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Standpunt van Familiekunde Vlaanderen
inzake het wetsontwerp over
de toekenning van de familienaam in België en
over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen
Familiekunde Vlaanderen werd door de Kamercommissie gevraagd om begin januari 2014 een
advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. In dit advies hebben we gepleit voor de vrije
keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het
gelijkheidsbeginsel. De meeste familiekundigen zoeken al hun voorouders op, zowel langs vadersen moederszijde. Het merendeel van hen vindt het dan ook zeer jammer dat ze de moederlijke
afstamming niet altijd even ver kunnen terugvinden in de bronnen, omdat de naamgeving tot nog
toe in vaderlijke lijn verliep. Familiekunde Vlaanderen pleit voor één familienaam per individu,
hetzij deze van de vader, hetzij van de moeder.
Omtrent de invoering van de dubbele familienaam hebben we twijfels, omdat dit breekt met een
traditie (zonder daarover een waardeoordeel te vellen), omdat het familiale, praktische en
administratieve moeilijkheden met zich kan meebrengen en omdat er onvoldoende maatschappelijk
draagvlak voor bestaat. Desalniettemin hebben we in ons advies aan de Kamercommissie duidelijk
gesteld dat wanneer er toch gekozen wordt voor de invoering van de dubbele familienaam, deze er
wél kan voor zorgen dat zeldzame of met uitsterven bedreigde familienamen kunnen blijven
voortbestaan. Dit is iets wat in Nederland reeds langer gebruikelijk is. Wanneer men toch opteert
om de dubbele familienaam prioriteit te geven, zou de keuze voor tien combinatiemogelijkheden
vanaf de volgende generaties drastisch beperkt (liefst afgeschaft) kunnen worden. Familiekunde
Vlaanderen vindt het wel positief dat de ouders vrij kunnen kiezen tussen één enkele of een dubbele
familienaam.
Deze nieuwe familienaamwetgeving maakt genealogisch onderzoek in de toekomst inderdaad
moeilijker, maar niet onmogelijk. Nu reeds is een familienaam niet meer het enige
identificatiemiddel. Daarvoor dient bijvoorbeeld het rijksregisternummer. Vermoedelijk komt daar
ook nog het individueel DNA-profiel bij, zodat we voor genealogisch onderzoek in een niet zo verre
toekomst niet meer afhankelijk zijn van de familienaam van een individu. Toch knipt een volledig
vrije familienaamkeuze onherroepelijk de historische band door van een individu met een bepaalde
familie.
Een ander pijnpunt voor vele familiekundigen en heemkundigen, zijn de beperkingen van de
privacywetgeving, waarbij de aktes van de burgerlijke stand gedurende 100 jaar (en de
bevolkingsregisters zelfs voor 120 jaar!) niet consulteerbaar zijn voor genealogisch of heemkundig
onderzoek. Deze verregaande beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen
zet een belangrijk en vaak genegeerd mensenrecht onder toenemende druk, namelijk het "recht op
afstamming", dit wil zeggen het recht om je afstamming te kennen. We dringen er bijgevolg sterk
op aan dat de overheid zeer terughoudend zou optreden bij het vastleggen van zeer lange
termijnbeperkingen voor het raadplegen openbare documenten. Hierbij wordt immers radicaal
ingegaan tegen een steeds meer voortschrijdende toegankelijkheid en openbaarheid van
genealogische bronnen in andere Europese landen. Dat leidt ertoe dat genealogisch onderzoek in
België sterk bemoeilijkt wordt ten opzichte van onze buurlanden. Op dat vlak zou een uniforme
Europese regelgeving misschien soelaas kunnen bieden.
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OPZOEKINGEN VIA DE NIEUWE WEBSITE GENVER
Andre Van Steenbergen

De laatste tijd worden als maar meer genealogische bronnen zoals Burgerlijke Stand en ook
Parochieregisters gepubliceerd op diverse websites, niet alleen in ons land maar ook in onze
buurlanden, dit door allerlei genealogische verenigingen.
Ook het Rijksarchief bleef niet achterwege.
Het aanvankelijk enthousiasme hierover werd echter, alleszins niet bij mij alleen maar naar ik hoor
in genealogische kringen, ook bij vele anderen tamelijk vlug getemperd door enkele storende zaken:
- Het is niet eenvoudig de gezochte akte te vinden: giswerk in de grote massa
- Onmogelijk om op eenvoudige wijze een afdruk der akte te bekomen, als dit überhaupt al
mogelijk zou zijn.
Ook doen hardnekkige geruchten de ronde dat de toegang weldra betalend zou worden.
Mormonenarchief
Naar het archief gaan om de aan sleet onderhevige rollen van de “Mormonen” op te vragen en daar
te draaien aan het rolletje is heden ten dage grotendeels achterhaald.
Dit laatste heeft De Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen ( Mormonen) inmiddels ook begrepen
en door middel van haar genealogische tak Familysearch, hebben zij niet alleen in België maar ook
in Nederland, Duitsland en Frankrijk het initiatief genomen om deze filmrollen te digitaliseren en
deze geleidelijk aan op diverse websites te plaatsen onder de algemene naam “GenVer”, gevolgd
door de landcode.
Sinds aanvang 2013 werden op de Belgische site “genver.be”geleidelijk aan diverse filmrollen
toegankelijk gemaakt voor iedereen.
Dit heeft diverse voordelen:
- Op de filmrollen staan de jaarlijkse alfabetische registers van geboorten, huwelijken en
overlijdens
- Men vermeldt per rol hoeveel akten ( beelden img, telkens 2 bladzijden per beeld) alsmede
het gemiddeld aantal akten per jaar, wat het opzoekwerk sterk vergemakkelijkt.
- Ook huwelijksbijlagen en bevolkingsregisters, in zo verre voorradig, kunnen geraadpleegd
worden.
- Eenvoudig op te slaan en af te drukken.
Hoe ga je te werk?
Om de structuur en de werkwijze aanschouwelijk te kunnen maken, in bijlage twee
schermafdrukken:
- De startpagina ( genver.be )
- De voorbeeldgemeente Beerse
Op de eerste bijlage op de startpagina zijn elf Belgische regio’s vermeld, onderaan kan U via
“Nederland” rechtstreeks naar de Nederlandse site.
Rechts daarnaast vindt U diverse rubrieken ter informatie en helemaal rechts boven de datum van
de laatste bijwerking. Raadpleeg deze datum elke keer om te zien of er wijzigingen zijn.
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Bij aanklikken van de gewenste regio komt U in een volgend scherm met links al de
gemeenten en de deelgemeenten van deze regio en krijgt U meteen een overzicht van welke aktes
er betreffende die gemeente zijn en tevens het aantal aktes.
Doorklikken op deze laatste gegevens brengt U in het scherm afgebeeld op de tweede bijlage.
In ons geval brengt ons dat via Home> Antwerpen> Beerse naar het arrondissement Turnhout en de
vermelding: deelgemeenten en dorpen: Vlimmeren.
Daaronder de aanwezige akten en de periode waarop deze betrekking hebben.
Onderaan ziet U een lijst met het nummer van de filmrol en een detail van de inhoud:
Aard en tijdstip der akten, aantal img= foto’s van de akten, telkens één beeld met twee bladzijden in
het register, met tevens de vermelding van het aantal beelden op de filmrol.
Dit laatste vereenvoudigt in hoge mate het zoeken naar de alfabetische tafels per jaar, waarna het
eenvoudig is om de akte zelf te lokaliseren.
Verder geldt hier dezelfde werkwijze als destijds bij het draaien van de filmrol op het beeldtoestel,
maar het opslaan van de afbeelding gebeurt door het uitsnijden van de akte die U wenst vast te
leggen, deze op te slaan en eenvoudig af te drukken.
U hebt wel een ( gratis ) beeldprogramma nodig, dat indien nodig via de Microsoft site kan
gedownload worden.
Veel succes bij Uw opzoekingen
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SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

Petrus Franciscus BRIJS
Geboren te Retie op 1 juli 1893
Ouders:

Petrus BRIJS
Theresia Dymphna LENAERTS

Ongehuwd
Broers:
Carolus geboren teArendonk op 16/02/1895
Petrus Josephus geboren te Arendonk op 22/04/1899
Joannes geboren te Arendonk op 28/10/1900.
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Beroep: Werkman
Woonplaats: Arendonk,
Zijn moeder, weduwe Brijs, woont in 1920 op het Schotelven 18 te Arendonk.
Andere persoonlijke gegevens:
Overleden/gesneuveld te: Zuidschote, Steenstraete, op 25 maart 1916
Begrafenisgegevens:
Eerste maal begraven op het divisiekerkhof te Reninge in graf 145.
Daarna werd hij begraven op de Belgisch Militaire Begraafplaats te West-Vleteren
Grafnummer: 0616 bis

Militaire geschiedenis:
Stamnummer: 106/73998
Datum indiensttreding: 21 september 1914 op het instructiecentrum van de 2e legerdivisie.
Graad: soldaat 2e klas milicien 1914
Regiment/ Eenheid: 6e linie, zijn doodsprentje vermeldt dat hij kanonnier was.
Verloop militaire loopbaan:
Op 21 september 1914 wordt hij ingelijfd als milicien bij de 2e legerdivisie.
Op maandag 21 september 1914 vertrekt Pieter Frans met de tram van 6.30 u vanuit Arendonk
naar Turnhout en vandaar verder, hij wordt ingelijfd als milicien met militienummer 73989, in het
instructie centrum van de 2e legerdivisie. Het garnizoen is gelegerd te Antwerpen, maar de
opleiding zal gezien de oorlogsomstandigheden elders gebeurd zijn.
Op 17 februari 1915 wordt Pieter Frans Brijs onderverdeeld bij het 6e linieregiment 1e bataljon 4e
compagnie. De loopgravenoorlog is dan volop bezig.
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Op 25 maart 1916 sneuvelt hij te Steenstraete tijdens de “heilige wacht van de 6e linie”.

Landschap van de frontlinie in 1916

In 1915 bezet het 6e linieregiment de sector Loo en in 1916 de sector Steenstraat.
Het is maart 1916, een nieuwe lente breekt aan daar aan de IJzer. Op 11 maart 1916 vallen er zelfs
nog dikke sneeuwvlokken. (Bron: “We zullen ze krijgen”).
Op 25 maart 1916 is de compagnie van Pieter Frans Brijs aanwezig in de loopgraven van de sector
Steenstraat (Zuidschote)
Het is daar dat Pieter Frans Brijs sneuvelt, hij is dan 22 jaar.

Onderscheidingen en medailles:
Orde van Leopold II
Oorlogskruis
Overwinningsmedaille
Herinneringsmedaille
1 Frontstreep voor 1 jaar, 2 maanden en 2 dagen frontdienst (12 mei 1921)
Overlijdensakte:
Zijn overlijden wordt ingeschreven in het register van overlijdens der Burgerlijken Stand van
Arendonk op 20 februari 1925 onder nummer 17.
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Gedachtenisprentje van Petrus Frans Brijs.
Op deze foto draagt Petrus Frans Brijs waarschijnlijk een Engels vest, dit is te zien aan de
platliggende kraag zonder kraagspiegels. Het is een artillerievest. Aangezien hij in 1916 sneuvelde
is dit dus wellicht een Engels uniform.
In het begin van de oorlog was het Belgisch leger helemaal niet voorzien op zoveel uniformen. In
de eerste winter werd er van overal, o.a bij de Britse legers, uniformen bijeengeraapt
Graf op het Kerkhof van West-Vleteren
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Genealogische gegevens P.Franciscus Brijs
Vic Bertels
1. Petrus Franciscus Brijs, geboren te Retie op 1 juli 1893, gesneuveld te Zuidschote op
25 maart 1916
2. Petrus Brijs, ° Retie op 3 mei 1861, † Arendonk op 15 februari 1909
X Retie op 30 augustus 1888 met
3. Theresia Dymphna Lenaerts, ° Retie op 15 mei 1868, † na 1909
----------------------4. Ludovicus Brijs, ° Retie op 13 december 1831, † 15 november 1897
X Retie op 6 juni 1856 met
5..Maria Coleta Slegers, ° Retie op 23 september 1831, † te Retie op 9 april 1891
6. Josephus Lenaerts, ° Retie op 16 februari 1827, † Retie op 21 januari 1887
X Arendonk op 21 juni 1862 met
7. Maria Verdonck, ° Arendonk op 27 maart 1833, † Retie na 1900
------------------------8. Claudius Franciscus Brijs, ° Dessel op 19 november 1797 † Retie 4 april 1863
X Retie op 17 april 1828 met
9. Carolina Adriaensen, ° Retie 19 november 1805, † Retie 5 mei 1834
10. Dionisius Slegers, ° Hapert 13 september 1799 † Retie 30 mei 1875
X te Retie 25 januari 1827 met
11. Anna Catharina Mariën ° Retie 3 november 1803 (11 brum J XII), † Retie 3 september
1883
12. Petrus Lenaerts ° Dessel 8 februari 1795 † Retie 5 januari 1853
X Retie 1 december 1822 met
13. Maria Elisabeth Steemans, ° Retie 10 februari 1797 † 7 oktober 1875
14. Wilhelmus Verdonck, ° Arendonk 8 maart 1803, † Arendonk 15 januari 1857
X Arendonk 15 april 1826 met
15. Petronella Huybrechts, ° Arendonk 31 januari 1803, † Arendonk 18 maart 1846
16. Claudius Franciscus Brijs
X
17. Anna Theresia Winock
--------------------------18 Joannes Martinus Adriaenssen,° Retie 20 mei 1769, † Retie 16 mei 1823
X Retie 14 oktober 1794 met
19 Maria Elisabeth de Lauwer, ° Retie 15 januari 1772, + Retie 24 april 1843
20 Andreas Slegers °Dessel 26 maart 1766 † Retie 12 oktober 1831
21 Henrina van Kouwenberg † Hapert 18 september 1804
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22 Henricus Marien,° Retie 15 maart 1770
X Retie 13 januari 1800
23 Aldegundis Lemmens, ° Retie 20 mei 1777, † Retie 7 april 1808
24 Martinus Lenaerts ° Dessel 13 november 1750, † Dessel 8 april 1813
X Dessel 20 juli 1784 met
25 Dirckx Anna Catharina, ° Mol Postel, † Dessel 11 april 1817
26 Franciscus Steenmans, ° Lichtaart
X Retie 12 februari 1781 met
27 Anna Catharina Damen ° Retie 10 mei 1756
28 Joannes Verdonk, ° Arendonk 12 november 1764, † Arendonk 29 januari 1824
X Arendonk 15 januari 1787 met
29 Maria Elisabeth Maes, ° Arendonk 9 september 1765, † Arendonk 26 oktober 1805
30 Joannes Huijbrechts, ° Arendonk 20 januari 1766, † Arendonk 12 januari 1821
X Arendonk 9 juli 1787 met
31 Elisabeth Huijgaerts, ° Turnhout rond 1765, † Arendonk 18 februari 1820

