestuur wenst niet anders dan dat het tijdschrift aantrekkelijker wordt 

voor onze leden.  De discussie wordt echter door bepaalde afdelingen op de spits gedreven en in minder 

fraaie bewoordingen vertaald naar de leden van hun afdeling.  Wij wensen niet mee te doen aan deze 

stemmingmakerij.  Wij, die zelf driemaandelijks een blad samenstellen, weten uit ervaring hoe moeilijk 

het is om telkens weer interessante informatie of artikelen te verzamelen die in aanmerking komen voor 

publicatie.   

Om “Vlaamse Stam” aan te passen en te moderniseren is er meer nodig dan kritiek te leveren op de 

redactie.  Een positieve ingesteldheid van bestuurders en afdelingen kan al veel helpen. 

Zelf zorgen voor interessante artikels zou zeker kunnen bijdragen tot het verbeteren van de inhoud en de 

verscheidenheid ervan .   

Een interessant ledenblad, dat ook nog mooi en modern oogt, dat moet de uiteindelijke bedoeling zijn van 

iedereen die enige verantwoordelijkheid heeft in Familiekunde Vlaanderen. 

                          Victor Bertels 

EDITORIAAL 
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Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. In de media nu regelmatig de Grote Oorlog genoemd.  

Heel wat verenigingen, organisaties en overheidsinstellingen plannen voor 2014 

herdenkingsplechtigheden. 

De oorlog duurde tot 11 november 2018 en er waren meer dan 70 miljoen militairen bij betrokken.  Meer 

dan 9 miljoen onder hen werden gedood.  Nadat de Duitsers ons land waren binnengevallen werden ook 

onze soldaten van dichtbij betrokken en sneuvelden zij bij de opmars van de Duitsers in 1914 of vielen 

later aan de IJzer. 

In heel wat steden en gemeenten van ons land zijn er gedenkenis standbeelden van gesneuvelden van de 

eerste wereldoorlog. 

Onze medewerkster Maria De Bie heeft een onderzoek gedaan naar soldaten uit de eerste wereldoorlog en 

beschikt over een zeer uitgebreide documentatie van individuele dossiers met originele documenten, 

foto’s en gebeurtenissen. 

Het betreft voornamelijk soldaten uit Arendonk en omgeving, (Retie, Oud-Turnhout, Dessel.) 

Voor een genealoog zijn dit bijzondere gegevens die verzameld werden door intens speurwerk. Voor FV-

Vlaanderen Regio Kempen een uitzonderlijke kans voor publicatie. 

FV-Kempen zal in samenwerking met Maria De Bie, een reeks over deze soldaten publiceren in de 

Kempische Genealoog.  Het eerste artikel verschijnt in dit blad en betreft Jan Baptist Segers.  

Wij hebben tevens plannen om met Maria een boek samen te stellen met de gegevens waarover zij 

beschikt.  Dit zou kunnen uitkomen in het voorjaar van 2014. 

In aanloop daarvan zullen we vanaf nu, in een aantal opeenvolgende Kempische Genealogen 

artikelen publiceren over één of meer soldaten.  De gegevens van Maria, zullen zoveel mogelijk 

aangevuld worden met genealogische gegevens over de desbetreffende families. 

Het bestuur van FV-Regio Kempen dank Maria De Bie hartelijk voor haar medewerking. 

1914-2014    HERDENKING WO I  
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          Maria De Bie 

   
JAN BAPTIST SEGERS  

 

 
 

Geboren te Arendonk op 14 december 1879 

 

Ouders:  

Petrus SEGERS °Arendonk 19/02/1858, + Arendonk 04/02/1922 

 Anna Catharina MOLLEN ° Rethy 25/12/1859, + Arendonk 17/03/1941 

Zij huwden te Rethy op 04/01/1879. 

 

Gehuwd met  

Maria Christina MEULEMANS ° Arendonk 20/10/1877 + Arendonk 26/02/1919,   

zij huwden te Arendonk op 02/11/1904 

 

Kinderen: Maria Josephina °05/07/1906 

    Anna Catharina Constantia ° 12/11/1909 

   Lodewijk ° 29/04/1912 

 

Broers en zussen: Maria Petronella °16/04/1882  + 16/01/1885 ; Maria Regina Carolina ° 18/04/1884 ; 

Ludovicus ° 01/08/1886 ; Maria Josepha °10/12/1888 ; Maria Josepha Martina ° 14/02/1890 + 

02/03/1891 ; Henricus °19/04/1892 ; Maria Elisabeth ° 29/09/1894 ; Joannes Josephus ° 13/07/1897 ; 

Maria Carolina Constantia ° 26/09/1899 + 18/11/1899 ; Jacobus ° 10/01/1901 .  

 

Beroep: landbouwer 

Woonplaats: Arendonk,   

 

Andere persoonlijke gegevens: 

 

Overleden tussen 1 en 6 oktober 1914 (Er zijn verschillende bronnen, op de overlijdensakte staat 1 

oktober 1914) 
 

JAN BAPTIST SEGERS – SOLDAAT IN  WO I 
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Overleden/gesneuveld in het fort van Lier.  

Begrafenisgegevens:   

Begraven op het Belgisch Militair Kerkhof te 

Lier 

     Grafnummer: 186 kist W 

100 B   
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MILITAIRE GESCHIEDENIS: 

 

Stamnummer: 15446 

 

Datum indiensttreding: 1899 

Graad: Soldaat 2
e
 klass milicien 1899 

 

Regiment/ Eenheid:  Artillerie  

   Plaatselijke schutterij, 3
e
 bataillon 9

e
 batterij 

   CT 6DA  

 

Verloop militaire loopbaan: 

Op 4/08/1914 werd Jan Baptist Segers gemobiliseerd, hij werd ingelijfd bij de vestingsartillerie en in Lier 

gekazerneerd.  

Tijdens de aanval op Lier is hij gesneuveld. 

 

Er zijn verschillende overlijdensdata te vinden, dit is wellicht zo omdat de vesting Antwerpen nogal 

onverwachts werd verlaten, en dit om terug te trekken achter de IJzer. 

 

Er is  ook  een getuigenis die vertelt dat Jan Baptist tijdens de bombardementen onder het puin terecht 

gekomen is. Hij had echter geen mogelijkheid meer om zich te bevrijden. Men beweert dat zijn nagels 

afgekrabd waren, in een poging om toch te kunnen ontsnappen. Hij zou daarop van ontbering gestorven 

zijn.  

(get. Segers René). 

 

Tussen 28 september 1914 en 2 oktober 1914 worden de forten van Walem en Lier hevig beschoten. 

(Naar het guldenboek der vuurkruisers) 

Op 10 oktober 1914 geeft Antwerpen zich over, en begint de tocht naar de IJzer voor onze soldaten. 

 

Onderscheidingen en medailles: Orde van Leopold II 

      Oorlogskruis 

      Overwinningsmedaille 

      Herinneringsmedaille 

 

Meer betreffende de oorlogsdeelname: 

Jan Baptist heeft nog enkele brieven naar huis geschreven. Deze unieke documentjes zijn bewaard 

gebleven. Zij zijn nog geschreven voordat Arendonk bezet was, vandaar dat ze het thuisfront zo vlot 

bereikten. Later als de troepen achter de IJzer zaten, was dit owv. De draadversperring niet meer 

mogelijk.  

Enkele familieleden waren ook nog in de mogelijkheid om op zondagen Jan Baptist in het fort van Lier te 

gaan bezoeken en hem een proper hemd te brengen. Zijn vrouw bezocht hem blijkbaar ook nog die laatste 

zondag.  

Uit de brieven blijkt dat er toch wel onzekerheid heerste, niemand wist wat er juist gebeurde, er werden 

wilde geruchten verspreid over wat de Duitsers allemaal met de burgerbevolking aanrichtten.  

 

Wat de patatten betreft, die werden best in platte hopen tegen het plunderen ingelegd.  
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Overlijdensakte:  

Op 7 juli 1915 gaat vader Pieter Segers het overlijden van zijn zoon te Lier aangeven. En op 17 juli 1915 

wordt het overlijden in de akten van de Burgerlijke Stand ingeschreven te Arendonk.  

 

Overige info: 

 

“Zondag 11 ju l i  1915  

De pastoor heeft weeral droevig nieuws te melden. 

Op maandag 12 juli, te 9 .30u .  is er een plechtige lijkdienst voor Jan Segers, gesneuveld voor het 

vaderland bij de inname van Lier op l oktober 1914 .”   

(Uit Arendonk 1914-1918, Kroniek van een Grote Oorlog, H. De Puydt) 

 

Moeder Meulemans komt zeer vroeg te overlijden op 26 februari 1919 en de 3 weeskinderen worden 

daarna opgevoed bij de grootouders.  

Op 4 februari 1922 slaat het noodlot weer toe en komt vader en voogd Petrus Segers  te overlijden en dan 

blijven de kinderen bij grootmoeder Anna Segers-Mollen  (Karel Meulemans wordt hun voogd. ) 

 

Hieronder nog een handtekening van Jan bij de aangifte van de geboorte van zijn oudste dochter in 1906. 
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9 
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EEN BRIEF…   Lier 28 september 1914 

Beminde Vrouw en familie, 

 

Ik kom U nogmaals eenigen woorden te schrijven over den staat van mijner gezondheid en hoop van u 

allen hetzelfde. De toestand is hier altijd dezelfde.  

Bij U is toch ook alles nog stil zeker.  

Zo ik gehoord heb, hebben er toch wat Duitschers in Moll geweest, maar zijn langs Diest afgetrokken. 

Als er soms langs u af moesten komen, weest altijd voorzichtig, zoo zult ge het meest verdienen als ze iets 

vragen van eetwaren geef ze als ge kunt. 

Zo ik hoor zijn er veel plaatsen waar ze weinig kwaad gedaan hebben daar ze niet beschoten geweest 

zijn. 

De patatten zou ik in platte hopen graven met den grond gelijk zoo zullen ze het meest beschut zijn, want 

in geval ze boven den grond in grote hopen boven den grond zitten zouden ze gemakkelijk kunnen 

plunderen.  

Als er soms iets zou gebeuren dat men vooruit nog niet kan weten, men zou wel hopen van neen. Graaf ze 

bijvoorbeeld daar op die bedden daar aan de schuur, daar is (het) nogal hoog (gelegen). 

Beminde vrouw, laat ons hopen dat weldra een einde aan mag komen. Hoort ge nog iets van ons 

mannen? 

 Is Jul  meest genezen, trekt ge nog regelmatig uw geld.  

Het is spijtig dat we toch niet langer kunnen samen spreken hebben, maar het heeft me toch groot plezier 

gedaan. 

Als ge soms nieuws weet, schrijft het mij dan. 

Nu eindig ik met schrijven met hoop dat U weldra groter nieuws kan schrijven. 

 

Uw getrouwe man 

 

Jan B Segers. 
 

Aanvullende genealogische gegevens betreffende Joannes Baptist 

Segers 
 

(Victor Bertels) 

I 

 

1 Joannes Baptista Segers, geboren te Arendonk op 14 december 1879 

   (Hij is getrouwd te Arendonk op 2 november 1904 met Maria Christina Meulemans,  

   geboren te Arendonk op 20 oktober 1877, dochter van Adrianus Benedictus Meulemans en 

   Susanna Norbertina Van Dijck.) 

 

II 

(ouders) 

 

2 Petrus Segers, geboren te Arendonk op 19 februari 1858, overleden voor 1941. 

   Hij is getrouwd te Retie op 4 januari 1879 met 

3 Anna Catharina Mollen, geboren te Retie op 25 december 1859, overleden te Arendonk  op  

   17 maart 1941 
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III 

(grootouders) 

 

4 Joannes Baptista Segers, geboren te Turnhout op 24 augustus 1821, overleden te Arendonk  

   op 26 september 1889. 

   (Hij was later gehuwd met Anna Theresia Van den Bergh, geboren te Retie op 19 februari  

   1829, overleden te Arendonk op 7 mei 1868, dochter van Arnoldus van den Bergh en    

   Joanna Lemmens.) 

   Hij was gehuwd  (1) met 

5 Maria Elisabeth Melis, geboren te Dessel op 24 april 1821, overleden te Arendonk op 5 

   april 1862 

6 Thomas Mollen, geboren te Hogeloon (Nl) rond 1828, overleden te Retie op 10 februari  

   1871. 

   Hij is getrouwd te Retie op 4 juli 1853 met 

7 Carolina Vanhove, geboren te Retie op 4 september 1832 

 

IV 

(Overgrootouders) 

8 Joannes Michael Segers, 

   Hij was gehuwd met 

9 Helena Vos. 

10 Franciscus Melis, gedoopt te Dessel op 26 oktober 1782, overleden te Dessel op 20 februari  

     1836 

     Hij was gehuwd met 

11 Anna van Vessem, geboren te Oirschot (Nl) 

12 Adrianus Mollen. 

     hij was gehuwd met 

13 Maria Theresia Willems 

14 Petrus Josephus Vanhove, geboren te Olen rond 1807 

     Hij was gehuwd met 

15 Joanna Sips, geboren te Retie.  

 

 

 

 

Opzoekingen : 

Als u opzoekingen wil laten doen naar vermiste personen die in Duitse KZ verbleven of omgekomen zijn, 

dit kan op volgend adres: 

Internationaler Suchdienst, Grosse Allee 5-9, 34454 Bad-Arolsen, Duitsland 

De Ferariskaarten kunnen een aanvulling zijn in uw familiegeschiedenis, hieronder de url waar de kaarten 

kunnen geraadpleegd worden: 

http://www.kbr.be/collections/cart plan/ferraris/ferraris.nl.html 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

http://www.kbr.be/collections/cart%20plan/ferraris/ferraris.nl.html
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Cursus “Familiekunde voor beginners” : 

Door Familiekunde Vlaanderen regio Kempen i.s.m. de Warande-Dinamo wordt opnieuw een cursus voor 

beginners ingericht in het najaar. 

Plaats: Cultureel Centrum de Warande te Turnhout. 

Data:  op maandag 7 en 21 oktober, 4, 18 en 25 november en 2 december van 9.30 tot 11.30 uur  

Kostprijs lessen: 24 euro Inschrijven kan vanaf 12 augustus aan de educabalie van de Warande of via 

www.warande.be/dinamo of op het nummer 014 47 21 64 

Syllabus, introductiemap en CD: 12 euro, te betalen bij de eerste les.  

Cursus oud schrift : 

In vorige K.G werd aangekondigd dat wij lessen oud schrift zullen organiseren in ons lokaal.  Omdat de 

lesgever in mei en juni niet beschikbaar was, hebben wij deze activiteit moeten verplaatsen naar het einde 

van het jaar.  Vermoedelijk zullen we kunnen starten de tweede helft van september. De juiste data zullen 

kenbaar gemaakt worden via onze website. 

Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich opgeven via onze secretaris. 