HET NUT VAN PRIEMGETALLEN IN DE GENEALOGIE
Theo Peeters
Communicatie met wiskundige controle
In onze moderne tijden worden massa’s gegevens aan elkaar doorgegeven en verwerkt. Voor het
doorgeven en verwerken van die gegevens maken we gebruik van computers en ook het internet.
Een tikfout of een storing in het systeem kan leiden tot andere resultaten dan men wenst en daarom
is het controleren van de ingebrachte en verwerkte gegevens van het grootste belang. Wanneer men
getallen wil doorgeven zal men gebruik maken van een controle getal. Om dat controlegetal te
berekenen maakt men gebruik van priemgetallen. Uit onze schooltijd kennen we nog de definitie:
oneven getal dat alleen deelbaar is door zichzelf en door 1. De meest gebruikte priemgetallen in dit
opzicht zijn 7 en 97. Het zijn de grootste priemgetallen kleiner dan 10 en 100. Hoe gaat men
tewerk? Het te controleren getal zal men delen door het gekozen priemgetal en men verkrijgt dan
een quotiënt met cijfers na de komma. Het gehele gedeelte van dat quotiënt zal men
vermenigvuldigen met het priemgetal en het resultaat zal men aftrekken van het te controleren getal.
Het verschil is het controlegetal dat men plakt aan het te controleren getal.
Enkele voorbeelden
a) het doktersbriefje
De dokter schrijft op het “getuigschrift voor verstrekte hulp” welke verstrekkingen hij heeft gedaan.
Hij doet dit aan de hand van een nomenclatuur nummer. Een raadpleging bij een bijgeschoolde
huisarts is 101076. (de code voor de raadpleging is 10107 en het controlegetal is 6). De berekening
is dus als volgt: 10107 / 7 = 1443,85714285. Wanneer we nu het gehele getal 1443
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vermenigvuldigen met 7 krijgen we: 1443 x 7 = 10101. Het verschil tussen 10107 en 10101 is 6 en
dus het laatste getal van het te controleren getal. Computers kunnen deze bewerking vliegensvlug
uitvoeren en controleren. De bediende bij het ziekenfonds die de gegevens manueel moet inbrengen
kan dus geen foute nummers inbrengen.
b) Uw bankrekeningnummer
Het iban rekeningnummer van FV-regio Kempen ziet er als volgt uit: BE37 8802 1795 7128.
BE37 is een recent bijgevoegd herkenningsnummer van een Belgische bank die rekeningen heeft
die beginnen met 880. Het vroegere rekeningnummer was 880 2179571 28
880 was herkenningsnummer van de bank en ook het soort rekening binnen de bank
2179571 was het eigenlijke rekeningnummer
28 is het controlegetal.
De computer die het rekeningnummer zal controleren gaat als volgt te werk:8802179571 / 97 =
90744119,2886.
90744119 x 97 = 8802179543
8802179571 – 8802179543 = 28
c) een BTW nummer of een ondernemingsnummer
Voor een controle van dit soort nummers doe je net hetzelfde als bij een bankrekeningnummer met
dit verschil dat het controlegetal gelijk is aan 97 min de rest die verkregen werd door het te
controleren getal te verminderen met de vermenigvuldiging door 97 zoals hoger beschreven.
Gebruik voor Genealogie
1) het rijksregisternummer
Begin van de jaren 1970 werd het systeem geïntroduceerd. Het getal is als volgt opgebouwd:
jj-mm-dd xxx cc waarbij de letters als volgt dienen gelezen:
jj :twee laatste cijfers van het geboortejaar
mm: de maand van geboorte (van 01  12)
dd: de dag van geboorte
xxx: een volgnummer van drie cijfers gegeven in volgorde van inschrijving in het rijksregister met
de opmerking dat de jongens een onpaar nummer krijgen en de meisjes een paar nummer. (De
jongens krijgen dus achtereenvolgens het nummer 001, 003,005 enz. terwijl de meisjes het nummer
002, 004, 006 enz. krijgen) Aan de hand van deze wetenschap kan je dus zien of het om een jongen
of een meisje gaat.
cc: het controlegetal na de bewerkingen met priemgetal 97.
De rijksregisternummers werden gegeven aan alle personen die leefden op het ogenblik dat de
gemeente waar een persoon woonde instapte in het systeem van het rijksregister. In de regio
Kempen waren er pilootprojecten waarbij Poppel fungeerde als kleine gemeente en Turnhout als
centrumstad. Personen uit Poppel of Turnhout en geboren voor 1970 hebben dus een klein
volgnummer. Men gaat er van uit dat er dagelijks minder dan 500 jongens en minder dan 500
meisjes worden geboren. Iemand die bv. geboren is op 05 juni 1890 en die leefde in 1975 had een
rijksregisternummer beginnende met 900605… .En kind geboren op 05 juni 1990 kan dus hetzelfde
rijksregisternummer hebben. Een jaar voordat iemand 100 jaar zal worden zal het rijksregister
automatisch een * voor zijn rijksregisternummer plaatsen zodat geen vergissing mogelijk is met de
nieuwe boreling met hetzelfde nummer.
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Om opzoekingen in de burgerlijke stand en andere databanken te vergemakkelijken kan de
genealoog dus best het rijksregisternummer vermelden op de persoonsfichen.
Er zijn natuurlijk nog tal van voorbeelden te geven van het gebruik van priemgetallen in ons
dagelijkse leven. Ieder boek dat in de handel te koop is heeft een ISBN-nummer (International
Standard of BookNumbers). Omzeggens alle producten die we kopen in de supermarkt hebben een
codenummer. Dikwijls is dat codenummer nog eens vermeld in de vorm van een streepjescode,
waardoor het inlezen automatisch kan gebeuren. De breedte van het streepje komt overeen met een
arabisch cijfer dat wij gewoon zijn van te lezen. Telkens is in zo een getal een controlecijfer
verborgen.
Al de tekens die je in een document schrijft hebben een ascii-code, m.a.w. een digitale code. Door
bijvoorbeeld na 50 tekens een controlegetal in te sleutelen kan ook een geschreven tekst voorzien
worden van een controle. In de voorbeelden beperkte ik het gebruik tot 7 en 97 als priemgetal, maar
er zijn natuurlijk nog vele duizenden andere priemgetallen. Op geregelde basis verschijnt in het
nieuws het bericht dat men weer een nieuw priemgetal heeft ontdekt.
Dagelijks maken we, zonder het te beseffen, gebruik van priemgetallen. Voor genealogen is het van
belang het rijksregisternummer te noteren zodat latere opsporingen makkelijker worden.
© theopeeters1@telenet.be

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS
Na het succes van vorig jaar heeft het bestuur van FV Regio Kempen beslist om ook dit jaar
een cursus paleografie voor beginners in te richten.
De cursus is bedoeld voor beginners die problemen hebben om originele akten te ontcijferen.
De lessenreeks bestaat uit 6 lessen, telkens op dinsdag avond.
Lesgever is Leo Van Herwegen. Hij is reeds jaren bezig met het ontcijferen van het Renesse
archief en heeft ook vorig jaar als lesgever gefungeerd.
De lessen zullen stap voor stap terug gaan in de tijd, dwz dat we aanvangen met documenten
uit de 19de eeuw en zo geleidelijk aan de verschillende schijfwijzen leren wennen tot 15e en
16e eeuw.
Het is de bedoeling dat de cursisten, na de eerste twee lessen, teksten krijgen die dan op eigen
kracht moeten ontcijferd worden. De volgende lessen zijn in de vorm van workshops waar de
eventuele moeilijkheden of vragen opgelost worden.
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Praktische gegevens:
DATA : dinsdagen 15 – 22 – 29 april 2014
6- 13 – 20 mei 2014
AANVANGSUUR:

19u30

PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping Kasteel de Renesse, Lierselei, Oostmalle
PRIJS : 15 euro te storten op rekening BE37 8802 1795 7128 van FV Regio Kempen vzw
INSCHRIJVEN: via email bij Andre Van Steenbergen – avsteenb@telenet.be

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Jaarvergadering:
Op 25 januari hield FV Regio Kempen
vzw haar jaarlijkse algemene
vergadering in een lokaal van het CC
De Warande te Turnhout. De volledige
bestuursploeg en een aantal dames van
bestuursleden waren aanwezig. Na het
afwerken van de dagorde brachten we
een bezoek aan het Meduceum van Dr.
Paul Janssen, in de gebouwen van het
Sint Victor instituut.

Bestuur FV Regio Vlaanderen: vlnr Fran Renaerts, ondervoorzitter,
Theo Peeters, secretaris, Marc Van den Cloot, voorzitter,
Victor Bertels, penningmeester- uitertst rechts Andre Sannen

Een gedreven gids gaf ons een uitvoerige beschrijving van toestellen en gebruiksvoorwerpen die in
de ziekenhuizen werden gebruikt in de beginperiode dat Dr. Janssen actief was. De tentoonstelling
is voor een groot deel gewijd aan het levenswerk van Dokter Paul Janssen, pionneer op heel wat
gebieden van de farmaceutica. Via Richter naar Janssen Pharmaceutica en Johnson & Johnson heeft
Dr. Paul Janssen een wereldvermaardheid verworven op gebied van pijnstillers en andere
geneesmiddelen. Een weinig bekende overzichtstentoonstelling die de moeite waard is om te
bezoeken
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Dr .Paul Janssen

De Gids en zijn gehoor

Nieuws van het Rijksarchief
Het Rijksarchief start in 2014 met een vernieuwde formule voor de Nieuwsbrief. Voortaan
verschijnt deze Nieuwsbrief maandelijks met een beknopte en actuele inhoud.
De nieuwsbrief 28 van maart 2014 bevatte volgende onderwerpen:
 Regels raadpleging bevolkings- en vreemdelingenregisters gewijzigd
 Parochieregisters online: We zijn er bijna. Help ons de eindmeet te halen!
 Repertorium van de instellingen van het graafschap Namen: voordeeltarief
1. Regels raadpleging bevolkings- en vreemdelingenregisters gewijzigd:
De raadplegingsmodaliteiten van de bevolkingsregisters zijn bij KB van 5 januari 2014 op een
aantal essentiële punten gewijzigd, vanuit twee grote bekommernissen:
a) het belang van het onderzoek: het KB voorziet een ruimere raadplegingsmogelijkheid
voor opzoekingen van genealogische, historische en wetenschappelijke aard.
b) het belang van de duurzame bewaring van de informatie: het KB voorziet in de mogelijkheid
om de bevolkingsregisters te reproduceren met het ook op de duurzame bewaring van de informatie
2. Parochieregisters online: We zijn er bijna. Help ons de eindmeet te halen!
Het Rijksarchief heeft het afgelopen decennium met de hulp van vele steden, gemeenten en
parochies om en bij de26.500 parochieregisters beschreven, gescand en online gebracht. In 20132014 werd onze datababank verder uitgebreid met meer dan 800 parochieregisters, waarvan een
groot deel reeds gedigitaliseerd is en momenteel in de zoekrobot wordt geïntegreerd
We blijven streven aar een volledige ontsluiting van de parochieregisters voor het hele land.
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Wie herkent deze personen:
In de KG 4-2013 publiceerden wij een huwelijksfoto van Willy Carue.
Hierop kregen wij een reactie van Ildefons en Riet Tys uit Zoersel. Zij
hebben ons deze foto begin 2013 bezorgd. Dit was ons volledig ontgaan.
Zij hebben de foto uit het archief van hun oom Albert Aelbers. Albert
Aelbers was afkomstig uit Limburg, woonde in Brussel en is overleden en
begraven in Blankenberge. Niemand uit de familie kan de personen op de
bewuste foto herkennen en de naam Carue komt ook niet voor in de
stamboom van bovengenoemde personen.
Wij doen daarom nogmaals een oproep aan onze lezers, indien met de
bijkomende gegevens ergens een verwijzing zou kunnen gevonden worden
naar Willy Carue, graag een mailtje aan victor.bertels1@telenet.be
Schenkingen:
Tim Van Goethem Malle: bidprentjes en rouwbrieven
Jo Lommelen Mol: BS Olmen en Balen G_H_O en Tessenderlo-G 19e eeuw
Heemkring Mol: Molse Tijdingen
Guido Vertongen Retie: bidprentjes en rouwbrieven
Frans Cooymans: 500 rouwbrieven
HK Scilla Schilde: bidprentjes en rouwbrieven
Frank Geudens Turnhout: bidprentjes en rouwbrieven
Gerard Keysers: bidprentjes en rouwbrieven
Wij danken al deze schenkers van harte

AGENDA
April 2014
____________________________________________________________
2 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?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 1st les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

22 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 2de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen
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29 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 3de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

Mei 2014
__________________________________________________________________
6 mei
Wat?
Cursus paleografie-oud schrift 4de les
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
Wanneer? 19u30
Wie?
FV-Regio Kempen
7 mei

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

13 mei

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 5de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

20 mei

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 6de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

Juni 2014
__________________________________________________________________
4 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.vvf-kempen.be
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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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)
www.fv-ke mpen.be

Website:
Erevoorzitter :
Erebestuurslid:
Ereleden:

Eugeen Van Autenboer (†)
Florent Bosch (†)
Elisa Nijs (†)
Jos Van Breen (†)

Voorzitter:
Marc Van den Cloot

Salphensebaan 24, 2390 Malle
marc.vandencloot@telenet.be

03/312.26.54

Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net

014/81.48.27

Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
theopeeters1@telenet.be

014/41.89.86

Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
victor.bertels1@telenet.be

03/312.29.89

Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be

014/55.61.00

Mariette Backs

Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com

03/383.26.16

Paul Desseyn

Druivenlaan 1, 2390 Malle
paul.desseyn@telenet.be

03/312.14.07

Gerard Keysers

Berkenlaan 8, 2275 Poederlee
gerardus.keysers@telenet.be

014/88.22.84

Andre Sannen

Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be

014/31.93.26

Herman Van de Leur

Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be

014/41.67.46

Andre Van Steenbergen

Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteenb@telenet.be

03/383.38.69

Ondervoorzitter:
Frans Renaerts
Secretaris:
Theo Peeters
Penningmeester:
Victor Bertels
Bestuursleden:
Dago Peeters
Webmaster

AFSCHEID VAN EREBESTUURDER FLORENT BOSCH
Onze erebestuurder Florent Bosch overleed op 25
maart 2014 op 86-jarige leeftijd. Zijn as werd na
de uitvaartdienst in de Sint-Laurentiuskerk op 29
maart bijgezet in het urnenveld op de Oostmalse
begraafplaats.
Florent werd op 13 februari 1928 in Vlimmeren
geboren als zoon van een landbouwersgezin. Hij
kon studeren en trad nadien in gemeentelijke
dienst waar hij opklom tot secretaris van de
Commissie van Openbare Onderstand, nu het
OCMW, en later tot gemeentesecretaris van
Oostmalle. Na de fusie met Westmalle bleef hij
die functie uitoefenen tot aan zijn pensioen. Hij
werkte samen met 5 burgemeesters: graaf Thierry
de Renesse, dokter Jan Vermeyen, dan opnieuw graaf Thierry tot aan diens dood en
vervolgens met Jef De Vry, telkens in Oostmalle. Na de fusie bleef hij gemeentesecretaris
onder baron Michel van der Straten Waillet en ten slotte met burgemeester Robert Mintjens.
De gemeente verleende hem na zijn vertrek terecht de titel van eregemeentesecretaris en
eresecretaris van het OCMW Malle.
Zijn huwelijk met Mariette Horemans werd gezegend met de geboorte van drie zonen en één
dochter die op hun beurt voor acht kleinkinderen zorgden. Toen de gezondheid van Mariette
afnam, namen ze hun intrek in De Dennen waar ze nog hun gouden bruiloft vierden. Het
verlies van zijn vrouw was een zware slag die hij moeilijk te boven kwam. Stilaan eisten ook
de jaren hun tol en maakten allerlei kwaaltjes hem minder mobiel. Alhoewel het einde zich al
langer aankondigde, kwam zijn heengaan toch nog onverwacht.
Met Florent Bosch verdween een prominente Oostmallenaar die op heel wat vlakken zijn
stempel drukte. Buiten zijn beroepsbezigheden was hij immers actief in vele verenigingen,
onder meer van de Kempense Schrijvers. Maar Florent is vooral bekend als heemkundige en
genealoog. In 1980 was hij de pleitbezorger voor de oprichting van een heemkundige kring in
Malle die hij samen met burgemeester van der Straten Waillet en Karel Van Bavel boven de
doopvont hield. Na het overlijden van Karel nam hij de voorzittersfakkel over. Onder zijn
leiding groeide de kring uit tot een begrip in de gemeente. Talloze artikels in de jaarboeken
en het contactblad waren van zijn hand. Maar ook bij de Vlierbes, de heemkring van Beerse
en zijn geboortedorp Vlimmeren, was hij een graag geziene gast en auteur. Tevens
publiceerde hij in vele heemkundige, genealogische en geschiedkundige tijdschriften.
Hij maakte de moeilijke onderhandelingen en de uiteindelijke aankoop van het domein de
Renesse van dichtbij mee en zorgde als bevoorrechte getuige voor de achtergrondinformatie
waardoor de geplande commercialisering van het domein werd tegengehouden. In 1985 trad
hij op als medestichter en bestuurder bij de oprichting van de huidige kasteel-vzw.
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Reeds in de eerste jaren na de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
(VVF, nu tot Familiekunde Vlaanderen omgedoopt) was hij actief als lid en bestuurslid,
zowel provinciaal als in het hoofdbestuur. Samen met dr. historicus Eugeen van Autenboer
richtte hij de regionale afdeling Turnhout-Malle op, die we later omdoopten tot Kempen.
Florent was een pionier in de bewerking van de parochieregisters van onze regio. Behalve
zijn eigen uitgebreide familiegeschiedenis schreef hij heel wat bijdragen voor het VVFtijdschrift Vlaamse Stam en voor het tijdschrift van de provinciale afdeling Gens Brabantica.
Een belangrijk moment voor hem en de regionale afdeling was het legendarische VVFcongres van 1986 in Oostmalle. Het was de allereerste maal dat dit buiten een stad werd
georganiseerd en het was een sindsdien onovertroffen succes met ruim 400 deelnemers en een
legendarisch slotdiner in de Hoogstraatse hotelschool ‘t Spijker. Toen we in 2001 voor de
tweede maal in Oostmalle en in het kasteel congresseerden, was Florent er opnieuw bij.
De laatste jaren gaf hij het schrijven op maar op het derde door ons georganiseerde congres in
Mol in 2012, werd hij terecht door Familiekunde Vlaanderen gehuldigd voor zijn grote
verdienste voor de genealogie in Vlaanderen.
Onze vereniging en afdeling verliest met Florent Bosch een van zijn historische boegbeelden.
Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.
Marc Van den Cloot

OORLOGSVLUCHTELINGEN 1914-1918
Familiekunde Vlaanderen is op zoek naar verhalen van en over Belgische vluchtelingen die
tijdens de "Groote Oorlog" het land ontvlucht zijn om één of andere reden.
Zijn zij omwille van hun werk uitgeweken, door de draad gekropen of via Frankrijk of
Engeland in Nederland terechtgekomen?
Waar werden ze opgevangen, bij wie hebben ze tijdelijk of permanent verbleven?
Welke verhalen hebben ze verteld over hun vlucht en/of hun verblijf bij particulieren, in
kampen enz.
Ben je in het bezit van gegevens omtrent personen die naar het buitenland vluchtten,
documenten, brieven e.d.?
Kan je ons namen bezorgen of eventueel lijsten van personen die tijdens de oorlog in het
buitenland verbleven?
Alle info en gegevens van dergelijke personen zijn welkom voor onze gegevensbank,vooral
verhalen en anekdotes, van de documenten volstaat voor ons een fotokopie of een scan .
De verhalen zullen gebundeld worden en uitgegeven worden door Familiekunde Vlaanderen
en wij zullen u op de hoogte houden.
Alle briefwisseling of info via email: victor.bertels1@telenet.be
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VOORDRACHTEN VOOR HET NAJAAR

Regio Kempen voorziet voor het najaar twee voordrachten. Deze zullen doorgaan in de
ridderzaal van het Kasteel de Renesse te Oostmalle.
1) Woensdag 3 september om 19u30 zal prof. Maarten Larmuseau, professor genetica
aan de KU Leuven, een voordracht geven over "het nut van genetische genealogie"
De voordracht bestaat uit vier luiken: het onderzoek over de Franse koningen,
buitenechtelijke kinderen, Franse Familienamen en het Romeins DNA-project.
2) Woensdag 1 oktober om 19u30 zal Dr. Johan Dambruyne, Rijksarchivaris van het
Rijksarchief Beveren, ons informeren over de politiek van het Rijksarchief inzake privacy, dit
onder de titel "Privacy versus openbaarheid van Archieven"
Wij menen hiermee twee actuele onderwerpen te kunnen voorbrengen die zeker de
belangstelling van genealogen en anderen kunnen opwekken.
De toegang voor deze voordrachten is gratis !

TOPVOETBALLER JEF MERMANS HEEFT
KEMPENSE ROOTS
Victor Bertels

Bij het zoeken naar de voorouders van Jef Mermans, stuitten we in
eerste instantie op enkele problemen. Maria Grauwen, die het blad
van de Antwerpse Arendonkenaarskring verzorgt meende een
relatie te kunnen leggen naar de Mermans families in Dessel en
Arendonk maar al spoedig bleek dat dit geen goed spoor was.
De bijkomende moeilijkheid was dat de gegevens van de
burgerlijke stand van Merksem vernietigd werden tijdens de
tweede wereldoorlog, bovendien zaten we nog niet buiten de
verjaringstermijn van 100 jaar voor inzage van de akten. Aan de
hand van zijn overlijdensdatum deden we beroep op de heemkring
van Essen en zo kregen we de gegevens van zijn overlijdensakte
ter inzage.
In het nationaal documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen zijn de doopregisters
van Merksem St Franciscus en St Bartholomeus aanwezig en via deze weg vonden we de
doopakte en de huwelijksakte van zijn vader, De vader van Jef , Rumoldus, is wel geboren en
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gehuwd in Merksem, maar zijn grootvader is geboren in Kasterlee en zijn grootmoeder in
Geel. Aan de hand van deze gegevens was het na enig opzoekingwerk niet meer zo moeilijk
om in rechte lijn op te klimmen tot ongeveer 1580.
Zie hieronder voor de stamreeks zoals wij ze meenden te kunnen samenstellen, met dank aan
Maria Grauwen voor haar medewerking.
Zijn beroepsloopbaan als voetballer:
Jef Mermans begon als 10-jarige te spelen bij Tubantia Borgerhout waar hij als spoedig
opgemerkt werd door Antwerp en Beerschot. Toch was het Anderlecht die hem in de jaren
’30 kocht van Tubantia voor een bedrag van 125.000 BEF, toen een enorm bedrag.
Jef speelde 15 seizoenen bij Anderlecht en in die periode behaalde hij met zijn club 7
landstitels. Acht jaar was hij topscorer, hierdoor kreeg hij de bijnaam “de bombardier”.
Hij speelde 58 interlands voor de nationale ploeg en is nog steeds de topscorer in Anderlecht
voor Paul Van Himst. In 1950 werd hij bekroond als Europees voetballer van het jaar.
Heel wat grote Europese clubs hebben in die tijd interesse getoond. O.a. Parijs, Turijn, AS
Roma, Latio Roma en Atletico Madrid hebben aan zijn mouw getrokken maar Jef bleef bij
Anderlecht. Op het einde van zijn voetbalcarrière speelde hij voor Merksem, dat toen nog in
2de klasse optrad.

Jef Mermans werd 74 jaar en overleed in het rusthuis "de
Bijster" in Essen op 20 januari 1996, zijn as werd verstrooid
op de strooiweide van de begraafplaats Ruggeveld in Deurne.
(bron: www.wikipedia.org)
Jef Mermans op latere leeftijd (Uit "het Heibloempje" Kon.
Arendonkenaarskring Antwerpen)

Doopakte van de vader van Jef Mermans (bron: parochieregister St Franciscus Merksem, FV
Merksem)
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Kerkelijke huwelijksakte ouders Jef Mermans (bron: parochieregister St Franciscus Merksem,
FV Merksem)

STAMREEKS JEF MERMANS
1 Josephus Antoon Louisa Mermans, geboren te Merksem op 16 februari 1922,
overleden te Essen , rusthuis de Bijster, op 20 januari 1996.
Hij is getrouwd met Maria Van Looy
-- II -(ouders)
2 Rumoldus Mermans, geboren te Merksem op 25 juni 1892.
Hij is getrouwd te Merksem op 21 mei 1921 met
3 Adriana Paulina Sterckx, geboren te Antwerpen op 23 november 1895
(dochter van Adrianus geb Zundert 30 augustus 1866 en Maria Aloysia Verheyen
geboren 18 november 1863 te Wuustwezel)
-- III -(grootouders)
4 Joseph Antonius Mermans, geboren te Kasterlee op 6 maart 1853.
Hij is getrouwd te Retie op 5 juni 1876 met
5 Anna Catharina van Lommel, geboren te Geel Winkelomheide op 4 november 1855
(dochter van Karel en Maria Anna Verwimp)
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-- IV -(overgrootouders)
8 Henricus Mermans, geboren te Retie op 14 maart 1816, overleden te Retie op 27 maart
1865.
Hij is getrouwd te Kasterlee op 30 september 1843 met
9 Catharina Broeckx, geboren te Kasterlee op 31 december 1819 (dochter van Henricus
Arnoldus en Anna Catharina Van Mechelen.)
-- V -(betovergrootouders)
17 Maria Elisabeth Mermans, geboren te Retie op 29 juli 1784.
Haar zoon van een onbekende man: Henricus Mermans.(zie 8)
Zij was dienstmeid in Lille
-- VI -(oudouders)
34 Martinus Mermans, geboren te Retie op 31 oktober 1753, overleden te Retie op 8
september 1824
Hij is getrouwd te Retie op 13 januari 1784 voor de kerk met
35 Maria Anna van Goubergen, geboren te Noorderwijk op 24 januari 1762 en overleden te
Retie op 10 januari 1842 (dochter van Adrianus en Anna Maria Bran(s)dt

-- VII -(oudgrootouders)
68 Cornelius Mermans, geboren te Retie op 15 september 1715, overleden te Retie op 15
april 1787.
Hij is getrouwd te Mechelen St Rombouts op 19 februari 1734 voor de kerk met
69 Maria Vaes, geboren te Retie op 1 februari 1714, overleden te Retie op 12 september
1783.(dochter van Henricus Vaes en Catharina Van Ranst)
-- VIII -(oudovergrootouders)
136 Joannes Meermans, geboren te Retie op 19 juni 1690, overleden te Retie op 11 april
1763
Hij is getrouwd te Retie op 17 januari 1710 voor de kerk met
137 Elisabeth Seuntjens, geboren te Retie op 25 maart 1689, overleden te Retie op 18 april
1763 (dochter van Nicolaes Seuntiens en Margaretha Verbeeck)
-- IX -(oudbetovergrootouders)
272 Petrus Meermans, geboren te Retie op 3 juli 1657.
Hij is getrouwd te Retie op 16 november 1683 voor de kerk met
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273 Catharina Slaets, geboren te Retie op 5 april 1652 (dochter van Henricus en Elisabeth
Willekens)
-- X -(stamouders)
544 Georgius Meermans, geboren te Retie op 21 november 1614.
Hij was gehuwd met
545 Maria Volders, geboren te Retie rond 1620
-- XI -(stamgrootouders)
1088 Joannes Meermans, geboren rond 1585
Hij was gehuwd met
1089 Anna Aerts.