Schenkingen 

Rudy van den Langenberg Rijkevorsel: kiezerslijsten Rijkevorsel 1911-1938, kiezerslijst Oostmalle 1962. 

Bob Plompen: familiegeschiedenis Noeninckx 

Gerard Keysers, Poederlee: bidprentjes 

Fr Cooymans Mol: rouwbrieven en bidprentjes. 

Uit de schenking van Fl. Bosch, Oostmalle inventariseerden we gegevens van volgende families: 

- Kwartierstaat van Anna Cornelia Van Gestel, echtg. Baron Ludovicus CFJG de Pelichy 

-Henricus Noulantius (Henricus van den Nouwelandt) uit Westmalle 1603-1664, artikel van Jules 

Bolckmans, verschenen in “Oudheid en Kunst 1963 4de aflevering. 

-Akte van heroprichting van de Gilde van Brecht ronde 1599 

-Gegevens van de familie De Roover – Brecht, Wuustwezel – met testament van Simon De Rover 1638 

-Gegevens familie Van Staeyen uit Brecht 

-Gegevens Families Van Hoydock uit Kalmthout, Essen, Loenhout, Wuustwezel, Kapellen en Brasschaat 

-Gegevens familie Adriaenssen, Brecht-Westmalle periode 1621-1646 

-Gegevens familie Verheyen uit Oostmalle 

-Gezinsfiches Van Elsacker in Hoogstraten en Loenhout 

-Het geslacht Eyskens –Minister van staat Gaston Eyskens- in Brecht 

-J.J. Harrewijn, secretaris en griffier van Brecht- met familikroniek vanaf 1689- 

Deze gegevens worden geregistreerd in onze bibliotheek onder het inventarisnummer F 116 

(Familiegeschiedenissen)  

Ledenmutaties: 

Het aantal leden in de regio van FV-Kempen blijft op peil, de kleine daling die we hadden in 2012 is nu 

volledig gerecupereerd.  De voorbije drie maanden mochten we twaalf nieuwe leden verwelkomen.  Een 

groot deel daarvan uit onze cursus in Turnhout.  Ook nieuwelingen die zich aanbieden in ons 

http://www.warande.be/dinamo
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documentatiecentrum te Oostmalle werden lid.  Voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg verder 

te gaan. 

De Kempische Genealoog:  

De voorbije jaren hebben wij zo goed en zo kwaad mogelijk getracht een driemaandelijkse editie uit te 

brengen.  De reacties op ons blad zijn in het verleden eerder sporadisch geweest. Wij hebben dan ook 

geen duidelijk zicht op hoe onze lezers dit blad ervaren.  Om de kwaliteit zowel qua inhoud als qua lay-

out te verbeteren willen wij vragen om uw opmerkingen aan ons kenbaar te maken.  

Rekening houdend met de kosten die het verspreiden van een driemaandelijks tijdschrift met zich 

meebrengt, kunnen we dan nagaan wat er kan verbeterd worden om de KG nog aantrekkelijker te maken. 

Hebt u een artikel of gegevens waarvan u denkt dat ze interessant zijn om te publiceren in de K.G., 

bezorg ze ons.  Wij hebben steeds behoefte aan copy. 

e-mail: victor.bertels1@telenet.be  

  

 

september 2013 _________________________________________________________ 

 

4 september  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

September   Wat?  Cursus oud schrift 

     Juiste datum wordt via website meegedeeld. 

 

Oktober 2013_____________________________________________________________ 

 

2 oktober   Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

7 oktober  Wat?  Cursus Familiekunde  

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9.30 tot 11.30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

21 oktober   Wat?  Cursus Familiekunde  

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9.30 tot 11.30 

   Wie?  Dinamo i.s.m.FV-Regio Kempen 

 

AGENDA 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
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November 2013 

 

4 november  Wat?  Cursus Familiekunde    

Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9.30 tot 11.30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

 

6 november  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

Wie?  FV-Regio Kempen 

 

18 november  Wat?  Cursus Familiekunde  

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9.30 tot 11.30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

  

25 november  Wat?  Cursus Familiekunde  

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9.30 tot 11.30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

December 2013             

 

2 december  Wat?  Cursus Familiekunde  

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer? van 9.30 tot 11.30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

4 december  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

Wie?  FV-Regio Kempen 

 

Meer info bij:  Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

   e-mail: theopeeters1@telenet.be 

   Op onze website: http://www.fv-kempen.be 

 

mailto:theopeeters1@telenet.be
http://www.fv-kempen.be/
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Rijksarchief Antwerpen D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen  03/236.73.00 

    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 03/338.94.11 

Heemkring  Dessel  Oud Gemeentehuis, 2480 Dessel  014/38.99.26 

    Open laatste woensdag v/d maand vanaf 18u30 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21, 2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

Archief abdij Postel  Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel  014/37.81.21 

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen  Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

 

NUTTIGE ADRESSEN 



De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en 

verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, 

aankondigingen van activiteiten, in te leveren vóór de 10
de

 van de maand waarin het blad 

verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 

victor.bertels1@telenet.be  

 

Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar: 

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

e-mail: theopeeters1@telenet.be tel: 014/41.89.86 

 

 Studiezaal :          Kasteel de Renesse 

            Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) 

 Website:          www.fv-kempen.be  
 

Erevoorzitter :  Eugeen Van Autenboer (†) 
Erebestuurslid: Florent Bosch 

Ereleden:  Elisa Nijs (†) 

Jos Van Breen  (†) 

Voorzitter: 

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

marc.vandencloot@telenet.be 

Ondervoorzitter:  

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

    frans.renaerts@busmail.net     

Secretaris:  
Theo Peeters   Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout     014/41.89.86 

    theopeeters1@telenet.be 

Penningmeester: 

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

   victor.bertels1@telenet.be 

Bestuursleden: 

Dago Peeters   Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar 014/55.61.00 

Webmaster   dago.peeters@skynet.be 

  

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

    mariette_backs@hotmail.com 

 

Paul Desseyn   Druivenlaan 1, 2390 Malle   03/312.14.07 

    paul.desseyn@telenet.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 

    hevdl@skynet.be 

 

Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69 

avsteenb@telenet.be  

mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:frans.renaerts@busmail.net
mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:dago.peeters@skynet.be
mailto:mariette_backs@hotmail.com
mailto:paul.desseyn@telenet.be
mailto:gerardus.keysers@telenet.be
mailto:andre.sannen@scarlet.be
mailto:hevdl@skynet.be
mailto:avsteenb@telenet.be
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Hoe het begon… 

 

Het is geen geheim dat onze thuisbasis, het 

kasteel de Renesse in Oostmalle, vaak de 

achtergrond vormde van nieuwe en soms 

verdragende initiatieven, zowel lokaal als 

regionaal en zelfs internationaal.  Dit jaar 

is het net vijf jaar geleden dat in ons land 

op het vlak van genetisch-genealogisch 

DNA-onderzoek een baanbrekend initiatief 

het licht zag.  Zowel de “zwangerschap” 

als de aankondiging van de geboorte 

vonden plaats in het kasteel de Renesse.  

Intussen groeide dit initiatief uit tot één 

van de belangrijkste DNA-projecten in 

Europa, zowel op het vlak van de puur 

wetenschappelijk DNA-analyse als op het 

vlak van het genetisch-genealogisch 

onderzoek.  Toch de moeite om er even bij 

stil te staan. 

 

Hoe kwam dit project tot stand ? In april 

2002 organiseerde de Vlaamse Vereniging 

voor Familiekunde (VVF, nu omgedoopt 

tot Familiekunde Vlaanderen, FV) haar 

jaarlijks congres in Koksijde.  Op het 

programma stond een referaat door de 

bekende professor dr. Jean-Jacques 

Cassiman, toenmalig hoofd van het Center 

for Human Genetics van de KU Leuven, 

met als thema: “Kan DNA-onderzoek ons 

helpen in het zoeken naar onze 

afstamming?”.  Het was de eerste maal dat 

daarover in VVF-middens werd gesproken 

en we hoorden het bij wijze van spreken in 

Keulen donderen.  Nu stond dat type 

DNA-onderzoek op dat ogenblik nog in  

 

 

zijn kinderschoenen.  Ik had het genoegen 

tijdens de middaglunch ruim een uur 

daarover met de professor te praten.  Het 

was duidelijk dat het voor ons nog veel te 

vroeg was om iets in die richting te 

ondernemen, maar het idee bleef 

sluimeren. 

 

De afdeling VVF-Kempen (nu FV), al 

sinds 1991 in het kasteel actief, nodigde in 

november 2007 dr. Benedikt Sas (nu prof 

in Gent) uit om zijn persoonlijk verhaal en 

ervaring met DNA-onderzoek toe te 

lichten.  De avond was een succes en de 

Kempense afdeling meende dat nu haar tijd 

aangebroken was. Dat in 2008 onze 

Nederlandse confraters van het NGV een 

DNA-project lanceerden in samenwerking 

met de Leidense universiteit en met o. m. 

het elitaire “Nederlandsch Genootschap 

voor Geslacht- en Wapenkunde” ter 

gelegenheid van hun 125-jarig bestaan, 

was uiteraard een bijkomende aansporing. 

In februari 2008 stelde ik als provinciaal 

voorzitter voor om met de drie Antwerpse 

afdelingen, Antwerpen, Mechelen en 

Kempen, in samenwerking met de Noord-

Brabantse afdelingen van de Nederlandse 

Genealogische vereniging (NGV) een 

Zuid-Brabantdag rond het thema DNA te 

organiseren.  Dat viel in goede aarde, maar 

wie a zegt, moet ook b zeggen en op een 

bestuursvergadering van FV Kempen in 

het kasteel werd mijn voorstel om een 

eigen Brabants DNA-project op te zetten 

enthousiast onthaald. 

 

 

FV-Kempen start het project 

 

Toen ging alles razendsnel.  Collega-

bestuurder Jan Winten die zelf via het 

Amerikaanse FTDNA reeds een DNA-

onderzoek liet uitvoeren, nam de 

technische kant voor zijn rekening, ik de  

 

 

 

organisatorische.  Hij zocht en vond enkele 

mensen met dezelfde ervaring en kwam zo  

op het spoor van Marc Gabriëls, een jonge 

informaticus uit Roosendaal.  Samen  

VIJF JAAR GELEDEN  
START VAN HET DNA-PROJECT 
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werkten we, uiteraard in het kasteel, de 

krijtlijnen van het project uit.  Dankzij 

onze relatie met bioloog Ton van Gestel 

die in het Nederlands project voor het 

genetisch aspect instond, verfijnden wij 

onze aanpak zodat we hun tekortkomingen 

vermeden.  Zo kozen wij voor de analyse 

van 37 merkers, terwijl zij er maar 16 

onderzochten. We lanceerden  

prijsaanvragen in binnen- en buitenland.  

Professor Cassiman (nu opgevolgd door 

prof. Ronny Decorte) nam onmiddellijk 

contact op en nodigde ons uit in Leuven.  

Daar kwam de verrassende vraag om, in 

het kader van het internationale 

Genographic Project van de Amerikaan dr. 

Spencer Wells, ons project uit te breiden 

tot geheel België.  Gevleid namen we de 

handschoen op en vermits de offerte van 

Leuven en van FTDNA praktisch gelijk 

waren, deed dit voorstel en het 

taalvoordeel de balans richting Leuven 

overhellen. 

 

We vroegen en kregen financiële steun van 

de Vlaamse overheid zodat we de 

deelnemersprijs konden drukken tot 80 

euro.  Jan Winten maakte de start niet meer 

mee.  Hij overleed vlak voor de 

persconferentie van 16 januari 2009 

waarop het project en de resultaten van 

tien proefpersonen in het kasteel de 

Renesse aan de pers werden voorgesteld.  

De Zuid-Brabantdag in februari in het 

Provinciaal Vormingscentrum in 

Oostmalle was een schot in de roos: op het 

einde van dat weekend stond de teller op 

250 inschrijvingen en 100 staalafnames. 

 

 
 

 

 

Een overrompelend succes ,  

 

De resultaten van de eerste fase, oud 

hertogdom Brabant, publiceerden we in 

2010, deze van de tweede fase, de rest van  

 

Start van het DNA-project: van links naar rechts: deelnemer Lieven Guffens, André Van Steenbergen, 

Marc Gabriëls en Marc Van den Cloot. 
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België, volgde in 2011 (beide boeken zijn 

nog te verkrijgen bij FV Kempen).  

Vermits er zich nadien nog gegadigden 

aanmeldden, bestendigden we het project.  

Eerst breidden we het uit tot een Open 

Project dat voor iedereen toegankelijk was 

en vanaf dit jaar doopten we het om tot 

Beneluxproject, inclusief de aangrenzende 

Franse, Duitse en Britse regio’s.  Tevens 

namen we wie elders zijn DNA liet 

onderzoeken, onder bepaalde voorwaarden 

(genealogische en genetische resultaten 

overmaken), ook op in onze database.   

De teller staat thans op ruim 1.100 

deelnemers en het einde is nog niet in 

zicht, ondanks het feit dat er geen subsidies 

meer voorhanden zijn en de kostprijs nu 

140 euro bedraagt.  Dit lijkt veel maar in 

vergelijking met een aantal andere labo’s 

scoren we beter.  De Amerikaanse 

marktleider FTDNA hanteert op het eerste  

gezicht licht goedkopere tarieven, maar de 

analyse en de interpretatie dekken niet 

volledig dezelfde lading. Waar Leuven en 

wij vasthouden aan de strikt 

wetenschappelijke YCC standaard, volgen 

zij de wat minder wetenschappelijke 

ISOGG standaard.  Ondanks de vele 

toeters en bellen van de Amerikaanse 

websites, lijkt mij onze follow-up (nu in 

drie talen beschikbaar) toch effectiever 

voor de deelnemers.   

Geïnteresseerden vinden informatie of 

kunnen desgewenst inschrijven via onze 

website www.dna-benelux.eu (let op de 

vernieuwde url) of contact opnemen met 

de projectleider via mail naar 

marc.vandencloot@telenet.be .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de genealogische resultaten? 

 

Over het wat en hoe van het DNA-

onderzoek schreven we reeds in eerdere 

nummers. In een notendop: enkel mannen 

nemen deel omdat enkel zij een Y-

chromosoom bezitten en de beide soorten 

mutaties hebben (STR en SNP), vrouwen 

daarentegen slechts één.  De SNP-mutaties 

zijn vooral van nut voor de genografische 

benadering, d.w.z. de migratiepatronen van 

de moderne mens – homo sapiens – via een 

opdeling in groepen met dezelfde 

genetische kenmerken (haplo- en 

subhaplogroepen).  De herhalings- of STR-

mutaties laten toe de graad van 

verwantschap te bepalen tussen 

verschillende mannen die tot eenzelfde 

haplo- of subhaplogroep behoren. 

 

Wat heeft dit nu opgeleverd ?  Er zijn twee 

aspecten: de genografische en de 

genetisch-genealogische.  Het eerste past 

in het internationaal project en onderzoekt 

de grote migraties van de mensheid vanuit  

 

 

haar bakermat in Oost-Afrika.  Uit ons 

project blijkt dat ruim 60 % der Belgen 

(elders in Europa 70, 80 en zelfs 90 % 

naarmate men meer naar het Westen 

opschuift) behoort tot een migratielijn 

(haplogroep) die men R1b noemt en die 

naar men schat ca. 3.500 jaar geleden 

ontstond. In gewone taal: alle West-

Europeanen met dat kenmerk stammen af 

van één man die deze mutatie kreeg rond 

zowat 1.500 jaar voor onze tijdrekening en 

deze aan al zijn mannelijke 

afstammelingen doorgaf.  Op zich een 

opmerkelijk gegeven als men bedenkt hoe 

“rusteloos” onze Europese geschiedenis 

eruit ziet… 

 

Het tweede en voor genealogen het 

belangrijkste aspect is de mogelijkheid om 

de graad van verwantschap te bepalen 

 

Op de eerste dag van de 

inschrijving stond de teller op 250 

en  het Prov. Vormingscentrum te 

Oostmalle werd overrompeld voor 

staalafnames ! 

http://www.dna-benelux.eu/
mailto:marc.vandencloot@telenet.be
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tussen mannen die tot dezelfde migratie 

(haplo- en subhaplogroep) behoren.  Een 

uitstekend middel om na te gaan of 

dezelfde of gelijkluidende familienamen 

op één zelfde voorvader teruggaan.  En 

verder in het verleden: met welke andere 

appels vielen we uit dezelfde boom vóór 

het ontstaan van onze familienamen ? Wat 

leerden we uit dit aspect van ons 

onderzoek ? Van alle deelnemers zijn ca. 

43 % genetisch verwant, ze hebben dus een 

gemeenschappelijke voorvader tussen nu 

en pakweg het jaar 1.000.  Distilleren we 

uit onze databank enkel diegenen die 

“Belgische” roots hebben, dan loopt dit op 

tot 50 % !  Met andere woorden: onze 

bevolking is erg honkvast, ondanks de 

wisselvalligheden van onze geschiedenis.  

Dat is toch wel een sensationeel resultaat. 

 

FV tracht bij deze DNA-resultaten enkel 

de strikt wetenschappelijke interpretatie te 

volgen.  Jammer genoeg blijken veel 

mensen, vooral via het internet, hun 

dromen voor werkelijkheid te houden.  Zij 

koppelen bepaalde genetische 

subhaplogroepen aan culturele entiteiten en 

beschouwen zich als Kelt, Gallo-Romein, 

Frank of Viking.  Dat is onzin want de 

genetische kenmerken zijn veel ouder en 

de families die hier woonden, zijn allemaal 

ooit Kelt, Gallo-Romein, Frank, enz. 

geweest op het ritme van de 

opeenvolgende heersende culturen.  Wees 

dus erg terughoudend in de interpretatie.  

Een voorbeeld zal dit verduidelijken.  In 

ruime kringen heeft men de haplogroep J2 

gedoodverfd als deze van de “Romeinen”.  

Deze groep is echter ontstaan in 

Mesopotamië en verspreidde zich via de 

Feniciërs en de Grieken tot in zuidelijk 

Italië.  Welnu in heel noord- en Midden-

Italië overheerst de West-Europese R1b… 

Hetzelfde verhaal bij de Denen, 

ongetwijfeld Vikings, maar met ruime 

R1b-aanwezigheid. 

 

Wat zijn de wetenschappelijke resultaten? 

 

Intussen bieden zich onverwachte 

invalshoeken aan.  Zo bewees dr. Maarten 

Larmuseau (medewerker van prof. 

Decorte) aan de hand van onze gegevens 

dat de veel voorkomende  franse 

familienamen in West-Vlaanderen het 

gevolg zijn van een boerenmigratie uit 

Frans-Vlaanderen naar het door Lodewijk 

XIV platgebrande West-Vlaanderen waar 

ze de leegstaande hoeves in bezit namen.  

Diezelfde jonge bioloog lanceerde ook een 

“Romeinenproject” waarbij hij het DNA 

onderzocht van oude families uit drie 

gemeenten die archeologisch als Romeins 

en drie die als Germaans worden 

beschouwd.  De resultaten zijn nog niet 

bekend maar de interpretatie zal niet 

eenvoudig zijn. Een hoger percentage aan 

J2 en E1b tegenover de andere regio’s kan 

toch een idee geven over de genetische 

invloed van de Romeinse aanwezigheid. 

Onlangs startte hij ook een onderzoek naar 

familienamen in de provincie Antwerpen 

die met Cor beginnen, zoals Cornelis 

bijvoorbeeld.  Voor beide projecten vond 

Leuven subsidies via wetenschapsfondsen.  

Jammer is echter dat door de voorwaarden 

die aan die gesubsidieerde projecten 

opgelegd zijn, wij geen beschikking 

hebben over de resultaten.  Dat is niet 

enkel jammer voor onze database maar ook 

voor de deelnemers aan die projecten die 

niets meer vernemen dan hun cryptische 

DNA-code. 

 

Daarom doen wij nu pogingen om daarvan 

een deel te recupereren mits toestemming 

van de deelnemer.  Tevens spannen we ons 

in om deelnemers aan het Nederlandse 

project, die vaak ontevreden zijn met hun 

beperkte 16-merkeranalyse, via een 

upgrade door Leuven toch in onze database 

te verwerken.  Dat moet nog een schat aan 

onderlinge verwantschappen opleveren 

zoals alleen al blijkt uit de familienamen 

die in dat project voorkomen. 

 

En wat te denken van de zoektocht van een 

Engelse gewezen BBC-

productiemedewerkster naar de 

middeleeuwse Vlaamse emigranten naar 

Engeland die in een dorp in Zuid-Wales 
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hun voetdruk (nu ja…) nalieten ? Zij 

diende alvast een project in om die 

historische blinde vlek te onderzoeken en 

om via DNA-onderzoek de verwantschap 

met de oorspronkelijke Vlaamse families 

te ontdekken.  En om even in Engeland te 

blijven: wij helpen de adellijke familie 

Percy, Lords of Northumberland om hun 

genetische afstamming van Jocelyn van 

Leuven, bastaardzoon van graaf Godfried 

met de Baard, te bewijzen via Aarschotse 

afstammelingen.  Vermits de genoemde 

Godfried de voorvader is van de Brabantse 

hertogen, zou dat uitsluitsel geven over 

hun DNA, wat ons totnogtoe niet lukte 

omdat het DNA-patroon van de drie in 

aanmerking komende deelnemers in ons 

project een verschillend resultaat 

opleverden. 

 

De DNA-projecten van Familiekunde 

Vlaanderen zitten voorwaar in het 

internationale sop.  Er is dus nog veel werk 

aan de winkel !  Helpers zijn welkom. 

 

 

Marc Van den Cloot,  

voorzitter FV Kempen 

DNA-projectleider 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was seminarist in Hoogstraten tot 17 

november 1914, subdiaken op 12 juni 1916 

en diaken op 27 mei 1917, priester 

presbyter op 7 april 1918 

hij is leraar geweest in Schaarbeek in 1918, 

in Aarschot in het St Jozefcollege 1920 en 

in Affligem in 1921 

Hij werd onderpastoor in Heist o/d Berg in 

november 1921, vandaar verhuisde hij in 

1929 naar de St Andries parochie in 

Antwerpen, eveneens als onderpastoor.  

Hij werd onderpastoor in O.L.V Wijnegem 

in 1937 en vanaf 7 februari 1943 was hij 

pastoor te Halle (nu deelgemeente van 

Zoersel). 

 

Halle was voor de fusie een kleine 

gemeente in de Voorkempen, het grenst 

aan Schilde, Zandhoven en Zoersel en is 

nu deelgemeente van Zoersel.  Een streek 

van heide en zandgrond. Het stond 

algemeen bekend als "mager" Halle. Men 

noemde het ook "Halle-Kempen" om 

onderscheid te maken met het Halle bij 

Brussel. 

 

 

 

 

 
 

 

Pastoor Bus heeft heel wat geschriften  

nagelaten die de geschiedenis van Halle 

beschrijven, deze bevinden zich in de 

Heemkring van Zoersel.  

 

"Halle in de Geuzentijd" (V.J. Bus) 

Op 20 augustus 1566 heeft te Antwerpen 

de eerste grote beeldenstorm  plaats. De 

kerken werden op aanstoken van 

calvinistische raddraaiers geschonden en 

onteerd.  De oproerige beweging wordt 

door de hertog van Alva onderdrukt.  Na 

Victor Joseph BUS   Pastoor  te Halle  

°Hoogstraten op 18 februari 1803 † Kapellen 1 april 1966 
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diens vertrek sloegen de Spaanse soldaten 

aan het muiten, de Spaanse furie, wat in 

Antwerpen aanleiding gaf tot een geweldig 

bloedbad.   In 1577 is Oranje in Antwerpen 

en krijgen de calvinisten de bovenhand.  In 

1580 wordt Lier ingenomen en de 

katholieke eredienst wordt in Antwerpen 

verboden, de kloosterlingen worden 

verdreven.  De intrede van Farnèse in 1585 

in Antwerpen bevrijdde de stad van de 

Calvinisten maar in de Kempen kwam 

voorlopig niets in huis van de bevrijding. 

Hoe was het intussen gesteld te Halle?  Om 

ons daarvan een gedacht te vormen 

beschikken we hoofdzakelijk of bijna 

uitsluitend over de gemeente-, kerk- en 

Heilige Geestrekeningen. Reeds in 1566 is 

er een merkelijke belemmering van de 

eredienst.  De kerkelijk rekeningen 

geschieden nog normaal, en er is niets dat 

aanduidt dat er geweld gepleegd is. 

In de jaren 1570-1574 heeft ook Halle te 

lijden van strooptochten der "staatsen" en 

"gemutineerden".  De eredienst blijft quasi 

normaal doorgaan, maar de revenuen der 

kerk of van de arme werden bijna niet 

meer betaald omdat de  gronden 

onbebouwd of braak bleven liggen.  In 

1581 werd de pastorij door het vuur 

verwoest. De klokken zijn lange tijd 

verborgen en begraven geweest. Op 2 

september 1585 heeft Jan Bomers, 5 

gulden ontvangen om de klokken terug te 

hangen."   

Een voorbeeld van de rampspoedige 

toestand in de Kempen lezen we in een 

verhandeling van Kanunnik Adriaan 

Heylen, archivaris van de Abdij van 

Tongerlo: 

 

"Tussen de jaren1583-1587 hebben de 

dorpen in de Kempen verschrikkelijk 

geleden. 

 

Essen had, in 1587 geen enkele vaste 

bewonder meer. 

Kalmthout, waar 750 communicanten * 

waren, had nog zes huwelijken 

Westmalle was tot zulke ellende gekomen 

dat in plaats van meer dan 300 

huisgezinnen, er slechts 23 overgebleven 

waren 

Oostmalle was van 350 communicanten 

gedaald tot 25 huisgezinnen. 

Zandhoven had nog veertig huisgezinnen 

behouden. 

Halle is, sedert het jaar 1579 onbebouwd 

gebleven; in het jaar 1587 woonden er 

zestien personen in de kerk dezer 

gemeente, die enig land daaromtrent 

gelegen bebouwden. 

Wommelgem was tenemaal verlaten, pas in 

1587 waren er 32 huisgezinnen 

teruggekomen. 

Wechelderzande en Vlimmeren telden in 

1587 met hun beiden, maar zes 

huishoudens 

Broechem was, op twee huizen na, 

afgebrand.  De inwoners verbleven er in 

hutten. 

Herenthout, Wiekevorst en Morkhoven 

waren bijna gans in de as gelegd.  De 

bevolking was tot dertig huishoudens 

gesmolten. 

Poederlee, vroeger meer dan 200 

communicanten, was tot 30 gesmolten 

Lille: idem van 700 tot 60. 

Tielen had een veertigtal huisgezinnen, 

waarvan ruim een derde armen. 

Voorschoten, was helemaal afgebrand en 

verlaten, heropgebouwd heeft de gemeente 

later de naam Viersel aangenomen, naar 

twee zijner gehuchten Vierseldijk en 

Nederviersel. 

Massenhoven had zes woningen behouden 

Gierle was door het merendeel van de 

inwoners verlaten, nadat vele personen er 

aan honger gestorven waren. 

Kasterlee, na verscheidene malen 

geplunderd geweest te zijn, was tot diepe 

ellende vervallen.  

*(parochianen boven de 12 jaar) 

En pastoor Bus vervolgt: 

"In Halle schijnen in 1577 de kerkrekening 

onderbroken te zijn, maar ze herbeginnen 

reeds in 1581. Dat er in 1584 mensen in de 

Kerk woonden, was voor die tijd een 

gewoon verschijnsel: het waren mensen 

van de afgelegen gehuchten die met have 

en goed naar het dorp waren afgezakt. In 
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1596 waren er reeds 67 trekpaarden en 170 

melkkoeien. 

In de laatste jaren van Farnese's regering 

waren de "staatsen" weer dichterbij 

gekomen en eisten contributie op van het 

"open" land, dat niet door het Spaanse 

leger beveiligd was, en er werden 

regelmatig strooptochten gehouden. Niet 

alleen staatsen maar ook troepen van de 

koning, Spanjaarden, Italianen, Duitsers 

e.a, gelegerd in de vestingen van Herentals, 

Lier, Hoogstraten tot in Breda eisten 

contributie. 

Wanneer de torenwacht over de heide 

soldaten zag naderen, werd getracht deze 

"uit te kopen" met geld opdat ze zich elders 

zouden begeven.  Lukte dat niet dan was 

het verteer en de mondkost ten laste van de 

gemeente. Het kwam er op aan om in de 

nood beschermers te hebben, en daarom 

werden vooral de hogere officieren bij 

vriend en vijand nu en dan bedacht met 

"gratificaties" 

En hij geeft een aantal voorbeelden: 

"Aan Robert, luitenant van de Gouverneur 

van Bergen, voor een gratuiteit van zekere 

vriendschappen..." - "Item zeker wild 

geschonken met de andere dorpen  tot de 

bruiloft van den controleur te Bergen, 

Jonker Floris van der Molen..." - "Voor een 

koppel kiekens geschonken aan den klerk 

van het kantoor der beden..." - Item aan 

den sergeant-majoor te Lier voor zekere 

gratuiteit, hem door de vier dorpen deze 

jurisdictie beloofd..."(1) 

Op 9 april 1609 werd te Antwerpen een 

wapenstilstand (2) ondertekend tussen de 

Noordelijke en de Spaanse Nederlanden, 

en de bevolking wendde alle middelen aan 

om puin te ruimen.  De Prinsen Albrecht 

en Isabella vaardigden een decreet uit om 

de kerken te herstellen met gelden uit 

inkomsten van de kerk, en aalmoezen. 