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS
en VORSERS MET PROBLEMEN
Wie waren mijn voorouders? Waar woonden ze? Wat deden ze?
De zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk
Wij leren u om de wereld van familiekunde -de genealogie- stap voor stap te ontdekken.
Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke bronnen je moet raadplegen, je leest
oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.
Ben je al bezig met opzoekingen en zit je vast of weet je niet meer welke bronnen je nog kan
raadplegen? Wij helpen u verder op weg!
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen organiseert in samenwerking met Dinamo, de
educatieve cel van het CC De Warande, een cursus familiekunde voor alle personen die
geïnteresseerd zijn in hun voorouders en hun geschiedenis.
De lessen worden gegeven door bestuursleden van onze vereniging die reeds jaren ervaring
hebben in deze materie.
Wanneer: op maandag voormiddag van 9u30 tot 11u30
Data: 13 en 20 oktober 2014 en 3, 10, 17, 24 november 2014
Inschrijven: Dinamo Warandestraat 42 te 2300 Turnhout
www.warande.be/dinamo tel: 014/472164 of 014/472110 (educabalie)
Cursusgeld: 24 euro te betalen aan Dinamo
Voor de syllabus van de lessen, de introductie map met formulieren om het u
gemakkelijk te maken en een CD met praktische gegevens vragen wij u 12 euro te
betalen bij de eerste les
meer informatie: victor.bertels1@telenet.be, tel 0477/378214, www.fv-kempen.be

9

SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

Victor Jozef Jan VISKENS
Geboren te Ramsel op 12 november 1892
Ongehuwd
Ouders:
Jan Corneel VISKENS geboren te Westmeerbeek op 24 maart 1857 en overleden te
Arendonk op 6 maart 1904
Anna Catharina VERBIST geboren rond 1857
Grootouders: Franciscus VISKENS
Anna Elisabeth VLEUGELS
Broers en zussen: Franciscus ° Westmeerbeek 2 februari 1886
Adolf ° Westmeerbeek 19 april 1888
Maria Philipina ° Westmeerbeek 21 apri 1897
Beroep: Landbouwer
Woonplaats: Arendonk, Hijzelf verbleef op het moment van zijn indiensttreding te Turnhout,
Antwerpse Steenweg 19
Andere persoonlijke gegevens:
Hij was 1m 65 groot, donker kastanjekleurige haren.
Overleden op
17 april 1918 om 13 u 30.
Militaire geschiedenis
Stamnummer: 131/265 (65394)
Datum indiensttreding: Op 19/11/1914 tekent Jozef zijn papieren te Calais als soldaat
vrijwilliger voor de duur van de oorlog. Hij kwam aan in Calais via Folkstone, hij gebruikte
dus de vluchtroute over Nederland.
Graad: Soldaat 2e klas oorlogsvrijwilliger
Regiment/ Eenheid: 1e regiment karabiniers wielrijders van de 6 e leger divisie
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Overleden/gesneuveld :
Victor Jozef Jan werd slachtoffer van een gasaanval te Nieuwpoort op 9 april 1918, daarop
werd hij naar het Belgisch Militair Hospitaal, l’Océan in De Panne gevoerd.
Hij heeft er nog een week gestreden voor zijn leven en is ten slotte op 17 april 1918 gestorven
ten gevolge van bronchopneumonie en longemfyseem.
Begrafenisgegevens:
Begraven op: 18 april 1918 om 10 u 30
Begraven te: De Panne
Grafnummer: 4/54
Verloop militaire loopbaan:
Op 19/11/1914 wordt hij ingelijfd als
oorlogsvrijwilliger.
Hiertoe ondertekent hij te Calais een formulier, hier
rest ons nog een van zijn laatste handtekeningen.

Soldaat bij de compagnie karabiniers Wielrijders van de 6e legerdivisie.
Van 2 augustus 1917 tot 6 december 1917 verblijf in Frèsnes.
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Op 6 december 1917 wordt hij terug ingelijfd bij de Compagnie de Réhabilitation de Challes,
van de 6e legerdivisie.
Op 23 januari 1918 gaat hij over naar de 2e compagnie Réhabilitation van de 6 e legerdivisie.(
2 CACRh)
9 april 1918 wordt hij overgebracht naar Ambulance l’Océan in De Panne, als slachtoffer van
een gasaanval.
Onderscheidingen en medailles:
Ridder in de Orde van Leopold II 19/11/1926
Oorlogskruis met palm 09/04/1919
Overwinningsmedaille 08/08/1926
Herinneringsmedaille 08/08/1926
4 Frontstrepen op 31/12/1930
Amnestie (wet 28/06/1921).
Meer betreffende de oorlogsdeelname:
Jozef kende een woelige tijd bij het leger, hij kreeg verschillende keren een veroordeling tot
cachot, omdat hij niet of te laat op het appel verscheen.
Hii liep een veroordeling op en werd opgesloten in de gevangenis van Frèsnes in Parijs, later
kreeg hij eerherstel en werd ingelijfd bij de rehabilitatie compagnie van de 6e legerdivisie.
In de Grenswacht van november 1979 verscheen nog een interview met Karel Meyendonckx
(Sjarel Brems), een oud-strijder 1914-1918 uit Arendonk, waarin Karel heel kort aanhaalt wat
Frèsnes was en hoe verschrikkelijk die gevangenis wel was.
“Er waren er wel eens die de loopgraven weigerden. En ik vond dat heel begrijpelijk en niet
laf. Die kwamen dan voor de Conseil de Guerre. In Frèsnes was zo een strafcompagnie, en
daar konden die mannen pas weg nadat ze zelf, schriftelijk om de loopgraven vroegen.”
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Overlijdensakte
Zijn akte werd ingeschreven als: Viskens Victor
Jozef gestorven voor België in De Panne op 17
april 1918, in de registers van overlijdens van de
gemeente Arendonk van het jaar 1926 onder
nummer 6 op 3 februari 1926.
Overige informatie:
Om je de gruwelijke dood door gas te kunnen
voorstellen, is er diverse literatuur geschreven.
Het meest bekend is het gedicht van Wilfried
Owen: “Dulce et Decorum est”. Hierin beschrijft
hij de verschikking van gasintoxicatie in zijn
poëtische taal.
Ook andere literatuur beschrijft het
verschrikkelijke gevoel van gasintoxicatie. Ik
kan niet nalaten om dit toch even te citeren.
“Onze mannen werden verzwolgen door die
mysterieuze wolk. Tegelijkertijd voelde ik de
werking er van op mijn ademhaling: het brandde
in mijn keel, ik kreeg pijn in mijn borst en ik kon
vrijwel geen adem meer halen. Ik spuwde bloed
en werd duizelig. Ik dacht dat ik verloren was”
“Dodelijk beangste soldaten grepen naar hun keel, hun ogen puilden uit. Velen zak ten in de
loopgraven in elkaar. Anderen struikelden er uit in een poging de dodelijke wolk te ontlopen.
Degenen die in de loopgraven achterbleven kronkelden in doodsangst, hun gezichten blauw,
terwijl ze bloed hoestten uit hun gemartelde longen.”
(Uit Gifgas in Houthulst. Bron: http://www.greatwar.nl/frames/default-houthulstn.html)

Als laatste wil ik nog meegeven dat we tot nu toe geen foto van Jozef gevonden hebben, we
moeten het dus doen met dit eresaluut.
Guido Gezelle beschreef dit in zijn gedicht Moederken met volgende woorden: “’t En is van
u hiernederwaard …. geen beeltenis, geen beeld van u gebleven, geen teekening, geen
lichtdrukmaal…
Alleen wat documenten van een jongeman die het slachtoffer werd van deze gruwelijk
"Groote Oorlog".
GENEALOGIE
Buiten de hierboven vermelde gegevens hebben wij geen verdere info omtrent de voorouders
van V. Jozef J. Viskens. Noch in de gegevens van BS Kempen, noch in Genver konden wij
enig aanknopingspunt vinden. Mocht een van de lezers ons verder kunnen helpen omtrent
de voorouders, dan zou dit zeer welkom zijn. Bericht aan: victor.bertels1@telenet.be,
met dank bij voorbaat!
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Nationaal congres Familiekunde Vlaanderen
Op zaterdag 24 mei ll. werd het jaarlijks nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen
gehouden in Nazareth . De Regio Deinze organiseerde deze manifestatie onder het thema:
"Familietijdschriften". Heel wat tijdschriften die in het verleden verschenen en ook enkele
die momenteel nog verschijnen werden tentoongesteld.
Naast een familiegeschiedenis, meestal uitgaande van één persoon, zijn er ook families die
regelmatig een periodiek uitgeven met gegevens over hun verre en nabije verwanten. Zulke
periodieken hebben het voordeel om min of meer up to date te zijn, dit in tegenstelling met
een familiegeschiedenis die noodgedwongen in tijd eindigt bij de publicatie. Toch stellen we
vast dat de duurtijd van familietijdschriften veelal ook een beperkte looptijd heeft. Immers
het vinden van gegevens en/of verhalen, het coördineren, en het publiceren zijn meestal het
werk van één of twee personen, en wanneer die afhaken stopt ook meestal het tijdschrift.
In Vlaamse Stam van maart/april 2014 vind u een lijst van familietijdschriften die in het
Documentatie en Studiecentrum voor familiegeschiedenis in Merksem bewaard worden.
Familiekunde Vlaanderen bestaat 50 jaar in 2015
2015 wordt een feestjaar voor Familiekunde Vlaanderen. Dit wordt uiteraard flink in de verf
gezet en gevierd. Het nationaal congres zal doorgaan in de zalen van het Felix Archief op het
Eilandje in Antwerpen op 14 en 15 maart. Uitzonderlijk dus twee dagen. De eerste dag zal
gebruikt worden voor het eigenlijke congres met de gebruikelijke uiteenzettingen. Gedurende
twee dagen zullen onze diverse regio's zorgen voor standen met gegevens over hun streek. Er
zal een permanente tentoonstelling zijn over de voorbije 50 jaar van de vereniging en er zullen
workshops gehouden worden over allerlei zaken in verband met genealogie.
Noteer nu reeds in uw agenda: zaterdag en zondag 14-15 maart 2015 Congres
Familiekunde in het Felixarchief in Antwerpen
Familiekunde Vlaanderen op TV
Het productiehuis "Woestijnvis" heeft contact opgenomen met FV voor het maken van een
TV-reeks over familiekunde. De besprekingen zijn nog in een beginfase maar hun
uitgangspunt is het verzamelen van familieverhalen, die kunnen verteld worden door de
personen die ze aanleveren. Allerlei bijzondere verhalen die te voorschijn komen bij het
opzoeken naar je voorouders komen hiervoor in aanmerking, liefst zoveel mogelijk aangevuld
met familiegegevens. Indien u meent een interessant verhaal te kunnen brengen, neem dan
contact op met ons secretariaat: theopeeters1@telenet.be
FV Regio Kempen:
Gedurende de maanden juli en augustus is onze studiezaal gesloten. Wij werken echter wel
door en bereiden ons voor op het najaar waar twee voordrachten en een cursus familiekunde
in de Warande in Turnhout gepland zijn.(zie ook Agenda). Inmiddels wordt verder gewerkt
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aan digitalisering van gegevens, zowel PR als BS en het inscannen van bidprentjes en
rouwbrieven.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten surf dan naar www.fv-kempen.be
Schenkingen:
Hilde Nijs van de HK Adriaen Ghys van Vosselaar bezorgde ons de door haar bewerkte
gegevens van de BS van Vosselaar van 1796-1802. Deze gegevens zijn een aanvulling op
onze bewerking van dezelfde BS die wij vorig jaar deden met als aanvangsdatum 1802. Wij
vullen onze digitale gegevens aan met deze van Hilde en stellen ze tevens beschikbaar in
boekvorm in onze bibliotheek.
Volgende personen schonken bidprentjes en/of rouwbrieven:
Stan Van Looveren, Frans Renaerts, Theo Peeters en André Van Steenbergen.
Deze aanvoer is het laatste jaar zeer groot geweest. André Sannen, Gerard Keysers en
Mariette Backs hebben hun handen vol met het invoeren, klasseren en inscannen van al deze
documenten. De index ervan vind u op onze website.
Bidprentjes en rouwbrieven zijn een onmisbare bron voor gegevens die binnen de privacy
periode vallen. Toch stellen we vast dat ze weinig geraadpleegd worden!.