Waren deze middelen ontoereikend, dan 

mocht men zijn toevlucht nemen tot de 

geestelijke tienden, die ooit aan de kerk 

hadden toebehoord maar later in seculiere 

handen waren overgegaan, met dezen 

verstande dat de tiendeheffers, gedurende 

zes jaren, jaarlijks een derde van de geïnde 

tienden zouden afstaan ten behoeve van de 

heropbouw der kerken. 

In Halle was de kerk wel niet verwoest, 

maar toch waren de reparatiën zo 

belangrijk, dat de gemeente een halve 

zetting moest doen collecteren ten bate van 

de kerk. 

 (1) deze vier dorpen zijn: Zandhoven, 

Viersel, Halle en Massenhoven 

(2) bekend als het twaalfjarig bestand 

Pastoors te Halle 

In de gegevens bevindt zich een lijst met 

pastoors te Halle vanaf 1273 tot 1898 met 

soms uitgebreide commentaar.  Wij geven 

hieronder enkele belangrijke 

vermeldingen. 

1273 Alardus, presbyter curatus (geen 

familienaam, deze beginnen pas in de 13de 

en 14de eeuw en zijn afgeleid van 

voornamen, beroepen  enz.  Tussen 1385 

en 1543 geeft hij volgende namen op: Jan 

Adeliesen, Egidius de Poortere, Deonijs 

Gateleer, Giellis de Leeuwe, Pauwel van 

Dijcke †15 maart 1534, Hendrik de 

Backer, Adriaen Coenraets 

1543: Huybrecht van Curen, 1547: Jan van 

der Smissen, 1549: Cornelius van Bram of 

Ballaer, 1560: Adriaen Libossen (overleed 

in 1566) hij was pastoor onder de 

geuzentijd. 1577: Jan Aerts, (Joannes 

Arnoldi †1601),  1601: Steven Hendrickx 

(Stephanus Henrici † 1602), 

 1602: Georgius Valerii (Wouters) 

1602: Joannes Andreae (Andriessens) :Hij 

stierf straatarm "sonder cleederen aen't lijf" 

aan de pest in een herberg te Halle, 

mogelijk in St Merten de Brouwerij. 

1605: Georgius Valerii (Wouters): We 

mogen veronderstellen dat J. Andreae maar 

plaatsvervanger was omdat de parochie 

gedecimeerd was door " 't volck van den 

oorloghe en de haestige siekte". Denkelijk 

is G Valerii gewoonweg opgehoepelt en, 

als de tijd beter was: teruggekeerd. 

1616: Jan van Laer, 1619: Jan de Bast † 6 

september 1625,  1 

1625: Joannes Walraevens † 1657 

1658: Joannes Lenaerts benoemd 24 

januari 1658 †18 maart 1666 

1666: Jacobus de Cort † 23 oktober 1686 
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1681: Josephus Knaeps † 5 juni 1715, was 

nauwgezet man, aan zijn aantekeningen 

danken we dat we de geschiedenis van 

Halle nog zo goed kennen, o.m deze nota's 

1715: Georgius Nuyts, werd benoemd 3 

juli 1715 en † 6 juli 1722 

Volgens nog andere gegevens van Pastoor 

Knaeps zijn er in de duistere 17de eeuw 

nog andere pastoors geweest, hieronder 

nog aanvullingen 

1647: Ludovicus Verrijt † 1666 

1666: Godefridus Van Deijck,   

"Ik weet dat zowat rond deze tijd er te 

Halle een pastoor was die liever in 

Antwerpen woonde dan bij z'n schaapkens.  

Vergeet niet 't was een zwarte, armoe tijd 

en de pastoor moest van zijn parochianen 

aan zijn trekken komen. 

Op zeker ogenblik waren er te Halle nog 

38 inwoners, pest en oorlog hadden 

degelijk werk gedaan, en die 38 woonden 

dan nog in de kerk!  Het is dus begrijpelijk 

dat de pastoor zich maar liet vervangen 

door een bereidwillige en naar betere 

oorden verhuisde. Mogelijk is dat hier dus 

het geval omdat we twee pastoors tegelijk 

aantreffen" 

Kosters te Halle 

Naast de lijst met pastoors vonden we ook 

nog een lijst met de namen van kosters te 

Halle, die begint in1562 en loopt tot 1898, 

sommigen zouden ook gelijktijdig koster 

geweest zijn in Massenhoven of 

Zandhoven. 

Van Philippus Joannes Pillot, koster vanaf 

1768 lezen we hetvolgende: 

"Phillipus maakte wel en wee mee onder 

de Franse bezetting, hij vervulde zijn 

functie maar eventjes 62 jaren,  we vinden 

hem zowel in de schepenboeken als in de 

archieven van Zandhoven onder de gehate 

Fransman/Sansculot.  Vermoedelijk deed 

Philippus veel voor onze jongens die het 

voor outer en heerd opnamen. We vinden 

een Pillot onder hen, familie??, zoon??, Ik 

weet het niet, de Sansculot vernietigden 

veel stukken. Na hem volgde Gommarus 

Gerardus Pillot, hij deed de dienst van 

Koster in 1840, waarschijnlijk volgde hij 

Philippus op." 

 

Victor Bertels 
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X Zandvliet 25-08-1803 X Doel 10-08-1824 X Mechelen 04-08-1818  X Muizen 24-07-1823 

4 5 6 7 
Joannes Baptiste  

BUS  

° Doel 04-02-1817 

† na 1888 voor 1892 

Maria Anna Emerentiana 

Van Craenenbroeck(Gillis) 

° Doel 03-03-1822 

†  na 1892 

 

Louis Michel 

GOEYERS 

° Mechelen 08-01-1836 

† na 1892 

Maria Joanna Victoria 

VAN DIJCK 

° Bonheiden 02-05-1837 

† na 1892 

X Doel 13-08-1840 X Bonheiden 15-02-1865 

2 3 
Edmondus Julianus BUS 

° Doel 22-11-1859 

† Antwerpen 09-03-1934 

Marie Ludovica GOEYERS 

° Mechelen 22-01-1866 

† Halle 06-07-1951 

X Mechelen 25-05-1892  aank 12/6/1892 

1 

Z.E.H Victor Joseph BUS 

Oud-pastoor Sint Martinus Halle 

° Hoogstraten 10-02-1893  † Kapellen 01-04-1966 
Door Mariette Backx 
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 HOE MAAK IK MIJN 

FAMILIEGESCHIEDENIS ? 

 Inleiding in de genealogie: 

Wie waren mijn voorouders? Waar 

woonden ze? Wat deden ze? De zoektocht 

naar je eigen roots is fascinerend en 

leerrijk. Tijdens deze cursus krijg je de 

kans om de wereld van de familiekunde 

(de genealogie) stap voor stap te 

ontdekken.  Je leert hoe je aan je eigen 

stamboom begint en welke historische 

bronnen je moet raadplegen. Je leest oud 

schrift en gebruikt het internet voor je 

eigen onderzoek. 

 

Een reeks van zes lessen die gegeven 

wordt door onze mensen van FV Regio 

Kempen, telkens op maandag van 9u30 tot  

 

 

Data:  7 en 21 oktober, 4, 18, 25 november, 

2  december, van 9u30 tot 11u30 

Inschrijven en reserveren kan via: 
educabalie De Warande Turnhout 

website: www.warande.be/dinamo 

e-mail: dinamo@warande.be of 

bieke.suykerbuyk@warande.be 

telefoon: 014 47 21 10 

Inschrijvingsprijs: 24 euro te betalen aan 

Dinamo syllabus, introductiemap en CD 12 

euro te betalen bij de eerste les. Voor meer 

informatie: victor.bertels1@telenet.be 

 

 

 

 

De aangekondigde cursus “oud schrift” zal 

van start gaan op 17 oktober 2013. 

Het totale pakket omvat 5 lessen van 

ongeveer twee uur en zal de cursisten 

inzicht geven hoe je oud schrift moet leren 

lezen en begrijpen. 

De twee eerste lessen zijn theorielessen 

waarin uitgelegd zal worden hoe je teksten 

moet leren lezen en ontcijferen.  De lessen 

zullen gegeven worden door Leo Van 

Herwegen, hij is al jaren bezig met het 

ontcijferen van het “archief de Renesse” en 

kan als ervaringsdeskundige omschreven 

worden. 

De volgende drie lessen zijn praktijklessen. 

De cursisten krijgen een onbewerkte tekst 

mee naar huis die ze dan moeten trachten 

te ontcijferen, de ontcijferde teksten zullen 

nadien gezamenlijk ontleed worden in de 

volgende les. 

Er is geen voorkennis van oud schrift 

vereist. Het is de bedoeling om de 

deelnemers goed op weg te zetten om oude 

teksten onder de knie te krijgen. 

Als tussenkomst voor gemaakte onkosten 

vragen wij een bijdrage van 15 euro per 

cursist. Hierin is één consummatie per les 

en de kosten voor copies inbegrepen.  

De lessen gaan door telkens op 

donderdag avond om 19u30 op volgende 

data:     

17 oktober, 24 oktober, 31 oktober, 7 

november en 14 november 

Je kan nog altijd inschrijven op deze cursus 

bij onze coördinator: Andre Van 

Steenbergen email: avsteenb@telenet.be 

 

 

 

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS 
DINAMO - DE WARANDE - TURNHOUIT 

 

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS 

http://www.warande.be/dinamo
mailto:dinamo@warande.be
mailto:bieke.suykerbuyk@warande.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:avsteenb@telenet.be
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SS 

 

 

Jan Baptist HOREMANS , 

 
Geboren te Arendonk op 23 juli 1892 

 

Ouders: 

 Josephus  Horemans °Arendonk 28/05/1864, gehuwd te Arendonk op 26/07/1890 met 

Philomena Dierckx  °Kasterlee 15/10/1867 

 

Broers en zussen:  

Joanna    °Arendonk 14/05/1891 

Joannes Baptist   °Arendonk 23/07/1892 

Maria Elisabeth  °Arendonk 04/06/1894 

Maria Theresia  °Arendonk 26/06/1895 

 Mathildis    °Arendonk 09/11/1896 

Constantia Theresia  °Arendonk 04/03/1899  

doodgeboren zoon   Arendonk 16/08/1900 

 

Woonplaats: Eerst in Arendonk maar in 1920 woont zijn vader bij het invullen van 

documenten in Turnhout op de St. Elisabethlei. Dit is wellicht de reden waarom hij op het 

monument in Turnhout vermeld staat. 

Ongehuwd overleden op 26 september 1918 

Overleden/gesneuveld te: Bixschote, Begraven op: 27/09/1918 

Begraven op de: Belgische Militaire begraafplaats Westvleteren, Grafnummer:1492  

 

Militaire geschiedenis: 

 

Stamnummer: 680/947 

Datum indiensttreding: Op documenten vult zijn vader als datum van indiensttreding 

1/11/1914 in, dit zal de datum zijn waarop hij via Nederland naar Engeland vertrokken is. Het 

leger meldt dat hij op 14/11/1914 als oorlogsvrijwilliger in dienst getreden is in het 

instructiecentrum van het leger.  

Graad: soldaat oorlogsvrijwilliger van 1914 

Regiment/ Eenheid: Genie van de 1ste legerdivisie 

SOLDATEN UIT WERELDOORLOG I 
Maria De Bie 
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Verloop militaire loopbaan: 

Van 14/11/1914 tot 12/03/1915 krijgt hij zijn legeropleiding in het instructiecentrum. 

Van 12/03/1915 tot 04/05/1915 volgt hij een opleiding bij de genietroepen. 

Op 04/05/1915 vervoegt hij zijn eenheid bij de genietroepen. 

Op 26/09/1918, in volle voorbereiding van het grote eindoffensief, wordt hij tijdens een 

opdracht gekwetst te Bixschote, vlakbij Langemark, waar toen voorbereidingen werden 

getroffen voor het eindoffensief.  

 

Onderscheidingen en medailles: 

 Ridder in de Orde van Leopold II  

 Oorlogskruis 

 Overwinningsmedaille 

 Herinneringsmedaille 

 5 Frontstrepen voor 3 jaar 4 maanden en 23  dagen Frontdienst. 

 

Jan Baptist Horemans was bij de Genie, deze voerde de onderhoudswerken uit aan de 

loopgraven, dit gebeurde meestal ’s nachts, onder het licht van vuurpijlen en tijdens 

beschietingen. 

 

Oorlogsmonument Zegeplein Turnhout 

 



15 

 

Hij staat op het monument, “de Madelon”,op het Zegplein, in Turnhout vermeld, je vindt hem 

niet in Arendonk op het monument terug 

 

Uit het guldenboek der vuurkaart:  

 

Genie der 1
e
 legerdivisie 

 

Gedurende het beleg van Antwerpen nemen zij aan de operaties deel in den sector St-

Katelijne-Walem en Duffel. 

 

    Ingang kerkhof West-Vleteren 

Wanneer het veldleger, na den aftocht van Antwerpen naar de zee, zijne stellingen inneemt 

om aan den IJzer weerstand te bieden, wordt de Genie der 1
e
 Legerdivisie versterkt door de 

oprichting van een tweede bataljon van twee compagnies (1
e
 en 3

e
 Compagnie van het 11

e
  

Bataljon vestingtroepen, die deelgenomen hebben aan de verdedigingsoperaties in den 

aangevallen sector van de versterkte stelling Antwerpen en deze, op eigen initiatief, eerst in 

den nacht van 9-10 October 1914, drie uren nadat zij het sein « Allen samen, staakt het vuur ! 

» hadden gehoord, verlaten hebben en den naar het Oosten tot aan de zee zijn opgetrokken 

om te trachten zich bij het veldleger te vervoegen). 

De 1
e
 Legerdivisie nam aan den slag aan den IJzer deel in de streek van Schoorbakke, 

Stuivekenskerke, Pervijze, Ramskapelle. Van 23 October af bezet de genie, als infanterie, den 

spoorweg Ramskapelle-Pervijze. Op 24 October voert zij, met de Fransche 83
e
 brigade, een 

tegenaanval uit op Stuivekenskerke. Nadat de Duitschers in den morgen van 26 October de 

stelling Beverdijk hadden ingenomen, waren de Genie der 1
e
 Legerdivisie, de overblijvenden 

van een bataljon der 3
e
 brigade en die van twee compagnies van het 9

e
 de eenige troepen die, 

van aan de halte van Ramskapelle tot het Noorden van Boitshoeke, zegge over meer dan twee 

kilometer, de verdediging verzekerden van het laatste stuk van den spoorweg en die door hun 

vuur den vooruitgang der Duitschers aan den Beverdijk tegenhielden. De geschiedschrijvers 

erkennen eenparig dat het op dit oogenblik en op die plaats is dat, in den ganschen slag, de 
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bedreiging van een Duitsche doorbraak ‘t meest angstwekkend was. Genie van de 1
e
 

Legerdivisie nam op 30 October deel aan den tegenaanval bij Ramskapelle. 

In April 1915 wordt de Genie der 1
e
 Legerdivisie bij die van de 6

e
 Legerdivisie gezonden om 

in den sector van Steenstraat te weerstaan aan den eersten Duitschen aanval met stikgassen.  

Gedurende den ganschen stabilisatie-oorlog doet de Genie der 1
e
 Legerdivisie de groote 

achting welke de andere wapens der divisie en inzonderheid de dappere infanterie voor haar 

voelen, nog stijgen door de werken welke zij overal, en dikwijls ‘s nachts en tot voor de verst 

vooruitgeschoven posten, uitvoert om de legendarische stelling van den IJzer te versterken en 

te verbeteren. ‘t Is zij die de eerste stevige inrichting van de « Verbindingsloopgraaf van den 

Dood », ten Noorden van Diksmuide heeft verwezenlijkt. Geen raid wordt er door de 

infanterie uitgevoerd, of de Genie der 1
e
 Legerdivisie werkt er aan mede. Zij zelf onderneemt 

en gelukt, zonder den steun van eenig ander wapen, in operaties in de vijandelijke stellingen.  

De Genie der 1
e
 Legerdivisie neemt met deze deel aan het bevrijdingsoffensief, doorheen het 

Bosch van Houthulst en over de hoogten van Klerken, om zich, bij den wapenstilstand, aan 

den ingang van Gent te bevinden” 

 

      
 

 

 

 

         Victor Bertels 

 

Ouders: 2 Josephus Horemans    ° Arendonk 28 mei 1864 

  3 Maria Philomena Dierckx    ° Kasterlee 15 oktober 1867 

    X Arendonk 26 juli 1890 

 

Grootouders: 4 Franciscus Horemans  ° Arendonk 24 januari 1843  

   x Arendonk 09 april 1864 

Genealogische gegevens Jan Baptist Horemans   
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5 Theresia Maes   ° Arendonk 01 april 1839 

     

 6 Petrus Dierckx   ° Kasterlee 14 juni 1835 

   x Kasterlee 09 januari 1863 

 7 Joanna Mijnendonckx  ° Arendonk 31 mei 1840 

 

Overgrootouders 

 8 Petrus Horemans   ° Oostmalle 16 januari 1802 

      † Arendonk 08 februari 1875 

9 Maria Anna Matthé   ° Zondereigen rond 1802 

      † Arendonk 30 januari 1847 

10 Joannes Maes   ° Arendonk 12 december 1807 

      † Arendonk 29 oktober 1885 

x Arendonk 04 november 1837 

11 Maria Catharina Wijnen  ° Arendonk 17 januari 1807 

     † Arendonk 02 oktober 1887 

12 Joannes Dierckx   ° Kasterlee 16 november 1797 

     † Kasterlee 19 maart 1860 

  x Kasterlee 24 juli 1824 

13 Anna Catharina Vervoort  ° Gierle 19 augustus 1799 

     † Kasterlee 02 mei 1868 

14 Joannes Mijnendonckx  ° Arendonk 5 juni 1810 

     † Arendonk 21 januari 1876 

   x Arendonk 8 februari 1840  

   xx Joanna Slegers ° Retie 15 september 1821 

15 Anna Catharina Segers  ° Arendonk 29 oktober 1819 

     † Arendonk 30 oktober 1859 

 

Betovergrootouders: 

16 Joannes Franciscus Horemans 

17 Theresia Mols   ° Oostmalle 19 juli 1779 

18 Joannes Matthé 

19 Maria Anna Schoenmaekers 

20 Wilhelmus Maes   ° Arendonk 22 augustus 1762 

      †Arendonk 04 januari 1818 

   x Arendonk 09 juni 1789 

21 Petronella van Dael  ° Arendonk 31 december 1764 

      † Arendonk 15 augustus 1827 

22 Petrus Wijnen   ° Arendonk 03 maart 1771 

      † Arendonk 05 mei 1840 

23 Catharina van Gorp  ° Arendonk 02 juli 1771 

      † Arendonk 11 december 1838 

24 Martinus Dierckx   ° Turnhout 7 november 1762 

      † Turnhout 17 februari 1823 

   x Kasterlee 03 juli 1787 

25 Anna Catharina Bastiaensen ° Kasterlee 05 april 1759 

      † Kasterlee 09 maart 1805 

26 Cornelius Vervoort  ° Gierle 09 oktober 1772 

      † Gierle 04 december 1807 
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27 Joanna Catharina Peeters  ° Gierle 04 november 1873 

      † Kasterlee 17 oktober 1856 

28 Petrus Meijnendonckx  ° Arendonk  15 mei 1778 

      † Arendonk 09 oktober 1859 

   x Arendonk 21 november 1806 

29 Maria Catharina Brusseleers ° Arendonk 18 december 1781 

      † Arendonk 18 augustus 1845 

30 Joannes Baptist Segers  ° Arendonk 22 april 1773 

      † Arendonk 13 februari 1856 

   xx Arendonk 12 november 1806 

31 Anna Catharina Se(e)ls  ° Dessel 21 november 1787 

      † Arendonk 8 oktober 1863 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reeds op 6 februari 1720 werd door 

Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk 

een ordonnantie voorgeschreven waarin de 

voorwaarden opgesteld waren hoe men 

moest rouwen bij een overlijden. De kledij 

die mocht gedragen worden, wie die mocht 

dragen, de rouwperiode en de gebruiken bij 

de uitvaart.  Blijkbaar werden die 

voorschriften niet opgevolgd en daarom 

werd een nieuw ordonnantie uitgeschreven 

om de voorschriften nog eens op punt te 

zetten. 

André Van Steenbergen vond de nieuwe 

ordonnantie in de archieven van Kasterlee.  

Wij geven hieronder de voornaamste 

punten uit het origineel geschrift. 

Ten opzichte van de herpublicatie van de 

Pragmatique van 6. Februarii 1720, 

raeckende den Rouw, Begraeffenissen ende 

Uytvaerden 

Haere Majesteyt onderricht synde dat de 

pragmatique van den 6. Februarii 1720, 

vernieuwende de oude Ordonnantien 

uytgegeven nopende den Rouw, 

Begraeffenissen ende Uytvaerden, ende 

uytdruckelyck geconfirmeert met den 25. 

Artikel van de Ordonnantie Heraldique van 

11. December 1754, niet en wort 

onderhouden, ende willende voorsien in de 

misbruycken de welcke voortscomenuyt de 

geduerighe overtredinghen die begaen 

worden tegens dese Weth, welckers 

dispositien het noodtsaeckelyck is te 

hanthaven ende te doen uytwerken, heeft 

geordonneert, gelyck sy ordonneert bydese 

bij advies van haeren Raede van Brabant 

ende ter deliberatie van den 

doorluchtighsten Hertogh Carel Alexander 

Hertogh van Lorrynen ende van Bar, 

haeren Stadthouder, Gouverneur ende 

Capiteyn Generael der Nederlanden, dat de 

voorschreve Pragmatique van den 6. 

Februarii 1720, de welcke achter de 

teghenwoordighe Ordonnantie herdruckt 

bevonden wort, te doen van nieuw 

publiceren over al daer des behoort. 

Gedaen…. Enz. 

ORDONNANTIE  

van de KEYSERINNE DOUAIRIERE ENDE KONINGHINNE 
Van den 19. December 1770 
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(Dan volgt de aanhef van de ordonnatie 

door Carel Alexander die nogmaals 

aangeeft dat de ordonnatie van 6 februari 

1720 niet nageleefd word) 

Rouw voor de adel : 

… Tot welcken Wy ordonneren ende 

statueren, in den eersten ten opsichte van 

de Rouwen die men draeght voor 

Konincklycke persoonen, dat een ieder sal 

mogen dragen den grooten Rouw dat is, 

den mantel van laecken langh tot op de 

voeten, ende de vloesen op den hoed; ende 

de vrouwen kleederen van laecken met 

wielen van vloes op het hooft gelyck men 

gewoon is te doen voor de Vaders, 

Moeders, Vrouwen offte Mans, welcken 

Rouw sal dueren tot den dagh dat de 

uytvaerden sullen syn volbrocht ende sal 

vervolgens mogen vermindert worden naer 

het fatsoen ende goetvinden; ende 

aengaende de huysgenotenen niemant van 

hun en sal mogen  gecleedt worden met 

Rouw, wel willende dat de demonstratie 

die by de meesters gedaen wort gehouden 

worde voor genoechsaem. 

Rouw voor de gewone burgers: 

Wat aengaet den Rouw den welcken 

gedragen wort voor onse ondersaeten, men 

sal geenen mogen draeghen voor ander 

maeghschap oftre persoonen als voor 

Vaeder ende Moeder, Broeder ende Suster, 

Grootvaeder ende Grootmoedere offte 

anderen ascendent Man ende Vrouwe, 

Schoonvaeder ende Schoonmoeders, het 

selve toeglaetende aen den erfgenaem al 

hoe wel hy den overledenen van bloede 

niet en soude bestaen, welcke Rouwen niet 

en sullen mogen wesen dan van eenen 

langen mantel van laecken voor de 

ascendenten, ende de Corte mantels offte 

clynen Rouw voor de collateraelen 

Dag geen van de bovengeschreve Rouwen 

en sullen mogen gedraegen worden als den 

tydt van ses maenden te beginnen van den 

dagh van de afflyvigheyt. 

Geene huysgenotennochte dienstknechten 

van wat fonctie sy mochten wesen, en 

sullen mogen gecleet worden met Rouw, 

selffs oock niet die van de familie van den 

overledenen, offte van de kinderen offte 

erfgenaemen van den selven. 

Versiering in de Kerken 

Geene Hertoghen, Princen offt andere 

Persoonen, van alsucke qualityt, conditei 

offt ampt het mochte wezen, en sullen 

moghen behangen de Kercken offt de 

Chooren der selve, nochte Capellen, met 

fluweel, laken baey offte andere stoffen, 

maer men sal alleenelyck mogen spreyen 

een lecken offt baey op het plavyssel 

alwaer het lichaem van den overledenen 

sal rusten, ter lenghde ende breede van het 

graf ende van den thuyn die het selve met 

hetsen sal omringelen. 

Rouw aan de huizen 

Wij verbieden ookde huysen offte camers 

van het sterff-huys te behangen met rouw 

van eenigh laken, baey offte andere 

stoffen, laetende alleenelyck toe van in de 

falette daer men de complimenten des 

Rouws sal ontfanghen, te leggen eene 

spraeye van swerten baey ende sweerte 

gordynen aen de vensters, taeffel-cleederen 

ende decksels van stoelen ook swert 

Verbod van koetsen 

Niemant, alwaer het van den eersten Edeldom 

offte Qualiteyt en sal sig mogen bedienen 

offte doen maecken carossen gestoffeert met 

rouw van binnen nochte van buyten, nochte 

decksels, nochte huyven van rouw op de 
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peerden, op pene van confiscatie ende van 

hondert guldens amende. 

Verdeling van de geheven boeten 

Wij willen ende gebieden wel expresselyck dat 

ons teghenwoordigh Reglement 

punctuelycken  worde onderhouiden, 

verbieden aen alle Persoonen van wat 

qualiteyt offte conditie sy mogen wesen, 

contrarie dies te doen, directelyck offt 

indirectelyck door eenige der voorseyde offte 

andere middelen, hoedaenigh die mochten 

wesen, alles ook op pene van te vervallen in 

d’amende van hondert guldens voor ieder 

contraventie;  applicael voor een derde 

t’onsen proffyte, ten tweede voor den officier 

die het exploit sal doen, ende het derde voor 

den Aenbrenger. 

Dan volgt nog het bevel alles bekend te maken 

en aan te plakken. 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek: 

Het nieuwe werkingsjaar is gestart met de 

genealogische dag in september. Het extra 

goede weer heeft er wel voor gezorgd dat 

er wat minder bezoekers waren. Toch blijft 

ons documentatiecentrum een plaats waar 

heel wat informatie voorhanden is en waar 

van diverse gemeenten uit de regio 

Kempen gegevens te vinden zijn. 

In de loop van de voorbije maanden heb ik 

de gezinssamenstellingen gemaakt uit de 

burgerlijke stand van Vosselaar over de 

periode van 1802 tot 1912. Deze zullen 

zowel digitaal als in boekvorm beschikbaar 

zijn vanaf onze genealogische dag van 

oktober.  Tevens kunnen ook de originele 

akten digitaal geraadpleegd worden.  

De volledige inventaris van onze 

bibliotheek kan geraadpleegd worden op 

onze website: www.fv-kempen.be  

 

Cursussen 

In het najaar starten wij opnieuw met een 

cursus familiekunde voor beginners in de 

Warande in Turnhout.  De data vind je in 

onze agenda. 

De cursus “paleografie” of oud schrift, 

start in oktober en gaat door in het kasteel 

de Renesse 

Het is de bedoeling om zowel theorie als 

praktijk enigszins onder de knie te krijgen.  

Zie ook aankondiging in dit blad en data in 

de agenda 

 

Voordracht 

Anton Neggers, voorzitter van de afdeling 

Kempen en Peelland van NGV, de 

Nederlandse genealogische vereniging zal 

op 4 december om 19u30 in het kasteel de 

Renesse een voordracht geven over  “Het 

genealogisch onderzoek in de meierij van 

’s Hertogenbos” en tevens inzicht geven in 

het genealogisch onderzoek in Nederland. 

De toegang is gratis en iedereen is 

welkom. 

 

 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

http://www.fv-kempen.be/
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Bidprentjes en rouwbrieven 

Andre Sannen is al jaren onze 

verantwoordelijke voor registratie van de 

bidprentjes en rouwbrieven die wij krijgen 

via allerlei kanalen.  Via de nieuwe media, 

scannen en digitalisering, zorgt Mariette 

Backs en nu voor dat alle documenten 

ingescand worden zodat de originele 

prentjes of brieven nu ook digitaal 

beschikbaar zijn. Belangstellenden kunnen 

vanaf nu een gedigitaliseerde versie 

kopiëren op een gegevensdrager. 

 

Schenkingen 

Frans Cooymans Mol - Rita De Laet uit 

Pulderbos en Lisette Soffers uit Oud-

Turnhout schonken ons rouwbrieven en 

bidprentjes

. 