AGENDA
September 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------3 september
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen
3 september

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

voordracht, prof. Maarten Larmuseau,
"het nut van genetische genealogie"
Ridderzaal van het kasteel de Renesse 2390 Malle
19u 30
FV- Regio Kempen

Oktober 2014
____________________________________________________________
1 oktober
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen
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1 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

voordracht Dr. Johan Dambruyne,
"Privacy versus openbaarheid van Archieven"
Ridderzaal van het Kasteel de Renesse 2390 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

13 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

1ste les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 – 11u30
Dinamo i.s.m FV-Regio Kempen

20oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

2de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 – 11u30
Dinamo ism FV-Regio Kempen

3 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

3de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

5 november

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

10 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

17 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

5de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

24 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

6de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

November 2014
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December 2012
__________________________________________________________________
Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

4 december

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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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)
www.fv-kempen.be

Website:
Erevoorzitter :
Erebestuurslid:
Ereleden:

Eugeen Van Autenboer (†)
Florent Bosch (†)
Elisa Nijs (†)
Jos Van Breen (†)

Voorzitter:
Marc Van den Cloot

Salphensebaan 24, 2390 Malle
marc.vandencloot@telenet.be

03/312.26.54

Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net

014/81.48.27

Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
theopeeters1@telenet.be

014/41.89.86

Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
victor.bertels1@telenet.be

03/312.29.89

Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be

014/55.61.00

Mariette Backs

Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com

03/383.26.16

Paul Desseyn

Druivenlaan 1, 2390 Malle
paul.desseyn@telenet.be

03/312.14.07

Gerard Keysers

Berkenlaan 8, 2275 Poederlee
gerardus.keysers@telenet.be

014/88.22.84

Andre Sannen

Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be

014/31.93.26

Herman Van de Leur

Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be

014/41.67.46

Andre Van Steenbergen

Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteenb@telenet.be

03/383.38.69

Ondervoorzitter:
Frans Renaerts
Secretaris:
Theo Peeters
Penningmeester:
Victor Bertels
Bestuursleden:
Dago Peeters
Webmaster

EDITORIAAL

De herdenkingen rond de wereldoorlog 14-18 zijn volop aan de gang en dagelijks vind je er
hier en daar wel een publicatie over.
Wij hebben in de vorige edities van de Kempische Genealoog al diverse soldaten in beeld
gebracht en dank zij Maria De Bie kunnen we dat in de toekomst nog verder doen. Wij willen
ons echter niet beperken tot soldaten, want ook de gewone man in de straat werd
geconfronteerd met de verschrikkelijke gruwelijkheden die destijds plaats vonden. Deze editie
van de K.G. is praktisch volledig gevuld met feiten uit de eerste wereldoorlog.
Wat opvalt aan de ganse hype rond de herdenkingen is dat er uitgebreid aandacht gegeven
wordt aan militaire prestaties en veldslagen en vooral dan aan de generaals en ander officieren
die daarover de leiding hadden. Het ophemelen van de “overwinnaars” en het demoniseren
van de “verliezers” is natuurlijk van alle tijden, maar bij heel wat evenementen wordt er
lichtjes voorbijgegaan aan al het menselijk leed dat rechtstreeks en onrechtstreeks met de
oorlog te maken had. De toestanden aan het front waren ronduit weerzinwekkend, en de
behandeling van de Vlamingen was zeker geen voorbeeld van gelijkberechtiging of
behandeling. “Je kon in het Belgische leger gemakkelijk generaal worden zonder Vlaams te
kunnen, maar niet eens korporaal zonder Frans” .(1)
Voor een familievorser zijn natuurlijk de belevenissen van aanverwanten het aller
belangrijkste. En als je al verhalen hoort, zijn ze dikwijls erg summier en onvolledig (getuige
hiervan het artikel verder in dit blad van J.Van den Eynde). Niet alleen oorlogservaringen
maar ook vele andere gebeurtenissen, en vooral dan deze die trauma’s of miserie
veroorzaakten worden niet graag opgehaald of doorverteld. Zeldzaam zijn de kinderen of
kleinkinderen die geschriften of verhalen van hun ouders of grootouders noteren of op een of
andere manier bijhouden. Wanneer je als genealoog ze echter confronteert met gebeurtenissen
die hebben plaats gevonden in de familie, dan is meestal de belangstelling wel gewekt en
willen ze er meer van weten.
In vorige editie hebben wij al een oproep gedaan om verhalen uit WO I. Niet alleen van
soldaten, maar ook van de gewone burger die getuige was van geweld en moord, of de
gezinnen die met have en goed op de vlucht gingen naar Nederland of Frankrijk. De
geschiedschrijving heeft daarover wel zeer veel informatie, maar een verhaal van je
rechtstreekse voorouder of familielid spreekt zeker meer aan dan algemene geschiedenis.
Wij blijven op zoek gaan naar de anekdotes, het kleurt een familiegeschiedenis en geeft vlees
en bloed aan het geraamte van onze stamboom.
Denk niet te snel: “mijn verhaal is niet zo belangrijk”, het kan voor een ander een
aanknopingspunt zijn of een herkenning naar andere feiten.
Uw verhalen zijn welkom via victor.bertels1@telenet.be
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Jozef Henricus JESPERS uit Zoersel,
Spion in W.O. I
Zoerselnaar gefusilleerd in Fort V in Edegem

Mariette Backs

Spionage
De geschiedenis van de spionage gaat duizenden jaren terug. Altijd wanneer er conflicten
tussen stammen, koninkrijken of andere strijdende partijen waren, stuurde men er gewoonlijk
verkenners of spionnen op uit. Hun waarnemingen en bevindingen werden gecodeerd
doorgegeven. Zelfs de Romeinse keizer Julius Caesar gebruikte al codes voor zijn
vertrouwelijke berichten. Ook het verspreiden van desinformatie of valse berichten om de
vijand te beïnvloeden, is al eeuwenoud.
Spionage was vroeger meestal het werk van individuele personen. Maar vanaf de 16de eeuw
ontwikkelden verschillende landen in Europa netwerken van spionnen en informanten. Ze
moesten complotten tegen het staatshoofd opsporen en geheimen over bondgenootschappen
tussen vijandelijke staten vergaren.
Tijdens het lezen van het boek “Voor den kop geschoten” van Jan Van der Fraenen werd het
me duidelijk hoeveel spionagediensten er bij ons werden opgericht gedurende de “Groote
Oorlog” van 1914-1918. De auteur beschrijft in zijn boek het ontstaan, de oprichting en de
werking van deze diensten tot de uiteindelijk ontmanteling er van door de Duitse bezetter. En
één van die spionagenetwerken trok mijn bijzondere aandacht.
Een belangrijke schakel in dit netwerk was Joseph Henricus Jespers.
Oorlogsnaam: geen of niet bekend - gefusilleerd.
Hij werd geboren te Zoersel op 21 januari 1878 als zoon van Franciscus Jespers
(broodbakker) en Catharina Vervecken. Hij volgde zijn vader niet op in de bakkerij maar trok
naar Antwerpen en werd daar scheepsbevrachter. Hij huwde er met Maria Maandag geboren
op 23 december 1881 afkomstig van Breda. Het echtpaar bleeft echter kinderloos. Maria
overleed in Antwerpen in het jaar 1910 (akte nr.510).
Drie jaar later, op 20 december 1913, hertrouwde Jespers met Maria Charlotta Huysmans
geboren te Antwerpen op 31 januari 1888 dochter van Gummarus en Josephina Baert.
Het echtpaar woonde in Antwerpen op Sint-Paulusplaats 23 en kreeg er twee zonen: Frans
Jozef Gudula, geboren op 26 juni 1914 en één jaar later Jozef Hendrik Marie, geboren op 27
juni 1915.
Maar ondertussen waren op 4 augustus 1914 zes versterkte Duitse infanteriebrigades onder
het bevel van generaal Otto von Emmich ons land binnen gevallen en was de oorlog een feit.
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Joseph Jespers krijgt geen
gratie en werd in Edegem
op 16 maart 1918 gefusilleerd

Gedenkplaat aan de
Sint-Paulusplaats 23
in Antwerpen

Spioneren voor Vorst en Vaderland.
Het belang van de spoorwegen.
België was aan het begin van de Eerste Wereldoorlog economisch gezien één van de meest
ontwikkelde landen ter wereld. Maar de grote sterkte van onze economie, het
transportnetwerk, had al tijdens de eerste oorlogsmaanden een zware klap gekregen. Van de
4.700 kilometer spoorwegen werden er 1.100 vernield en 400 gedeeltelijk buiten gebruik
gesteld. De buurtspoorwegen verloren 1.649 kilometer spoor op 4.300.
In dat transportnetwerk speelde Mechelen een bijzonder belangrijke rol. De Centrale
Werkplaats van de Belgische Spoorwegen was er gevestigd en bovendien was Mechelen
sowieso al een belangrijk verkeersknooppunt. Het was dus niet verwonderlijk dat de Duitsers
er alles aan deden om na de inval het hele systeem zo snel mogelijk weer in werking te
stellen.
Uittreksel uit bovenvermeld boek :
Henri Van Bergen (Belgische spion M.82 wereldoorlog 1).
Eén van die spionnen was de 43-jarige Henri Van Bergen. Hij was geboren in Anderlecht
(volgens Lombard: Koekelberg) op 27 juli 1875, maar had in Antwerpen gestudeerd en
woonde in Brussel. In 1902 maakte hij deel uit van de Belgische legatie in China waar hij
eerste tolk was. In februari 1917 maakte Van Bergen de gevaarlijke toch naar Nederland om
zich in het Belgische consulaat van Rotterdam te kunnen aanmelden voor de dienst bij het
Belgische leger. Hij werd eerst uitgebreid ondervraagd over het leven in het bezette land.
Kort daarop ging hij aan de slag voor de Britse inlichtingendienst M.82. Terug in bezet
België startte Van Bergen zijn spionage activiteiten, maar na verraden te zijn, werd hij begin
augustus 1917 door de Duitse politie aangehouden. Op 16 maart 1918 werd hij in Antwerpen
(Fort V te Edegem) samen met 5 anderen terechtgesteld. In 1938 verscheen het boekje
“LeTragique Destin de M.82” van ex-spion Laurent Lombard die sterk geromantiseerd de
belevenissen van Van Bergen en zijn kompanen beschreef.
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Henri Van Bergen in dienst van de Britten.
Oorlogsnaam “M.82” - gefusilleerd.
Omdat op enkele uitzonderingen na de Belgische inlichtingendiensten tijdens de oorlog bijna
geen rol van betekenis speelden, namen de Britten het roer snel in handen,. Het zou evenwel
nog tot 1915 duren vooraleer er een echte inlichtingendienst werd opgericht die voor de
Britten werkte.
Na zijn bezoek aan het Belgische consulaat in Rotterdam werd Henri Van Bergen in contact
gebracht met M.Landau, de chef van de British Intelligence Commision in België en kapitein
in het Britse leger. Ongeveer een maand lang werd Van Bergen door Landau opgeleid en
kreeg hij de nodige informatie en middelen om een spionagedienst op te starten. Op 23 maart
1917 kwam hij, geholpen door drie gidsen via de “doodendraad”, terug naar België en ging
via Mol naar Antwerpen waar hij ’s avonds aankwam.
Van Bergen overwoog zijn relaties in de diplomatieke wereld in te schakelen om zo succes te
kunnen verzekeren..Hoge personen zoals Baron Capelle, d’Ursel, Nyssen en andere
aanvaardden om garant te staan voor zijn eerbaarheid.
”Trainwatching” was een activiteit waarbij spionnen notities maakten over alle passerende
treinen: het uur waarop ze voorbij spoorden, het aantal en het soort wagons waaruit de trein
was samengesteld, welke goederen ze vervoerden, enz…
Het was de bedoeling om zoveel mogelijk observatieposten te bemannen langs de meeste
spoorlijnen die door de Duitse troepen in gebruik waren genomen. Deze waarnemingsposten
moesten dus het treinverkeer in het bezette België in kaart brengen. Een grondige kennis over
de mobiliteit van de vijand kon immers doorslag geven als er belangrijke tactische
beslissingen moesten worden genomen. Al deze spionnen brachten stukjes informatie tot bij
de Verenigde Legers die dan de puzzel in elkaar konden leggen. Als het volledige
grondgebied werd gecoverd, konden de Britten -in theorie althans- op de hoogte zijn van elke
troepenbeweging die zich in het bezet gebied voordeed. Deze rapporten en rapportjes schreef
de spion op het zeer dunne vloeipapier dat ook gebruikt werd om sigaretten te rollen.
Begin 1917 waren de eerste rapporten klaar. Ze werden zorgvuldig nagekeken door M.82
(Henri Van Bergen dus) en vervolgens door juffrouw Rompay, één van de koeriers tussen
Brussel en Antwerpen, naar Joseph Jespers gebracht. Hij was de centrale “brievenbus” van
de organisatie. Als scheepsbevrachter baatte hij een herberg uit op het Sint Jansplein 38 en
dat was een uiterst geschikte opgeving om de rapporten door te geven. De meeste posten
werkten zeer regelmatig, zodat tweemaal per week alles naar kapitein Landau kon worden
gebracht.
Priester Felix Moons, de onderchef van M.82.
Oorlogsnamen “Mark”, “nonkel Jozef”,“Mr. Gillis” - gefusilleerd.
Achter de deuren van een kleine kapel in de Wetstraat te Brussel hadden geheime
ontmoetingen plaats. Een van de deelnemers was priester Felix Moons, alias“Mark”, een
respectabele geestelijke (zijn parochie was in Winksele-Delle) die de sector Brussel en
Antwerpen controleerde.
Tijdens zijn geheime opdrachten werd Moons verschillende malen betrapt maar gelukkig wist
hij telkens te ontsnappen. Als hij als “nonkel Jozef”naar Kontich bij commissaris Ballegeer
terugkeert, waar hij na een huiszoeking opnieuw kon ontsnappen, werden de commissaris en
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zijn dochter Margriet meegenomen voor ondervraging. De commissaris bleef aangehouden
maar zijn dochter werd vrijgelaten. Moons zelf ontvluchtte Antwerpen en trok richting
Brussel waar hij zijn activiteiten als geheim agent verder zette.
Niettegenstaande hij altijd zeer voorzichtig was geweest, was priester Moons er mee de
oorzaak van dat de Duitsers de dienst M.82 ontdekten.