 

  

 

 

Oktober 2013 

____________________________________________________________ 

2 oktober  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

7 oktober  Wat?  1ste les - Cursus familiekunde 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer?  9u30 – 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m FV-Regio Kempen  

 

17 oktober  Wat?  Cursus Oud Schrift 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio-Kempen 

 

21 oktober  Wat?  2de les - Cursus familiekunde 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer?  9u30 – 11u30 

   Wie?  Dinamo ism FV-Regio Kempen 

 

24 oktober  Wat?  Cursus Oud Schrift 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio-Kempen 

 

31 oktober  Wat?  Cursus Oud Schrift 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio-Kempen 

 

A G E N D A 
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November 2012 

_________________________________________________________________ 

4 november   Wat?  3de les - Cursus familiekunde 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer?  9u30  - 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen  

 

6 november  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

7 november  Wat?  Cursus Oud Schrift 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio-Kempen 

 

14 november  Wat?  Cursus Oud Schrift 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio-Kempen 

 

18 november  Wat?  4de les - Cursus familiekunde 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer?  9u30  - 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

25 november  Wat?  5de les - Cursus familiekunde 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer?  9u30  - 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 

 

December 2012 

__________________________________________________________________ 

2 december   Wat?  6de les - Cursus familiekunde 

   Waar?  CC Warande Turnhout 

   Wanneer?  9u30  - 11u30 

   Wie?  Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen 
 

4 december  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

4 december  Wat?  Voordracht “Hoe opzoeken in Nederlandse archieven” 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV-Regio Kempen 

 

Meer info bij:  Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

   e-mail: theopeeters1@telenet.be 

   Op onze website: http://www.vvf-kempen.be 

mailto:theopeeters1@telenet.be
http://www.vvf-kempen.be/
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Rijksarchief Antwerpen D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen  03/236.73.00 

    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 03/338.94.11 

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    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

Archief abdij Postel  Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel  014/37.81.21 

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen  Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

NUTTIGE ADRESSEN 



De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in 

maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te 

leveren vóór de 10de van de maand waarin het blad verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 

victor.bertels1@telenet.be  

 

Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar: 

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

e-mail: theopeeters1@telenet.be tel: 014/41.89.86 

 

 Studiezaal :          Kasteel de Renesse 

            Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) 

 Website:          www.fv-kempen.be  
 

Erevoorzitter :  Eugeen Van Autenboer (†) 
Erebestuurslid: Florent Bosch 

Ereleden:  Elisa Nijs (†) 

Jos Van Breen  (†) 

Voorzitter: 

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

marc.vandencloot@telenet.be 

Ondervoorzitter:  

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

     frans.renaerts@busmail.net     

Secretaris:  
Theo Peeters    Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout      014/41.89.86 

     theopeeters1@telenet.be 

Penningmeester: 

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

     victor.bertels1@telenet.be 

Bestuursleden: 

Dago Peeters    Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar 014/55.61.00 

Webmaster    dago.peeters@skynet.be 

  

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

     mariette_backs@hotmail.com 

 

Paul Desseyn    Druivenlaan 1, 2390 Malle   03/312.14.07 

     paul.desseyn@telenet.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 

     hevdl@skynet.be 

 

Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69 

avsteenb@telenet.be 

mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:frans.renaerts@busmail.net
mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:dago.peeters@skynet.be
mailto:mariette_backs@hotmail.com
mailto:paul.desseyn@telenet.be
mailto:gerardus.keysers@telenet.be
mailto:andre.sannen@scarlet.be
mailto:hevdl@skynet.be
mailto:avsteenb@telenet.be
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Wanneer bij het jaareinde een balans opgemaakt wordt in een bedrijf, is het belangrijkste daarvan 

de onderste lijn: het resultaat. Al het andere, omzet, cash flow 

enz. zijn nevenverschijnselen die de onderste lijn beïnvloed 

hebben. 

In een vereniging komt dit op hetzelfde neer, het resultaat, zij 

het anders geïnterpreteerd, is het belangrijkste om de motivatie, 

de inzet en de betrokkenheid van bestuur en leden te behouden 

en te stimuleren. 

Zonder te willen vooruitlopen op ons jaarverslag kunnen wij in 

Regio Kempen terugblikken op een zeer vruchtbaar jaar.  Elk 

van onze elf bestuursleden heeft zich dit weer jaar ingespannen 

om onze uitstraling en de naambekendheid te stimuleren.  

- Onze bibliotheek werd met heel wat nieuw materiaal aangevuld, zowel met bewerkingen 

van parochieregisters en de burgerlijke stand als met naslagwerken over genealogie of 

geschiedenis.  De boekenrekken die ter beschikking staan raken stilaan overvol. 

- Voor onze bidprentjes en doodsbrieven werd een nieuw procedé ingevoerd. Alles wordt nu 

ingescand en genummerd zodat opzoeken een makkie geworden is. 

- Onze website werd vernieuwd en onze webmaster houdt zeer stipt de wijzigingen en het 

nieuws in onze vereniging bij. 

- Wij hebben contact opgenomen met Dinamo van het CC de Warande in Turnhout. 

Dit resulteerde in twee cursusreeksen, één in het voorjaar en één in het najaar. Het aantal 

deelnemers bedroeg respectievelijk 23 en 20 personen.  

- We startten eveneens met een cursus oud schrift, in het kasteel de Renesse, en hiervoor 

schreven zich 14 cursisten in. Wij danken Leo Van Herwegen voor zijn medewerking als 

lesgever. 

- Opzoekingen via internet zijn een hot item, toch blijft het zoeken in archieven en/of 

materiële stukken in vele gevallen  nog noodzakelijk.  Onze genealogische dagen blijven 

dan ook mensen aantrekken.  Met een bezoekersaantal dat ligt tussen de 15 en 25 per 

maand, scoren wij meer dan behoorlijk.  Onze troef is dat heel wat gegevens uit het 

arrondissement Turnhout op één plaats te raadplegen zijn. 

- En dan is er nog onze Kempische Genealoog, een niet aflatende inspanning om een 

kwaliteitsvol blad te brengen, Onze oproepen voor kopij hebben tot op heden nog niet tot 

resultaat geleid. We blijven inspanningen doen met onze ganse ploeg om dit blad tot HET 

genealogisch blad te maken dat de ganse regio omvat en hernieuwen onze vraag om 

medewerkers aan dit periodiek. 

EDITORIAAL 
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- Tot slot ook nog een bedenking over ons bestuur. Een verouderingsproces, ook bij ons is 

niet te voorkomen. Een deel van het bestuur draait al vijftien of meer jaren mee. Wij 

moeten denken aan aflossing van de wacht en doen een oproep aan geïnteresseerden om 

onze ploeg te vervoegen, dit om na een inloopperiode de fakkel te kunnen overnemen van 

huidige bestuursleden. Onze jaarvergadering op 25 januari 2014 in het CC de Warande is 

een geschikte gelegenheid om u aan te melden. 

Wij wensen u allen prettige feestdagen en een vreugdevol en zorgeloos 2014 

Victor Bertels 

 

 

 

 

 

 

In ons archief vonden we een huwelijksfoto van 

een ons onbekend echtpaar. 

Aan de achterkant van de foto staat het volgende 

met de hand geschreven: 

 

“ Huwelijk 3 april 1918 

   Willy Carue “ 

Indien iemand dit koppel herkent, of weet over 

welke familie het gaat, zouden wij dit graag 

vernemen. 

Alle info omtrent de foto of de familie zijn 

welkom bij: 

victor.bertels1@telenet.be 

 

 

 

 

 

WIE HERKENT DIT ECHTPAAR ? 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Een 

 

Bij het doorzoeken van de gegevens van de B.S. Vosselaar op de internetsite  www.genver.nl, 

waarop sinds de opstart in juli van dit jaar ook reeds talloze gegevens Burgerlijke Stand betreffende 

de Belgische gemeenten werden geplaatst ( microfilms van de Mormonen, met de originele akten in 

kopie, inclusief de éénjarige tafels ) kwam ik onder de rubriek  “België” bij mijn zoektocht naar de 

familienaam Van Steenbergen in Vosselaar tot de ontdekking van een inschrijving, die  verband 

hield met een ongewoon overlijden. 

In chronologische volgorde vond ik de volgende documenten: 

- Een brief van 28 september 1877 van de vader van de overledene, Edmond Tordeux, aan 

zijn zoon, eveneens Edmond Tordeux genaamd. Deze brief was gericht aan Monsieur 

Maurice, Marchand de Porcelaines, Place de l’Hotel de Ville, En Ville (pour remettre à 

Edmond Tordeux) 

- De officiële akte van aangifte nr. 2391 van  6 oktober 1877 van de gemeente Vosselaar 

- Het medisch verslag van dokter Goffin inzake de vaststelling van het overlijden van  6 

oktober 1877 

- Een schrijven van de burgemeester van Antwerpen aan zijn ambtgenoot te Vosselaar dd. 10 

oktobeer 1877, met aangehecht een brief dd. 8 oktober 1877 van het Bureau Central de 

Police van Antwerpen aan de Antwerpse burgemeester. 

 

Akte van de burgerlijke stand 

Wat was nu de aanleiding om dit te vermelden in de registers van Burgerlijke Stand. 

Op datum van 6 october 1877 wordt door de toenmalige burgemeester Joannes Claessen volgende 

officiële akte nr 2591 van vasttelling opgemaakt: 

“ Heden den zesden October achtien honderd zeven en zeventig om acht uren voormiddag zijn voor 

ons Joannes Claessen, burgemeester Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 

Vosselaer, provincie Antwerpen, arrondissement Turnhout, gecompareert: Cornelius Van 

Steenbergen, voerman, en Augustinus Hermans, veldwachter, welke comparanten hebben verklaard 

dat heden om zeven uren van den morgen ten woonhuize van den eersten comparant overleden is, 

een onbekende jongeling van omtrent zestienjarigen ouderdom, zijnde zandleurder, dewelken Van 

Steenbergen Ludovicus, zoon, heeft ontmoet omtrent St Antonius, alwaer hij hem op de 

vrachtwagen zou hebben geladen, daer deze jongeling zulks van verzochte, zeggende dat hij van 

Brussel kwam, zeer vermoeid was en zich naar Turnhout begaf. 

Omtrent elf uren in Vosselaar aangekomen, is de jongeling op de vrachtwagen blijven slapen, zulks 

verkiezende en niet willende in de schuur komen vernachten. Omtrent zes uren des morgends in de 

wooning overgedragen, heeft hij aldaar rond zeven uren den geest gegeven. Volgens den  

Een ongewone gebeurtenis vermeld in de Burgerlijke stand 

van de gemeente Vosselaar in het jaar 1877 

        Andre Van Steenbergen 

 

An 

http://www.genver.nl/
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hierbijgevoegden brief zijns vaders in dato van den 28sten september zou zijn naam zijn Edward 

Tordeux.Van hetwelk wij  het tegenwoordig Procès-verbaal hebben opgemaakt om te dienen 

waartoe noodig.” 

Vosselaer 6 October 1877     

Getekend: Den burgemeester voormeld, J Claessen 

  

Verklaring van de dokter: 

Nog diezelfde 6 october 1877 wordt dokter Goffin, “docteur en médecine à Turnhout et médecin du 

bureau à bienfaisance à la commune de Vosselaer” gevraagd om ter plaatse te komen om het 

overlijden vast te stellen van een plots overleden individu, zoals blijkt uit bijgevoegd “certificat, 

certifié valable et sincère, délivré à qui de droit”. 

Buiten een kleine oppervlakkige “ecchymose” (blauwe plek, bloeduitstorting) op de rechterdij 

ontdekt hij geen spoor van andere oorzaak die de dood zou hebben veroorzaakt.Daarentegen stelt 

hij vast dat: “het blauwachtig voorkomen van het lijk en de slechte toestand van de borstkas 

daarentegen laten veronderstellen dat hij overleden is aan een ……. (onleesbare tekst in de marge 

bijgevoegd en schuin aflopend naar beneden) kneuzing  (of letsel) van de organen in de 

borstholte”.De door dokter Goffin geplaatste handtekening onderaan de verklaring wordt door de 

burgemeester van Vosselaar gevalideerd. 

Identificatie van de overledene 

Hoogstwaarschijnlijk werd aan de hand van de brief, gevonden op het stoffelijk overschot van de 

genoemde Edward Tordeux, door de burgemeester van Vosselaar reeds op 6 oktober een brief 

gezonden aan de burgemeester van Antwerpen om het overlijden te melden en verdere inlichtingen 

te bekomen met betrekking tot de ouders en de overledene zelf. 

Blijkbaar werkte de administratie in die dagen, zeker gezien de beperkte middelen en de 

afwezigheid van onze moderne communicatiemogelijkheden, ultra snel, want reeds op 10 oktober 

zendt de burgemeester van Antwerpen een nederlandstalig schrijven gericht aan de burgemeester 

van Vosselaar, met aangehecht een franstalige brief van 8 oktober door de “Administration 

communale d’Anvers, Bureau Central de Police, waarin omstandig de identiteit van de ouders en de 

overledene zelf vermeld worden: 

- Tordeux Edmond, ouvrier huilier, né à St Quentin (F) le 24 juin 1833, époux de 

- Fontaine Emilie, ménagère, née à St Quentin (F) le 22 juillet 1838 

- Tordeux Edmond, Colporteur, né à St Quentin ((F) le 26 juillet 1861 

Tous ont habité notre ville, rue du mai, n° 59.Les parents du défunt ont été condamnés le 27 

septembre par le tribunal de police à 4 jours de prison et à être plçés à la disposition de 

gouvernement pendant 15 jours. 
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Ils ont quitté la maison d’ arrêt le 8 octobre pour être mis à la frontière hollandaise par 

Turnhout.Le fils a quitté la ville il y a quelques jours, sans faire connaître au sieur Meurisse, 

marchand de porcelaine, grand place, où il a été employé comme garçon, la direction qu’il allait 

prendre.  

Uit dit schrijven blijkt hoe Edward Tordeux in onze contreien verzeild geraakte : hij reisde zijn 

ouders achterna richting Turnhout, in de hoop hen te kunnen vervoegen en met hen naar Nederland 

te trekken. 

Wij hebben geen document gevonden over het verder verloop van deze tragische gebeurtenis. 

Welke is nu de relatie van ondergetekende auteur met de zoon Ludovicus, die de jongeling 

vervoerde, en zijn vader Cornelius Van Steenbergen. 

Ludovicus Van Steenbergen ( °Vosselaar 28/03/1858- +Vosselaar 18/9/1937) 

was de zoon van: 

Cornelius Van Steenbergen ( ° Vosselaar 29/12/1823 - + Vosselaar 14/03/1899) 

Deze Cornelius was het tweede kind in het gezin  

Franciscus Van Steenbergen (° Tielen  07/03/1795 - + Vosselaar 27/07/1894 ) 

Het oudste kind in dit gezin is: 

Petrus Josephus Van Steenbergen (1821-1859) mijn betovergrootvader, volgt 

Franciscus Van Steenbergen ( 1851-1936 )        overgrootvader 

Josephus Van Steenbergen ( 1875-1951 )                grootvader 

Josephus Jacobus Van Steenbergen ( 1909-1991 )     vader 

N.B. De weinig contrastrijke copies op een grijze achtergrond zijn niet geschikt om te reproduceren. 
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Op 4 december gaf Anton Neggers een zeer gesmaakte uiteenzetting over opzoekingen in 

Nederland, specifiek in de Meierij van ’s Hertogenbosch. 

Beroepshalve is Anton Neggers de voorzitter van de 

examencommissie voor het Kunstonderwijs in het Zuiden van 

Nederland. Niet allen de klassieke 6 schone Kunsten vallen 

hieronder maar sinds de erkenning van film en TV zijn het 

tegenwoordig de 9 schone kunsten. De opleidingen van de 

circusschool vallen ook onder het kunstonderwijs. Al van voor zijn 

tienerjaren was Anton actief in het samenstellen van zijn stamboom. 

Uiteindelijk resulteerde dit in het voorzitterschap van NGV 

Kempen en Peelland, zowat de tegenhanger van FV-regio Kempen, 

maar dan aan de andere zijde van de Belgisch-Nederlandse grens. 

’s Hertogenbosch was samen met Brussel, Leuven en Antwerpen een van de 4 hoofdsteden van het 

oude Hertogdom Brabant. Anton Neggers maakte de aanwezigen er op attent dat het opstellen van 

akten maar gestandaardiseerd is vanaf het in voege gaan van de Burgerlijke stand (in Nederland 

vanaf 1811). Daarvoor (het ancien regime) was het opstellen van doopgegevens, huwelijken en 

begravingen verschillend van parochie tot parochie. Het komt er dus op aan dat men zich de 

plaatselijke geschiedenis in grote lijnen eigen maakt. Deze opmerking is eigenlijk ook in België van 

toepassing. 

Hij gaf een historisch overzicht vanaf de Romeinse tijd. De noordgrens van het Romeinse rijk werd 

gevormd door de delta van Schelde, Maas en Rijn. Den Bosch was toen een van de noordelijkste 

steden van het Romeinse rijk. Bij de verdeling van het rijk van Karel de Grote behoorde de Meierij 

van ’s Hertogenbosch net als onze regio tot het middengebied, zodat het later ook terecht kwam in 

het Hertogdom Brabant. In de loop van de 16de eeuw kwam het Protestantisme tot volle groei. In 

onze gebieden hield het katholicisme stand maar de andersdenkende (protestanten) verhuisden naar 

het noorden, net ten noorden van de rivieren. De 17de eeuw werd de gouden eeuw voor Nederland. 

Het Hertogdom Brabant verbrokkelde eind 16de, begin 17de eeuw en de meierij van ’s 

Hertogenbosch kwam onder protestantse druk te staan. In 1615 werd het katholieke huwelijk op 

burgerlijk vlak onwettig verklaard. Wilde men een wettig huwelijk aangaan (met alle 

rechtsgevolgen betreffende erfenissen en wettige kinderen) diende men te huwen in een 

gereformeerde Kerk of voor het schepencollege. Het overgrote deel van de bevolking in de meierij 

was nog katholiek en ging naar de katholieke kerk voor de zondagsmis. Ook de kinderen werden 

katholiek gedoopt. Begravingen gebeurden ook katholiek, maar de huwelijken gebeurden voor het 

schepencollege of in de gereformeerde kerk, eventueel later gevolgd door een katholiek huwelijk. 

Speciaal aan de gereformeerde kerk is dat de huwelijken (gratis) meestal op zondag gebeurden 

aansluitend op de mis. Huwelijken voor het schepencollege waren betalend en konden op eender 

ZOEKEN IN NEDERLANDSE ARCHIEVEN 

         Theo Peeters 
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welke dag. Bij genealogisch onderzoek dien je voor de opzoekingen (huidige Noord-Brabant) dus 

steeds te kijken of er geen twee huwelijken werden afgesloten. Ook zijn er nogal wat mensen die 

eerder katholiek gehuwd waren, en na 1615 nog eens een tweede maal huwden voor het 

schepencollege of gereformeerde kerk om erfenissen veilig te stellen.  

Eind 18de eeuw werd de meierij, net als de rest van Nederlandse provinciën ingelijfd in het Franse 

rijk. Waar bij ons de katholieke kerk zwaar in conflict kwam met het Franse Gouvernement, was dit 

veel minder het geval in de Nederlandse departementen. Het invoeren van de Burgerlijke stand 

gebeurde pas vanaf 1811. 

Anton Neggers gaf daarna een overzicht waar men in Nederland terecht kan voor opzoekingen. 

Hieruit bleek dat opzoekingen via internet al veel verder gevorderd zijn dan in België. Voor verdere 

details en meer informatie kan men terecht bij de heer Neggers: anton.neggers@tele2.nl 

Enkele interessante websites voor Noord-Brabant: 

www.bhic.nl 

http://eindhoven.digitaalstamboom.nl 

www.regionaalarchieftilburg.nl 

www.stadsarchief.breda.nl 

 

 

 

 

 

 

Begin 2013 presenteeerde de 

heemkundige kring van Vosselaar ons 

een CD met de originele akten van de 

burgerlijke stand van hun gemeente over 

de jaren 1802-1912.  

Als tegenprestatie vroegen zij of wij deze 

gegevens wilden digitaliseren en een 

samenstelling van de gezinnen in 

boekvorm aan hen zouden kunnen 

bezorgen. 

BURGERLIJKE STAND VAN VOSSELAAR 1802-1912 

         Victor Bertels 

Vlnr:  Hilde Nys, die het initiatief nam voor de bewerking, de voorzitter 
van de H.K.,  en  André Van Steenbergen, Vic Bertels, Dago Peeters van 
Regio Kempen 

http://www.bhic.nl/
http://eindhoven.digitaalstamboom.nl/
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
http://www.stadsarchief.breda.nl/
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Ondergetekende heeft gedurende een half  jaar alle gegevens verzameld in het genealogisch 

programma Haza-data en daarvan een outprint gemaakt in boekvorm. 

Op 18 november 2013 werden 2 exemplaren van het werk overhandigd in het lokaal van de 

heemkring. Eén aan de voorzitter van de kring en één aan de schepen van cultuur van de gemeente 

Vosselaar. 

Wij zijn erg dankbaar aan de heemkring 

van Vosselaar dat zij ons deze  gegevens 

bezorgd hebben  en wij danken ook het 

gemeentebestuur dat zij de toelating 

gaven om ze te digitaliseren. 

De gegevens van de burgerlijke stand van 

Vosselaar, evenals deze van de 

parochieregisters, kunnen nu 

geraadpleegd worden in onze bibliotheek 

en uiteraard ook in de HK van Vosselaar. 

Het toont aan dat samenwerking tussen 

individuele gemeenten of heemkringen 

en Familiekunde Vlaanderen een grote 

toegevoegde waarde geeft aan familievorsers.  Wij doen hier dan ook een oproep aan gemeenten of 

heemkringen die hetzelfde initiatief willen nemen om met ons contact op te nemen. 

Wij zijn bereid om hetzelfde werk te leveren in ruil voor de gegevens. 

Jullie mogen steeds contact opnemen met:  victor.bertels1@telenet.be  

 

  

 

  

JOANNES LUDOVICUS ORIS 
 

Geboren te Arendonk op 2 augustus 1891 ter streke Heikant 

 

Ouders:  Jacobus ORIS, sigarenmaker, 

(° Arendonk 16/05/1870, † Arendonk 29/03/1954),  

Maria-Catharina MAES, fabriekswerkster,  

(°Arendonk 04/04/1870, † Arendonk 09/04/1952) 

 

Ongehuwd 

 

De schepen van cultuur neemt de bewerkingen in ontvangst 

SOLDATEN UIT WERELDOORLOG I 

         Maria De Bie 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Broers en zussen:  

Franciscus Benedictus ° Arendonk 23 december 1892, † Arendonk 30 december 1892 

Anna Maria, ° Arendonk 7 juli 1894 

Josephus Nicolaes, ° Arendonk 31 augustus 1896 

Maria Anna Elisabeth, ° Arendonk 31 juli 1898 

Josephus Adrianus, ° 20 maart 1900, † Arendonk 28 april 1902 

Franciscus, ° Arendonk 10 juni 1903 

Dorothea Maria Martha, ° Arendonk 7 mei 1906, † Arendonk 28 december 1995 

Anna Maria Carolina, ° Arendonk 16 oktober 1908 

Anna Maria Ida, ° Arendonk 13 augustus 1910 

 

Beroep: Sigarenmaker  

 

Woonplaats: Arendonk, Heikant 60 

 

Persoonlijke gegevens: 

Jean was 1m 65 groot en had kastanjebruine haren en blauw-geelachtige ogen.  

 

Overleden op 30 september 1918 om 22.50 u. 

 

Overleden/gesneuveld te: Hij overleed in het Belgian Field Hospital te Hoogstaede. 

 

Omstandigheden: Bij het eindoffensief dat op 28 september 1918 begon, werd er hevig gevochten. 

De brancardiers konden helemaal niet bijhouden om mensen van het slagveld te halen. Bij één van 

deze pogingen werd Jan zwaar gekwetst. Hij werd wellicht gekwetst op 29 september 1918, toen 

hadden de gevechten te Moorslede plaats. 

’s Anderendaags stierf hij in het militair veldhospitaal Clep te Hoogstade. 

 

Begrafenisgegevens:  1e maal begraven op: 1/10/1918 te Sint Rijkers, graf 63 

 Herbegraven op 24/04/1924 op het Belgisch Militair Kerkhof  

                                        De Panne 
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MILITAIRE GESCHIEDENIS: 

 

Stamnummer: 197/24314  57237 

 

Datum indiensttreding: Op 2/10/1911 begon zijn legerdienst. 

Op 30/07/1914 werd Jan gemobiliseerd. 

 

Graad: soldaat 2e klas milicien 1911 

 

Regiment/ Eenheid: Aanvankelijk 7e linie, 7e compagnie, later TASI,  

brancardier bij de 7e linie. 
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Verloop militaire loopbaan: 

30/07/1914 mobilisatie bij het 7e linieregiment. 

12/09/1914 Jan wordt opgenomen in het hospitaal. 

10/12/1914 Jan vervoegt terug het 7e linieregiment. 

01/07/1917 Hij wordt toegelaten tot een opleiding 

Brancardier. 

Van 31/07/1917 tot 10/08/1917 vakantie 

01/10/1917 Zijn opleiding tot brancardier is voltooid en 

hij gaat over tot de troepen van de administratie als 

brancardier bij de 7e compagnie van het 7e 

linieregiment. 

29/09/1918 Jan wordt gekwetst tijdens het 

eindoffensief. 

30/09/1918 Overlijden. 

 

 

 

 

Onderscheidingen en medailles:  

Ridder in de Orde van Leopold II  

0orlogskruis 

Overwinningsmedaille 

Herinneringsmedaille 

5 Frontstrepen op 4 augustus 1917. 

1 ancienniteitsstreep op 01/01/1917 

 

Overlijdensakte: 

Op 27/06/1924 wordt Jans overlijden ingeschreven in de overlijdensaktes van de Burgerlijke stand 

te Arendonk onder akte 36. 

 

Uitgebreide beschrijving van zijn militaire  

loopbaan: 

 

Huidig graf van Jan Oris in De Panne 

 

Op 2 mei 1911 wordt Jan opgeroepen voor zijn legerdienst en op 2 oktober 1911 begint dan ook 

zijn actieve legerdienst bij het 7e linieregiment. Hij is dan 1m 65 groot, heeft een rond gezicht en 

kastanjekleurige haren. 

Tijdens zijn legerdienst wordt hij ziek en hij verblijft in het militair hospitaal van 10 tot 27 januari 

1912. 
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Op 6 mei 1913 mag hij in onbepaald verlof vertrekken en hij trekt dan naar “den Heikant 60 “ in 

Arendonk. 

Van 28 maart 1914 tot 10 april 1914 wordt hij tijdelijk terug opgeroepen. 

Het blijft rommelen in Europa en op 30 juli 1914 wordt Jan gemobiliseerd bij het 7e linieregiment. 

 

Het 7e linieregiment stond onder het bevel van Generaal Drubbel. 

Het 7e is betrokken bij de eerste uitval uit Antwerpen en levert op 26 augustus 1914 verwoed 

gevecht rond Wespelaar. 

Bij de 2e uitval uit Antwerpen verovert het 7e linieregiment op 9 september 1914 Aarschot en neemt 

400 krijgsgevangenen. 

Op 10 en 11 september proberen zij Leuven te bereiken, doch zij krijgen het bevel zich terug te 

trekken. Er vallen gewonden. 

Tijdens het beleg van Antwerpen zou de 7e gemengde brigade hard beproefd worden. De stoïsche 

weerstand van hare bataljons in de tusschenruimte Walem, Sint-Katelijne-Waver en daarna op de 

Nete kostte hun zware verliezen. 

(Uit Guldenboek der Vuurkaart) 

 

Ergens in deze strijd wordt Johannes Ludovicus Oris ook gekwetst (of wordt hij ziek), want op 12 

september 1914 wordt hij opgenomen in het hospitaal. Op 10 december 1914 komt hij terug bij zijn 

legereenheid vanuit de divisionnaire dépôt. Hierdoor heeft hij de Slag om de IJzer gemist (gelukkig 

maar), waardoor hij later geen IJzermedaille ontvangt. Vanaf nu neemt hij deel aan de stabilisatie- 

of loopgravenoorlog. 

 

“Gedurende den stabilisatieoorlog bezette het 7e linieregiment de sectoren van Ramskapelle, St.-

Jacobskapelle en zijn berucht bruggenhoofd Nieuwkapelle, Steenstraat, Diksmuide, Reigersvliet, 

Oudstuivenskerke, Boezinge. Overal onderscheidde het regiment zich door zijn uitstekende moreel 

en zijn buitengewoon werkvermogen.” 

(Uit Guldenboek der Vuurkaart) 

 

Op 9 februari 1915 moet hij 8 dagen in het cachot omdat hij: “’t is schandalig” had gemompeld 

nadat de kommandant van de compagnie opmerkingen had gemaakt over een corvee die niet naar 

bestvermogen was uitgevoerd. 

 

(L’arméé étant mobilisée, avoir murmuré et répondu “C’est scandaleux” au commandant de la 

compagnie, qui le réprimandait au sujet de la mauvaise volonté qu’il apportait dans l’exécution 

d’une corvée.) 

‘t Moet niet makkelijk geweest zijn …. 

 

De loopgravenoorlog woedt ondertussen voort. 

In het derde trimester van 1917 krijgt hij de kans om een opleiding te volgen, het is in de periode 

dat vele brancardiers (die tot dan vooral leraars en priesters in opleiding waren) een 

officiersopleiding kregen. 
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Jan krijgt een opleiding tot brancardier. Op 1 juli 1917 wordt hij toegelaten tot het HPG. Van 31 juli 

1917 tot 10 augustus 1917 krijgt hij nog een verlof. 