Juffrouw Margriet Ballegeer.
Oorlogsnaam “Zonnestraal”. Ter dood veroordeeld maar omgezet in levenslange opsluiting
en bij het einde van de oorlog uiteraard vrijgelaten. In 1980 overleden in Engeland.
Deze dochter van commissaris Ballegeer werkte als secretaresse en speciale agente voor de
dienst. Samen met Van Bergen, alias M.82, werkte zij aan verschillende opdrachten. Bij een
opdracht in Jemelle werden ze beiden bespied en als dé verdachten nummer 1 bestempeld.
Vrijgelaten na haar verhoor (zie hiervoor) kon ze door de Duitsers geschaduwd worden.
Schaduwen en de jacht op Belgische spionnen was het werk van de Polizeistelle A. De
Duitsers ontdekten zo het uitgebreide netwerk van M.82, zijn controle over het
spoorwegverkeer en de inzet van vele patriotten. M.82 was hun chef, gaf hen orders en leidde
deze misterieuze organisatie.
August Naelaerts, juwelier te Antwerpen.
Oorlogsnaam “Gabie” - gefusilleerd.
Naelaerts had de spoorlijn Antwerpen-Luik onder zijn controle.
Joseph Leroy, ontvanger van de Nationale Bank België.
Oorlogsnaam “Agent 175” - gefusilleerd.
Gans zijn gezin werkte mee voor de dienst.
Arthur Wattiez, opzichter bij de spoorwegen.
Oorlogsnaam “Eric” - gefusilleerd.
Kapitein M. Landau.
Landau bestudeerde de veiligheidsmarges welke de Duitsers tijdens hun bewaking over het
hoofd zagen. Ondanks de versterkte grenscontroles bleef de verbinding AntwerpenRotterdam steeds werkzaam. Elke grensovergang ging gepaard met steeds meer en strengere
controles, desondanks verliep het overbrengen van documenten met regelmaat. Toch groeide
door de onzekerheid van de transmissies het ongenoegen van de inlichtingendienst.
Maar dankzij de voorzichtigheid van kapitein Landau liepen deze van M.82 geen enkel risico.
M.82 (Henri Van Bergen) opgejaagd door de Duitse politie en hoe hij werd verraden.
Zelfs voor een man die zijn leven opofferde was er niets zo angstaanjagend als het macabere
verstoppertje spelen met de dood. Nochtans werkte hij verder, zijn motto, “plicht voor alles”,
getrouw. M.82 organiseerde zich zodanig dat, indien hij zou aangehouden worden, de
werking van de organisatie veilig gesteld was. Hij verschuilde zich in het huis van bakkerij
Goossens in de Leuvensestraat te Brussel en kon hier zijn verschillende medewerkers
ontvangen. Goossens herbergde een ware état-major en zorgde tevens voor de bevoorrading.
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Een zekere Wouters, wonende Bosschaertstraat op het Kiel te Antwerpen, werd voorgesteld
aan M.82 en na een gesprek de geschikte persoon bevonden voor de controles van de bodes.
Al vlug werden meer en meer missies aan hem toevertrouwd. Wouters werd ook toegelaten
op bijeenkomsten en leerde zo de organisatie kennen.
De druk op M.82, Zonnestraal en Mark werd steeds groter zodat ze beslisten België op 6
augustus 1917 per schip te verlaten. Maar omdat de vijand deze route al te goed kende was
dat uiterst gevaarlijk en haast onhaalbaar.
Wouters had ondertussen met de Duitsers onderhandeld om hen alle papieren en inlichtingen
aan de hand te doen in ruil voor een bedrag van 50.000 mark. In plaats van de documenten
aan Jespers te bezorgen, trok hij er mee naar de kantoren van Polizeistelle A in de Stoopstraat
te Antwerpen. Alle gegevens werden daar zorgvuldig gekopieerd en gecontroleerd. En, alsof
er niets aan de hand was, werden de originelen vervolgens via Jespers aan Landau bezorgd.
In zijn laatste brief aan zijn chef schreef M.82: “Hiermede bevestig ik mijn ontslag. Ik heb
het algemeen reglement en de instructies doorgegeven aan Eric (A. Wattiez). Ik neem
afscheid van mijn medewerkers die ik in uw naam bedank en welke het begonnen werk zullen
voortzetten.”. Daarop leefde M.82 verschillende dagen in onrust en doodsangst.
In de vroege ochtend van 4 augustus 1917 viel de Duitse politie, gewapend en op alles
voorbereid, binnen in de bakkerij van Goossens. Na huiszoeking en ondervraging werden
M.82 en Zonnestraal aangehouden. Later volgden Mark en de familie Goossens. Na de
eerste verhoren werden zij naar de gevangenis in de Begijnenstraat te Antwerpen
overgebracht. M.82 dacht nog alles te kunnen ontkennen maar toen men hem de duplicaten
van de geheime post toonde, besefte hij dat alles verloren was. Na enkele uren kwam
Wouters in beeld en toen wist M.82 meteen wie de verrader was.
Maar dank zij de sterkte van de organisatie overleefde een deel van de dienst het verraad van
Wouters.
Zes ter dood veroordeelden.
Na een langdurig proces viel op 2 maart 1918 de definitieve uitspraak. Werden ter dood
veroordeeld :
 Henri Van Bergen, alias M.82,
 Arthur Wattiez, alias Eric,
 Felix Moons, alias Mark, alias nonkel Jozef, alias Mr. Gillis,
 Joseph Jespers,
 Joseph Leroy, alias agent 175,
 August Naelaerts, alias Gabie.
Zij werden de ochtend van 16 maart 1918 terechtgesteld in Fort V te Edegem bij Antwerpen.
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Gedenkplaat te Edegem

Gedenkplaat.

Plaats van de fusillade

Monument Fort V.

Bij mijn opzoekingen vond ik nog een bidprentje van de jongste zoon
van Joseph Jespers die klaarblijkelijk in de voetsporen van zijn vader
is getreden.

Geraadpleegde bronnen:
Laurent Lombaard “Le Tragique Destin de M 82
(éditions Vox Patria-Stavelot
Collectie bidprentjes FV Kempen en Antwerpen
Website: spionage WO I Mechelen (pdf)
Bevolkingsregisters Stadsarchief Antwerpen
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X Schilde
30.01.1778
X Zoersel
26.04.1774
X Westmalle
20.04.1773
X Zoersel
07.01.1776
X Zoersel
08.02.1763
X Wechelderz
20.06.1761

8
9
10
11
12
13
14
15

Joannes Baptist
Vervecken
° Westamalle
25.07.1774
†Zoersel 06.05.1838
Anna Elisabeth
Daems
°Zoersel 21.06.1778
†Zoersel 05.07.1828

X Zoersel 09.08.1806
X Zoersel 26.07.1803

1

4
Joannes Jespers

5
Theresia Verelst

°Zoersel 06.08.1805
° Zoersel 16.11.1813
† Zoersel 13.11.1885
† Zoersel 22.01.1897
X Zoersel 12.11.1838
2

Franciscus Jespers
° Zoersel 22.03.1840
† Zoersel 15.02.1911

6
Adrianus Vervecken
Maria Anna Marissen
°Wechelderzande
31.10.1762
†Zoersel 10.01.1831

xPoederl
27.02
1729
xZoersel
28.05
1733
xZoersel
16.02
1738
xHalle
08.10
1754
Oelegem
09.09
1749
xZoersel
05.05
1740
Vlimmer
07.02
1747
Zandhov
05.02
1737
x
XZoersel
24.02
1753
x

x

x

x

x

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Joanna Theresia Verbist
° Poederlee 07.08.1738
† Zoersel 11. 04.1798
Petrus Leysen
° Zoersel 24.05.1734
† Zoersel 31.01.1785
Joanna Maria Luyckx
° Zoersel 25.02.1741
†
Joannes Baptist Verelst
°Massenhoven 23.01.1754
† Westmalle 10.09.1783
Elisabeth Triest
° Schilde 22.12.1765
† Zoersel 03.01.1839
Michael Bogaerts
° Zoersel 01.04.1749
† Zoersel 30.09.1809
Elisabeth De Beucker
° Zoeersel 09.04.1752
† voor 30.09.1809
Gasparus Vervecken
° Massenhoven 12.12.1737
† voor 03.08.1829
Elisabeth Weyckmans
°Zoersel 12.08.1734
† voor 03.08.1829
Cornelius Daems
° Zoersel 04.08.1755
† Zoersel 05.01.1802
Magdalena Seymens (Simons)
° Lille 17012.1746
† Zoersel 20.11.1804
Joannes Marissen(s)
° Zpersel 26.01.1735
† Zoersel 08.6.1777
Magdalena Claessens
° Zoersel 23.05.1736
† Zoersel 04.10.1794
Petrus Marissen(s)
° Zoersel 06.04.1733
† Zoersel 23.07.1789

7
Catharina Marissen

° Zoersel 09.01.1807
° Zoersel 19.08.1805
† Zoersel 23.10.1884
† Zoersel 08.12.1879
X Zoersel 09.01.1832
3

Catharina Vervecken
° Zoersel 20.07.1841
† Zoersel 07.03.1901

X Zoersel 05.04.1872
Josephus Henricus Jespers
° Zoersel 21.01.1878
† Edegem 16.03.1918
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Anna Francken

Joannes Matheusen

Anna Vervoort

Cornelius Marissens

Anna Schillemans

Mathias Claessens

Anna Vervoort

Cornelius Marissens

Anna Wynants

Petrus Symons

Petronella Ho(eu)fkens

Leonardus Daems

Catharina De Mayer

Joannes Weyckmans

Anna Theodora Jennes

Franciscus Vervecken

Catharina De Roover

Gerardus De Beucker

Adriana Hofkens

Michael Bog(a)er(t)s

Maria De Nef

Joannes Triest

Maria Jacobs

Petrus Verelst

Francisca Wouters

Petrus Lockx

Elisabeth Pulmans

Joannes Leysen

Catharina Vervecken

Gerardus Verbist

Joanna Broothaeghs

Adrianus Jespers

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Catharina Matheussens
° Vlimmeren 27.05.1729
†

xZoersel
05.03
1732

16

Adrianus Jespers
° Zoersel 30.07.1738
† Zoersel 01.06.1817

47

Joannes Franciscus
Marissen
°Zoersel 08.12.1763
†Zoersel 11.01.1847

Elisabeth Leysen
° Zoersel 06.12.1771
† Zoersel 12.01.1843
X Zoersel
22.01.1771

Joanna Maria
Bogaerts
°Zoersel 15.03.1779
†Zoersel 21.03.1859

X Zoersel 11.11.1798

X Poederlee
25.06.1765

Adrianus Fr. Verelst
°Westmalle
25.11.1778
†Zoersel 19.2.1855

Adrianus Jespers
°Zoersel 15.10.1769
†Zoersel 05.02.1845

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
61 62 63

X Zoersel 10.01.1792

A.

BELGEN OP DE VLUCHT IN W.O I
Jos Van Echelpoel

Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers het neutrale België binnen. De ene vesting na de
andere werd ingenomen. Toch botste keizer Wilhelm II en zijn soldaten, bij wie de
keizerlijke leuze “Gott mit Uns” in hun koppelriem stond gegrift1 op hevig verzet. Niettemin
werd het , mede dank zij de moderne wapens van de vijand,een volledige overrompeling. Op
20 augustus meldde koning Albert I de terugtrekking van het Belgisch leger naar de
‘oninneembare’ vesting Antwerpen. Men had echter de Duitsers onderschat en de dubbele
verdedigingsring rond Antwerpen overschat. Op 28 september werd Antwerpen met grof
geschut aangevallen. Op 10 oktober gaf de vesting Antwerpen zich over; 8000 militairen
sneuvelden of waren gewond. De ravages waren enorm. Het hele land rond de forten lag plat.
De olietanks in Hoboken stonden in lichterlaaie. In de stad brandden de huizen.
Duitse troepen waren inmiddels overgegaan tot represailles tegen de burgerbevolking.
Geruchten – meestal vals en door de Duitse legerleiding zelf verzonnen - over vrijschutters
die Duitse soldaten in de rug schoten, leidden tot massa-executies in o.a. Andenne, Dinant,
Tamines, Aarschot en Leuven. De paniek die dit veroorzaakte, samen met de beschieting en
de val van Antwerpen bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang van naar schatting 1
miljoen Belgen. De enige mogelijke vluchtroute was richting Nederland. De andere waren
ofwel afgesneden of lagen in door Duitsland veroverd gebied. Met tram en trein, met kar en
paard, per fiets en te voet trok een reusachtige menigte, gepakt en gezakt op naar de grens. De
Nederlandse autoriteiten verspreidden de vluchtelingen over het land. Er was gratis
treinverkeer vanuit Roosendaal. Provinciale vluchtelingencomités ontfermden zich verder
over de ontheemden.
Naast de burgervluchtelingen waren er ook militairen. Het Belgisch leger was uitgeput en
begon aan een dramatische aftocht. Voor hen was de keuze ofwel krijgsgevangene in
Duitsland ofwel vluchteling in Nederland. Ca 40.000 vestingsoldaten kozen voor Nederland,
een derde van het Belgisch leger. “De mannen sjokten met natte kleren en zware bepakking,
moe en vuil en zonder te weten waar het allemaal naar toe moest, over de Vlaamse dreven,
langs de Nederlandse grens, samen met tienduizenden vluchtelingen. (…. ) Het regende. De
marsen waren lang en koud (……) en met weinig meer eten dan wat schaarse niet gevluchte
dorpelingen, aanboden, zodat de soldaten - velen in lompen en met gaten in hun schoenen,
als ze al schoenen aanhadden - meer op zwervende bedelaars dan op een leger leken”2 Ze
werden ontwapend en ondergebracht in interneringskampen. Dit was in overeenstemming met
de internationale afspraken o.m. van de 2e Haagse Conventie van 1907. Zo’n 7000 van hen
zagen de kans schoon om in burgerkleding via Vlissingen naar Engeland te ontkomen en daar
opnieuw dienst te nemen. Nederland hield daar zijn handen van af uit vrees door Duitsland
niet langer als neutraal land beschouwd te worden. Het was voor Nederland zo al erg genoeg
1

Antwerpse humoristen maakten daarvan: “Gott mit Uns, zei de keizer en hij stond met zijn bakkes voor de
IJzer”, of ze zongen het versje “Va hoe gaat het aan de IJzer, zei de kroonprins tot de keizer; slecht mijn zoon
want we kunnen er niet door; koning Albert en zijn leger staan er voor.”
2
de Schaepdrijver, Sophie. “ De Groote Oorlog, Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog”, Atlas
1997, p.97
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want tussen de vluchtelingen waren er ook een klein aantal Duitse deserteurs en zelfs
Engelsen.
Keren we terug naar de burgervluchtelingen. Nadat het Duitse offensief aan de IJzer was
vastgelopen keerde de rust in België geleidelijk terug. Reeds op 12 oktober waren er
onderhandelingen gestart tussen de Belgische overheid en de Duitse bezetter over de veilige
terugkeer van de burgervluchtelingen. Vele welstellenden gingen daar op in nadat de Duitsers
met de confiscatie van hun eigendommen gedreigd hadden. Nederland bemoeide zich daar
niet mee maar oefende toch zachte druk uit om zoveel mogelijk Belgen naar huis te laten
terugkeren. De meeste Belgen gingen daarop in. Er was ook de mogelijkheid om naar
Engeland te gaan. Dit moest discreet en zonder publiciteit gebeuren. Het steunen van deze
actie was immers niet in overeenstemming met de Nederlandse neutraliteit en kon door
Duitsland wel eens kwalijk genomen worden. In november waren er van de 1 miljoen
Belgische vluchtelingen nog 323.600 geregistreerd. In december was hun aantal al
gedaald tot 124.000 en vanaf mei 1915 tot aan het einde van de oorlog bleef het constant
nl. ca 105.000.
België ontvluchten ging nauwelijks nog. De Duitsers hadden langs de grens een 180 km lange
draadversperring aangebracht van Vaals tot Cadzand., de Dodendraad genoemd. Het ging
om een driedubbele versperring met prikkeldraad van twee meter hoog. De middelste draad
stond onder hoogspanning van 2000 volt. Deze dodendraad maakte tijdens de oorlog ca 500
slachtoffers, dat is enkele honderden meer dan de latere Berlijnse muur die er 28 jaar gestaan
heeft (1961-1989).
DE NEDERLANDSE VLUCHTOORDEN
De meeste vluchtelingen arriveerden per trein in Rosendaal. Van daaruit werden zij over het
land verspreid naar voorlopige opvangcentra. Nederland vond dat onderdak bieden aan
vluchtelingen eigenlijk een taak was van particuliere verenigingen en gewone burgers. Toch
bleef er nog nood aan tijdelijke kampen. De Nederlandse autoriteiten vonden de term ‘kamp’
nogal negatief. Daarom werd de officiële benaming: ‘(Rijks-)vluchtoord’. Meteen werd ook
aan de bouw begonnen van een definitief vluchtoord in Nunspeet.
Voor wie vlug werk vond - sommige arbeidskrachten waren erg welkom - of voor wie
genoeg geld had waren er geen problemen. Zij vonden tegen betaling vlug onderdak bij
particulieren of in hotels.
De zogenaamde ‘stille armen’, dit waren de meer gegoede vluchtelingen die als gevolg van de
duur van hun ballingschap zonder middelen van bestaan waren geraakt, mochten zich
eveneens vrij vestigen en kregen daarvoor zelfs subsidie van de overheid (70 cent per
volwassene en 50 cent per kind per dag). Particulieren die ‘echte arme’ vluchtelingen
onderdak boden kregen minder (35 cent per volwassene en 20 cent per kind per dag).
Bovendien was hier toestemming voor nodig van de burgemeester en van de militaire
overheid. Het was immers primair de bedoeling dat ‘armen’ ondergebracht werden in grote
kampen.
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Deze ‘armen’ werden door de Nederlandse overheid ingedeeld in drie categorieën:
A. Gevaarlijke of ongewenste elementen (bv. veroordeelde criminelen);
B. Minder gewenste elementen (bv. verslaafden, prostituees)
C. Fatsoenlijke behoeftigen.

Het ging hier dus om personen of families die tijdelijk (of definitief) niet zelf in hun
behoeften konden voorzien. Van de 105.000 Belgische vluchtelingen die in 1915
overbleven waren er 20.000 in dat geval. Zij werden ondergebracht in de definitieve
vluchtoorden Nunspeet, Uden, Ede en Gouda.
EDE werd als modelkamp uitgebouwd en had een opvangcapaciteit van 10.000 personen uit
de categorie C. De barakken waren netjes wit geschilderd wat een frissse indruk gaf. Het
vluchtoord werd echter in 1917, wegens bezuinigingsredenen, opgeheven en gedeeltelijk
ontmanteld. De aanwezige bewoners verhuisden naar Nunspeet. Het zogenaamd Deens
Dorp, een afdeling met verplaatsbare woningen, verhuisde mee.
In NUNSPEET was plaats voor 13.000 mensen. Het kamp was bestemd voor de categorieën
A en B. De barakken waren zwart geteerd en het kamp was met prikkeldraad omrasterd.
Bovendien was er een bewaakte afdeling voor misdadigers. Het kamp had geen te goede naam
en dat wisten de bewoners van vluchtoord Ede die in 1917 naar Nunspeet moesten verhuizen.
UDEN ten slotte had een opvangcapaciteit van 10.000 vluchtelingen uit de categorieën B en
C; 2.000 personen werden overgebracht naar Gouda.
Van de vooropgestelde indelingen in sociale categorieën kwam in de praktijk soms weinig
terecht. De bedoeling was echter voor veel Belgen al een voldoende reden om zo vlug
mogelijk naar België terug te keren. De opnamecapaciteit van de vluchtoorden werd
overigens nooit volledig benut. Men trachtte immers zoveel mogelijk werk en opvang buiten
het kamp bij particulieren te vinden. Uiteindelijk dienden de kampen vooral voor de
opvang van vrouwen, kinderen en bejaarden. In Nunspeet waren er op het hoogtepunt
7.050 personen ingeschreven, in Ede 5.400 (meestal uit het Antwerpse) en in Uden
7.020.
LEVENSOMSTANDIGHEDEN in de KAMPEN
De drie grootste kampen waren ingericht als een dorp. Er waren barakken met woon- en
slaapvertrekken, winkels, schoollokalen, magazijnen, werkplaatsen; er was een kerk, een
postkantoor, een ziekenzaal en een kantine.
Toch waren de levensomstandigheden niet altijd je dat. Brieven sturen naar het vaderland was
zo goed als onmogelijk. Er waren drankproblemen en gokverslavingen. Er was diefstal en
andere criminaliteit. Er was afgunst en er waren ruzies. Het gebeurde dat er problemen rezen
tussen de plaatselijke bevolking en enkele kampbewoners.
De barakken waren niet altijd goed geïsoleerd. De hygiëne liet vaak te wensen over.
Verbittering en moedeloosheid leidden tot depressies en soms ook tot zelfmoord.
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Er was ook veel goeds. Het onderwijs voor de kinderen was vanaf de kleutertuin goed
georganiseerd. Naast algemeen vormend was er ook vakonderwijs in de metaalbewerking,
landbouw, visserij enz.. In de kampen ontstonden sportverenigingen en toneelgroepen. Er
werden filmvoorstellingen gegeven en er waren muziekuitvoeringen. Er waren kranten en er
was een bibliotheek.

REPATRIËRING
Eind november 1918 werden voorbereidingen getroffen voor de repatriëring van de nog in
Nederland aanwezige vluchtelingen. In januari en februari 1919 werden de laatste bewoners
met speciale treinen, op kosten van de Nederlandse overheid, naar België gebracht.
HET GEZIN GUST en NETTEKE VAN ECHELPOEL – ZEGERS OP DE VLUCHT
Gust Van Echelpoel woonde destijds met zijn gezin in de “Donk”, nu een gehucht van
Ekeren, destijds waarschijnlijk nog van Brasschaat.
In de familie is weinig bekend over deze toch lange periode. Geen grote verhalen over het
leven in de kampen of op het werk daarbuiten. De Van Echelpoels zijn eerder zwijgzame
lieden. Misschien hebben broers en zus onder elkaar nog wel herinneringen opgehaald. Aan
hun opgroeiende kinderen hebben zij alleszins weinig verteld.Uit het beetje aan mondelinge
overlevering konden wij toch af en toe iets afleiden. De rest zijn vermoedens, en
veronderstellingen.

Fam. Van Echelpoel-Zegers
in Uden of Nunspeet
Boven: v.l.n.r.: Rik, Jos en
Louis Van Echelpoel
Onder: v.l.n.r.: Sander, Gust
(vava), en Marieke V.E. ,
Netteke Zegers (moemoe) en
Pol V.E. De oudste zoon
Frans is aan het front.

Toen de oorlog begon was Frans, de oudste, 18 jaar. Jos was 15 jaar (bijna 16) , Rik 14, Louis
13, Sander 9, Leopold 8 en Marieke 5. Wat een onderneming om met zo’n groot gezin het
onzekere avontuur van een vlucht uit eigen milieu aan te gaan en een vreemd land op te
14

zoeken! Zoveel monden die dagelijks moesten gevoed worden! Veel geld zullen zij wel niet
gehad hebben. Zij behoorden tot de 20.000 armen die in grote kampen werden opgevangen.

Frans V.E. (de oudste van de kinderen) in de infirmerie van het kamp
(liggend in tweede bed) - hij was toen nog niet naar het front.

Zijn zij zoals de meesten vertrokken tijdens de beschieting of na de val van Antwerpen? Heel
waarschijnlijk. Waarom waagden onze grootouders zich in zo’n hachelijke onderneming? Zij
behoorden natuurlijk tot een generatie die nooit oorlog gekend had. Sinds de Napoleontische
oorlogen en enkele schermutselingen met de Hollanders in 1830 hadden zij en hun ouders een
periode van bijna een eeuw vrede gekend. De schrik moet er diep ingezeten hebben.
Inderdaad de verhalen over binnentrekkende Duitsers die slachtpartijen hadden aangericht bij
de burgerbevolking van Tamines, Dinant, Aarschot en Leuven hadden paniek gezaaid. 3
Twintig jaar later, in 1940, werd het avontuur,door de ondertussen tot verschillende gezinnen
uitgegroeide kinderen Van Echelpoel, niet herhaald. Waren zij, geleerd door de ervaring,
minder paniekerig geworden? Hadden zij overwogen dat men zich, met een beetje geluk en
slimmigheid , ook tijdens een bezetting redelijk goed kan handhaven? Vragen waarop
niemand het antwoord kent. Natuurlijk had men in 1940 veel verder moeten vluchten want
Holland was zelf in oorlog. Engeland of Frankrijk waren de enig mogelijke bestemmingen.
Laten wij veronderstellen dat het gezin van Gust en Netteke de trein heeft genomen naar
Rosendaal. Misschien gingen zij wel een stuk te voet, tot aan de grens? Hoeveel huisraad,
voedsel en geld hadden zij bij zich? We weten het niet.
Hoe verliepen hun eerste dagen? Het is praktisch zeker dat zij in het kamp van Uden werden
ondergebracht. De meeste van ons menen dit te moeten opmaken uit de verhalen van hun
ouders. Op de achterkant van een foto en van een kaartje staat de stempel ‘Uden’ afgedrukt.

3

Niet iedereen waagde dit avontuur. De familie Jan Van Alphen-Mieke Wijten, mijn grootouders aan moeders
zijde, trok met paard en kar tot buiten het bereik van de wapens in de buurt van Stabroek of Oorderen en
keerde enkele dagen later toen de rust was ingetreden terug naar huis.
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Frans V.E. aan het front

Zeker is dat het gezin de laatste twee jaren van de Hoe heeft onze familie in die kampen
geleefd? Netteke zal wel gezorgd hebben voor alle huishoudelijke taken. We veronderstellen
dat de kleine kinderen, Sander, Leopold en Marieke school liepen; Marieke in de kleutertuin
en in de eerste jaren van de lagere school. Zij deed daar alleszins haar eerste communie.
We veronderstellen dat Gust en zijn oudere zonen Frans, Jos, Rik en Louis zo vlug mogelijk
werk hebben gezocht buiten het kamp. Studeren na de leeftijd van 12 jaar stond in die tijd
waarschijnlijk niet in het woordenboek van onze familie. Er waren nochtans mogelijkheden
om in de kampen school te volgen en een stiel aan te leren.
oorlog gedwongen verhuisde naar het kamp van Nunspeet.
Zeker weten we dat zij ,waarschijnlijk ook Gust,gewerkt hebben in de glasfabriek van
Leerdam. De aanleiding was wellicht het feit dat Jos al voor de oorlog, nl. sinds 1912, als
kassier tewerkgesteld was in de ‘Verreries des Hamendes, L. Lambert’ te Merksem, door de
Merksemmenaren ‘De Glas’ genoemd.4 Hij had zich na de lagere school via avondstudies
bekwaamd in boekhouden en frans.