Op 7 september 1917 krijgt hij zijn 5e frontstreep (met datum van 04/08/1917).  

 

Op 1 oktober 1917 wordt hij ingelijfd bij de administratie troepen van de 7e linie. Vanaf dan is hij 

brancardier. Op die datum worden hem de militaire wetten gelezen, die hij dan moet ondertekenen, 

document waarop wellicht nog één van zijn laatste handtekeningen te zien is.  

 

 
 

Jan Oris krijgt het Oorlogskruis al op 15 augustus 1918, dus voor zijn overlijden. “Pour le courage 

et le dévouement dont il a fait preuve au cours de sa longue présence au front.” (voor de moed en 

toewijding waarvan hij het bewijs geleverd heeft in de loop van zijn lange aanwezigheid aan het 

front) 

 

Daarna vervult hij verder zijn functie als brancardier. 

Maar het einde van de oorlog nadert: 

 

“Bij den dageraad van 28 september 1918 bevinden het 7e en het 17e zich op den rechtervleugel 

van het Belgisch leger, waar zij aansluiten met de Britsche troepen. Onstuimig, onweerstaanbaar 

stormen zij vooruit, wijl zij in hun vaart alles overhoop werpen: van ’s middags af worden alle 

doelen bereikt. Den 29e, na een bloedigen stormloop, wordt Moorslede ingenomen. “ 

Uit Guldenboek der Vuurkaart 

 

Vermoedelijk is het hier dat Jan Oris dodelijk gewond werd. 

 

Op 29 september 1918 wordt hij gekwetst afgevoerd naar het Belgisch Veldhospitaal  te Hoogstade. 

Een hospitaal ingericht in het gesticht Clep te Hoogstade.  

Daar sterft hij aan zijn verwondingen op 30 september 1918 om 22.50u ’s avonds. 

Hij wordt eerst begraven op het kerkhof te St. Rijkers op 1/10/1918, graf 63. 

Op 24/04/1924 wordt zijn stoffelijk overschot opgegraven en gehergroepeerd op het Belgisch 

Militair Kerkhof in De Panne.  

 

Bijkomende informatie: 

 

Zijn vader, Jacobus Oris ° Arendonk 16/05/1870 verbleef in de nasleep van WO I een periode als 

vluchteling/sigarenmaker in Reusel en wel van 18/12/1918 tot 18/11/1919, hij woonde bij Theodoor 

Lavrijsen in de Denstraat 51.  

Jan’s broer, Jozef Oris ° 31/08/1896, verbleef als vluchteling/sigarenmaker te Reusel bij Johannes 

Wilbers Lensheuvel 192 en dit van 13/12/1915 tot 25/02/1916. 
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Op een gegeven moment mochten de sigarenmakers hun geld niet meer meebrengen naar 

Arendonk, De pastoor van Reusel bracht het geld dan naar het gemeentehuis in Arendonk, en daar 

kon de familie van de sigarenmaker het loon afhalen, vaak kwamen de sigarenmakers zelf ook niet 

meer naar Arendonk omdat ze niet voorbij de grenscontroles geraakten.  

 

 

 

 

 

 

 

Ouders:   

 

2 Jacobus Oris     ° Arendonk 16 mei1870,  

† Arendonk 29 maart 1954 

               Hij is getrouwd te Arendonk 11 april 1891met 

            3 Maria Catharina Maes    ° Arendonk  4 april 1870,  

† Arendonk 9 april 1952 

Grootouders: 

  

4 Joannes Oris     ° Arendonk 27 juli 1838,  

† Arendonk 18 januari 1907 

               Hij is getrouwd te Arendonk op 7 september 1867 met 

 5 Maria Catharina Maes   ° Arendonk 24 januari 1844,  

† Arendonk  16 september  1906 

 6 Benedictus Maes    ° Arendonk 26 februari 1837  

    Hij is getrouwd te Arendonk op 21 september 1867 met 

 7 Joanna Elisabeth Heijmans,   ° Arendonk 26 februari 1843 

 

Overgrootouders: 

  

8   Petrus Oris     ° Retie 15 september 1807,  

† Arendonk 28 augustus 1874 

      Hij is getrouwd te Arendonk op 12 augustus 1837 met 

 9   Anna Catharina Jacobs   ° Arendonk 3 augustus 1809 

 

           10 Joannes Baptist Maes    ° Arendonk 15 november 1803 

       † Arendonk 20 augustus 1858 

     Hij is voor de tweede keer getrouwd te Arendonk op 15 oktober 1842 met 

           11 Anna Maria Brusseleers   ° Arendonk  09 november 1809 

       † Arendonk 22 december 1885 

 

            

Genealogische gegevens Joannes Ludovicus Oris 

Victor Bertels 
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12 Gerardus Maes    ° Arendonk 18 september 1808 

       † Arendonk 29 augustus 1841 

     Hij is getrouwd te Arendonk op 20 september 1832 met 

           13 Anna Elisabeth Claessen   ° Arendonk 30 september 1804 

       † Arendonk 28 augustus 1866 

 

           14 Petrus Heijmans    ° Wintelre (Nl) 9 juni 1799 

       † Arendonk 16 juli 1861 

      Hij is getrouwd te Arendonk op 15 mei 1841 met 

           15 Maria De Vocht    ° Arendonk 22 mei 1804 

       † Arendonk 21 januari 1874 

Betovergrootouders 

  

16 Andreas Oris    ° Alken rond 1769 

       † Retie 17 november 1823 

      Hij is getrouwd te Retie op 25 november 1800 met 

 17 Barbara Eykens    ° Kasterlee 1 juni 1767 

       † Retie 27 juni 1911 

 

 18 Henricus Jacobs    ° Arendonk 22 augustus 1775 

       † Arendonk 18 april 1840 

      Hij is getrouwd te Arendonk rond 1800 met 

 19 Elisabeth Eijssen    ° Arendonk 9 april 1779 

       †Arendonk 29 december 1858 

 

 20 Henricus Maes    ° Arendonk 6 november 1771 

       † Arendonk 17 juli 1843 

      Hij is getrouwd te Arendonk op 4 april 1796 met 

 21 Elisabeth Eijssen    ° Arendonk 20 april 1777 

       † Arendonk 20 mei 1846 

 

 22 Adrianus Brusseleers   ° Retie 27 april 1762 

       † Arendonk 10 april 1837 

      Hij is getrouwd te Ravels rond 1791 met 

 23 Maria Elisabeth Schots   ° Ravels 27 september 1767 

       † Kasterlee na 1845 

 

 24 Joannes Maes    ° Arendonk 31 oktober 1759 

       † voor 1816 

      Hij is getrouwd met 

 25 Anna Catharina Schutters   ° Kasterlee 29 mei 1764 

       † Arendonk 14 januari 1836 

 

  



18 

 

26 NN 

 

 27 Maria Claessen    ongehuwd 

 

 28 Lambertus Heijmans   ° Wintelre 27 april 1765 

       † Oisterwijk 25 maart 1816 

                 Hij is getrouwd te Oerle 14 juni 1795  met 

  29 Lambertina Albertus van der Looy   ° Zeelst 30 november 1775 

       † Arendonk 5 april 1844 

 

 30 Wilhelmus de Vocht,   ° Arendonk 9 februari 1762 

       † Arendonk 2 oktober 1811 

      Hij is getrouwd te Arendonk op 14 april 1795 met 

 31 Ida Van Eijck    ° Arendonk 9 augustus 1762 

       † Arendonk 5 juni 1827 

 Oudouders 

 

 32 Joannes Oris   x 33 Anna Catharina Willekens 

 °Alken                  ° Retie 9.9.1746 

 †Arendonk 28.12.1829   † 

        34 Godefridus Eykens x   35 Catharina Sels 

 36 Adrianus Jacobs   x 37 Anna Janssen 

 38 Joannes Eyssen   x 39 Maria Smeurs (?) 

  40 Joannes Maes   x 41 Margaretha Embrechts 

 42 Nicolaes Eyssen   x 43 Catharina Versmissen 

 44 Wilhelmus Brusseleers   x 45 Maria Lemmens 

 46 Norbertus Schots   x 47 Petronella van Giel 

48 Pauus Maes   x 49 Anna Bleijs 

50 Cornelius Schutters  x 51 Anna Maria Van den Brande 

56 Leonardus Heijmans  x 57 Joanna Van Diesen 

58 Adelbertus van der Looy    x 59 Godefrida Beckers 

60 Cornelius de Vocht x   61 Catharina Coppens 

62 Nicolaes van Eijck   x 63 Petronella Thijs 

 

Oudgrootouders 

 

64 Joannes Oris   x 65 Maria Judith Martens 
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Nieuws van Familiekunde Vlaanderen vzw 

De voorbije maanden werden door FV, interprovinciale bijeenkomsten gehouden om de werking 

van de vereniging te herbronnen.  

Volgende punten kwamen aan bod:  

structuur van de vereniging en de afdelingen, financieel en patrimoniumbeheer,communicatie naar 

de leden, werkingsgebieden  van de afdelingen, websites en digitalisering, het tijdschrift Vlaamse 

Stam. 

Als eerste concrete resultaten noteren we:  

De leden kunnen bij het betalen van hun lidgeld, kiezen tot welke afdeling zij willen behoren. 

Het tijdschrift Vlaamse Stam zal een grondige gedaantewissel ondergaan en nog 4 maal per jaar 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

 

Algemene Jaarvergadering van Familiekunde Vlaanderen 

Regio Kempen vzw 

Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw nodigt alle leden uit op haar jaarlijkse 

algemene vergadering. 

PLAATS: Cultureel centrum “de Warande” Warandestraat,Turnhout 

  lokaal E 

DATUM: zaterdag 25 januari 2014 om 15 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 A.V van 26 januari 2013 

  5. Goedkeuring van heet financieel verslag over 2013 

  6. Goedkeuring van de begroting 2014 

  7. Goedkeuring van het jaarverslag 2013 

  8. Verlening kwijting aan de bestuurders 

  9. Vaststelling van het ledenregister 

  10. Bespreking activiteiten 2013 

Na het officiële gedeelte van de vergadering zullen we een bezoek brengen aan het 

“Meduceum” onder leiding van een gids. 

Het meduceum werd opgericht ter nagedachtenis van Dr. Paul Janssen, oprichter van 

Janssen Pharmaceutica en is enig in zijn soort. Het is enkel te bezoeken in groep, een 

enige gelegenheid. De deelname aan de A.V. is gratis,  

Voor het bezoek aan het meduceum is de toegangsprijs 3 euro. 
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verschijnen met 1 themanummer.  Er wordt gedacht aan een apart jaarboek (met voorinschrijving) 

Het tijdschrift Genealogie en Heraldiek, dat samen met Vlaamse stam verscheen zal verdwijnen, de 

informatie die daarin stond zal voortaan op de website te vinden zijn. 

Alle activiteiten van FV zullen voortaan verspreid worden via de website van UITVlaanderen zodat 

ze een ruime verspreiding zullen krijgen. 

Het jubileumcongres, 50 jarig bestaan van FV, in 2015 zal gehouden worden in 2 dagen en 

doorgaan in Heist o/d Berg en Mechelen. 

 

Cursus Familiekunde Dinamo 

Twintig deelnemers schreven in op de najaarscursus in het CC de Warande. Uit de 

evaluatieformulieren, ingevuld na de cursus, bleek een algemene tevredenheid van de cursisten. Wij 

beschouwen het initiatief om lessen te geven in het kader van Dinamo dan ook als volledig 

geslaagd.  Immers samen met de voorjaarscursus mochten wij 43 cursisten verwelkomen.  

 

Cursus paleografie 

De inrichting van een eerste cursus paleografie door Regio Kempen kende behoorlijk bijval. Na 

twee lessen inleiding over oud schrift, konden de cursisten aan de hand van teksten zelf in de 

praktijk oefenen om het oud schrift om te zetten.  Wij zijn er ons van bewust dat na vijf lessen men 

geen volwaardig kenner van oud schrift kan genoemd worden.   

 

Digitalisering en/of bewerking van BS 

Indien er heemkringen of  plaatselijke verenigingen zijn die beschikken over gegevens van de 

burgerlijke stand van hun gemeente en deze graag zouden digitaliseren maar niet over de knowhow 

ervan beschikken, zijn wij bereid dat voor hun te doen.  Wij kunnen een digitale bewerking 

afleveren via een ged.com bestand en eventueel ook een bewerking in boekvorm, voor dit laatste 

vragen wij een kleine kostprijs, afhankelijk van het aantal bladzijden.  

 

Schenkingen 

Stefaan Lambrechts uit Breda bezorgde ons de gegevens van de familie Lambrechts in Brecht 

Herman Van de Leur Turnhout, Rony Mattheeussen uit Brecht en Hilde Nijs van Vosselaar 

bezorgden ons een groot aantal bidprentjes en rouwbrieven. 

Van de heemkring van Vosselaar kregen we het boek “Het hof van Vosselaar” 

Onze secretaris Theo Peeters wist een aantal interessante boeken op de kop te tikken 

Zusters Annunciaten te Geel 1853-1953 over hun 100 jarig bestaan 

Hulde album van Turnhoutse Priesters en Kloosteringen met de namen van alle geestelijken tot 

1955 

Kastelse Kerstenmenschen van Karel van Wesenmael Wuyts, met een uitgebreid overzicht van 

inwoners van Kasterlee 

Die groot Afrikaanse Familienaamboek door C. Pama 1989.  Dit omvangrijk boek geeft een 

overzicht van familienamen in Zuid-Afrika, een goed naslagwerk voor personen wiens familie naar 

dat land emigreerde. 

Ibis 1906-2006 Een koninklijk Verhaal, De geschiedenis van de zeevaartschool in Oostende. 
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Januari 2014 

____________________________________________________________ 

8 januari  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

25 januari  Wat?  Algemene Vergadering FV Regio Kempen vzw 

   Waar?  CC de Warande Turnhout, zaal E 

   Wanneer? 15u –aansluitend 17u bezoek aan Meduceum 

   Wie?  FV-Regio Kempen 

 

Februari 2014 

__________________________________________________________________ 

5 februari  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

 

Maart 2014 

__________________________________________________________________ 

5 maart  Wat ?  Genealogische dag – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? van 15u tot 22u 

   Wie?  FV-Regio Kempen  

 

 

Meer info bij:  Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout 

   e-mail: theopeeters1@telenet.be 

   Op onze website: http://www.vvf-kempen.be 

 

A G E N D A 

mailto:theopeeters1@telenet.be
http://www.vvf-kempen.be/
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Rijksarchief Antwerpen D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen  03/236.73.00 

    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 03/338.94.11 

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    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

Archief abdij Postel  Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel  014/37.81.21 

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen  Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTTIGE ADRESSEN 