4

Uit certificaat blijkt dat Jos daar zonder onderbreking tewerkgesteld was van februari 1912 tot mei 1930.
Behoorden de Merksemse fabriek en de fabriek te Leerdam misschien tot dezelfde groep?
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Marieke V.E. doet eerste communie
In Uden (?) 1915? 1916?

Pol V.E. doet plechtige communie
In kamp van Nunspeet 1917? 1918?

De afstand Uden-Leerdam bedraagt ongeveer 60 km en de afstand Nunspeet-Leerdam 80
km. Te ver en te duur om dagelijks de navette te doen. Daarom hadden ze voor hun werk
onderdak gezocht en gevonden in Leerdam5 Gingen zij iedere week over huis (kamp) of om
de zes weken? Wij weten het niet.
Frans zal daar zeker niet lang gewerkt hebben want na enige tijd (?) ging hij naar Engeland,
waar hij dienst nam in het Belgische leger en aan de IJzer werd ingezet. Ook Jos wou naar het
einde van de oorlog toe via Engeland in dienst treden, maar toen hij op weg ging was de
oorlog plots beëindigd. Is hij nog in Engeland geraakt? Wij weten het niet zeker. Hij is in
dienst geweest of hij had alleszins zijn bereidheid getoond om in dienst te treden en daarvoor
ontving hij op 7 december 1947 van de ‘Nationale Vereniging der Vrijwilligers – 11-11-1918
– Veldleger – 28-06-1919’ een ‘Herinneringsmedalie der Vrijwilliger’.
Van het leven in Holland hebben we weinig vernomen. Mijn vader Jos vertelde dat
Nederland in die tijd bezig was met een van de grootste kunstwerken uit zijn geschiedenis nl.
de inpoldering en landwinning op de Zuiderzee.

5

Volgens mondelinge overlevering zouden zij gelogeerd hebben in de Nieuwenhuyzenstraat..
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Ook liet hij zich wel eens ontvallen dat prinses Juliana zich veel natuurlijker gedroeg dan de
vorstenkinderen van bij ons. Zij studeerde aan de universiteit en stapte met de studenten
gewoon over de straat. Zoiets was in België onvoorstelbaar.
Ook werd ons verteld dat de familie moest verhuizen naar Nunspeet.
Erg veel aan informatie is dat niet. Misschien komen er nog verhalen boven water?
Bij hun terugkeer uit Holland stelden Gust en Netteke vast dat hun huis op de Donk
(Donkweg 43 – nu Kapelsesteenweg) helemaal leeg was, volledig geplunderd. Ze moesten
opnieuw beginnen. Gelukkig waren de meeste kinderen nu al groot en konden zij uit werken
gaan en, zoals dat toen algemeen gebruikelijk was, hun ‘pree’ aan vader en moeder afstaan.
Of zij zakgeld kregen is in de familie niet geweten.
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RUILVERKAVELING IN DE 16de EEUW
Andre Van Steenbergen
Enkele tientallen jaren geleden werden in onze contreien grootscheepse ruilverkavelingen
doorgevoerd. Ook in vroegere tijden werd reeds aan ruilen van gronden gedaan
(erffmangelinge) zoals blijkt uit onderstaand artikel.
Daarbij werden zeer exact de voorwaarden hiervan bepaald in het schepenregister.
Uittreksel uit de oude Schepenregisters van Thielen, berustend in het R.A. Antwerpen
Register A 79 F° 23
“ Thomas van Luijsterborch ende Peter Peters, erffmangelinge”
Sijn gecompareert in hueren properen persoone Thomas van Luijsterborch ende
Zijn verschenen in eigen persoon Thomas van Luysterborch ende
Peter Peters, ende hebben gemangelt erffve om erffve, te wetene dat de
Peter Peters, en hebben geruild erf om erf, te weten dat de
voergenoemde Thomas van Luijsterborch sal hebben vanden voers. Peteren, een
voorgenoemde Thomas van Luijsterborch zal hebben van de voorschreven Peteren een
heijvelt, gelegen aen des voers. Thomas erffve, oost, suydt ende noert, ende west
heiveld, gelegen aan het erf vande voorschr. Thomas, oost, zuid en noord en west
comende aen Margriet Peters erffve ende huer steden. Soe heeft de voers. Peter
palend aan Margriet Peters erf en haar woning. Zo heeft de voorschr. Peter
Peters van den voerg(enoemden) Thomas een heij, gelegen onder Thuerenhout,
Peters van den voorgenoemden Thomas een heide, gelegen onder Turnhout
oost comende aen Gheert Oeijen erffve, Jacob Vermeulen erve west. Ende van
oost, palend aan het erf van Gheert Oeijen, het erf van Jacob Vermeulen west,
deser erffmangelinge schillen de voers. Partijen malcanderen quijt van deser dagen.
En van deze erfruiling schelden de voorschr. partijen elkaar kwijt op deze dag.
Dies soe ist voirwaerde dat de voers. Thomaes moet onderhouden aen het
De voorwaarde is dat de voorschr. Thomaes het veken aan het erf moet
erffve het veken (1), ende de voers. Peter die mach, ende oijck Magriet sijn
onderhouden, en de voorschr. Peter en ook Magriet zijn zuster, mogen
suster, daer huer wegen met allen den erffve dat sij daer hebben oft hebben
daar wegen naar al de erven die ze daar hebben of zullen hebben.
sullen, sonder iemans thoeseggen. Ende die voers. Thomaes en mach niemanden
zonder iemands toelating. En de voorschr Thomaes mag niemand
enighen uytwech verleenen oft thoelaten, ten ware dat hij iemanden daer duer
enigen uitweg( doorgang) verlenen of toelaten, tenzij hij iemand daar doorlaat
l(a)et met gedoge. Ende de voers. Peter met sijns suster mogen voer het veken
met toestemming. En de voorschr. Peter met zijn zuster mogen op het veken
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een slot hangen ende Thomaesen den sleutel daer aff geven.
een slot hangen en aan Thomaesen de sleutel geven.
Ende hier inne is de voers. Thomaes van Luijsterborch gegoet ende geerfft met
En hiermee is de voorschr. Thomaes van Luijsterborch begunstigd met
alle puyncten van recht daer toe dienende.
alle punten van recht die daarop betrekking heben.
In presentie Janne der Kinderen ende Henricke Wuyts, sceepenen, gedaen den
In tegenwoordigheid van Jan Der Kinderen en Henricus Wuyts, schepenen,
VIIIste december anno XVc ende L
Gedaan den 8sten december 1550
(1). Veken: Hek of sluitboom (Middelnederlandsch Handwoordenboek, J Verdam)
Hieruit is de familienaam Van der Veken ontstaan.

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS
en VORSERS MET PROBLEMEN

Wie waren mijn voorouders? Waar woonden ze? Wat deden ze?
De zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk
Wij leren u om de wereld van familiekunde -de genealogie- stap voor stap te ontdekken.
Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke bronnen je moet raadplegen, je leest
oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.
Ben je al bezig met opzoekingen en zit je vast of weet je niet meer welke bronnen je nog kan
raadplegen? Wij helpen u verder op weg!
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen organiseert in samenwerking met Dinamo, de
educatieve cel van het CC De Warande, een cursus familiekunde voor alle personen die
geïnteresseerd zijn in hun voorouders en hun geschiedenis.
De lessen worden gegeven door bestuursleden van onze vereniging die reeds jaren ervaring
hebben in deze materie.
Wanneer: op maandag voormiddag van 9u30 tot 11u30
Data: 13 en 20 oktober 2014 en 3, 10, 17, 24 november 2014
Inschrijven: Dinamo Warandestraat 42 te 2300 Turnhout
www.warande.be/dinamo tel: 014/472164 of 014/472110 (educabalie)
Cursusgeld: 24 euro te betalen aan Dinamo
Voor de syllabus van de lessen, de introductiemap met formulieren om het u
gemakkelijk te maken en een CD met praktische gegevens vragen wij u 12 euro te
betalen bij de eerste les
meer informatie: victor.bertels1@telenet.be, tel 0477/378214, www.fv-kempen.be
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Aanvulling gegevens Soldaat V.Jozef J. Viskens
In de Kempische Genealoog van april-juni 2-2014 deden wij een oproep voor meer gegevens
omtrent de voorouders van Jozef Viskens, soldaat in W.O. I
Drie van onze leden reageerden op deze vraag, hieronder het resultaat van de bekomen
gegevens

Kwartierstaat V. Jozef J. Viskens, soldaat in W.O I
° Ramsel 12 november 1862
† te De Panne op 17 april 1918
------------------------------------------------2. Jan Corneel Viskens,
° te Westmeerbeek op 24 maart 1857 † te Arendonk op 6 maart 1904
x te Ramsel op 26 november 1884 (akte 8) met
3. Anna Catharina Verbist
° te Langdorp op 24 december 1856 † te Arendonk 12 juni 1936
---------------------------------4. Franciscus Viskens
° te Herselt op 14 januari 1829 † te
x te Westmeerbeek op 9 september 1853 (akte 34) met
5. Anna Catharina Vleugels
° te Houtvenne op 3 juni 1827 † te Ramsel 22 november 1877
6. Franciscus Verbist
° Herselt 14 februari 1833
7. Christina Van de Wouwer
° Aarschot 22 november 1835 † Ramsel 9 oktober 1904
--------------------------------8. Joannes Cornelius Viskens
° te Herselt op 8 december 1802 † te Westmeerbeek 16 maart 1879
x te Houtvenne op 30 juli 1825 (akte 18) met
9. Catharina van Rompay
° te Schriek op 19 december 1796 † te Westmeerbeek 15 maart 1878
10. Henricus Vleugels
° Herselt 1 april 1806
x Herselt 11 juli 1827
11. Maria Theresia Naets
° Houtvenne 5 maart 1803 † Herselt 2 januari 1844
12. Joannes Franciscus Verbist
° Betekom 8 oktober 1803 † Ramsel 15 mei 1885
x Herselt 28 januari 1828
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13. Anna Catharina Milloen
° Houtvenne 22 juni 1806 † Ramsel 26 januari 1892
14. Joannes Van de Wouwer
° Heist o/d Berg 8 mei 1775 † Aarschot 5 december 1846
15. Anna Catharina De Bruyn
-------------------------------------------------16. Adrianus Viskens
° Houtvenne op 30 april 1738 † Westmeerbeek 31 oktober 1827
17 Anna Catharina Peeters
° Westmeerbeek 10 januari 1762 † Westmeerbeek 19 december 1832
18. Joannes Baptist Van Rompay
19. Maria Doms
20. Gerardus Josephus Vleugels
° Zoerle Parwijs rond 1758 † Herselt 15 maart 1822
21. Marie Elisabeth van der Borcht
° Herselt 23 mei 1763 † 22 september 1848
22. Joannes Baptist Naets
° Heist o/d Berg 28 april 1774 † Houtvenne 10 september 1832
x Houtvenne 21 december 1802
23. Carolina Van den Berg
° Houtvenne 11 maart 1780 † Houtvenne 10 februari 1847
24. Antonius Verbist
25. Lucia Steurs
26. Adrianus Milloen
27. Anna Maria Ludovicus
28.Andreas Van de Wouwer
29. Maria Francisca Van Herck
--------------------------------------------------------32. Servatius Viskens
33 Anna Heiremans
42. Petrus Van der Borcht
43. Anna Maria Bergen
44. Guillaume Naets
45. Maria Annewijn Dockx
46. Adrien Van den Berg
°Westmeerbeek r 1737 † Herselt 23 november 1809
47. Isabella Hermans
° r 1738 † Houtvenne 11 september 1811

Met dank aan Dirk Meire en Wim Peeters uit Geel en aan Fons Bosch uit Kasterlee voor het
bezorgen van aanvullende gegevens.
Vic Bertels
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SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

Figuur 1 Jef De Clerck (met dank aan Mevr. Hoskens)

FRANCOIS JOSEPH ARNOLD DE CLERCK
geboren te Arendonk: Op 2 april 1882, overleden te Reusel op 25 januari 1915
hij is getrouwd met :
Marie Thérèse Josephine PEERAER ° Merksplas 24/12/1885
Kinderen uit dit huwelijk: Lucia DE CLERCK
Beroep: Tolbeambte te Antwerpen
Woonplaats: Antwerpen
Zijn vrouw woonde later te Merksplas
Ouders:
Petrus Josephus Antonius DE CLERCK
(Eerst kousenmaker, later veldwachter te Arendonk)
°Arendonk 20/08/1855 +Arendonk 24/07/1929, hij is getrouw op 22 mei 1880 te Arendonk
met:
Joanna Maria DE PROOST °Arendonk 29/05/1856
.
Broers en zussen:
François Joseph Arnold is het tweede kind en oudste jongen uit een gezin van 8 kinderen.
 Maria Francisca °Arendonk 24/10/1880
 Franciscus Josephus Arnoldus ° Arendonk 02/04/1882
 Anna Maria Wivina Benedicta °Arendonk 04/04/1884;
 Josephus Franciscus °Arendonk 17/04/1886 †Dessel 15/3/1967
 Maria Josephina °Arendonk 26/03/1888;
 Henricus Franciscus°Arendonk 17/09/1890 en +Arendonk 03/12/1890;
 Elisabeth Henrica °Arendonk 06/02/1894
 Alphonsus Franciscus Maria °Arendonk 07/09/1897
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Andere persoonlijke gegevens:
gestorven op 25 januari 1915 om 10 uur ’s avonds
Overleden te Reusel, hij was echter niet geïnterneerd
Begrafenisgegevens:
Geen begrafenisgegevens teruggevonden, wellicht werd hij begraven in Reusel op het
kerkhof.
Grafnummer: Tot op heden geen graf gevonden.
Extra: (bijv. kerkdienst)
Pastoor Coveliers schrijft op zondag 31 januari 1915:
“Morgen maandag te 9u de dienst te willen bijwonen van Jozef De Clerck, die, gewond is in
de strijd voor het vrije vaderland, en die aan zijn wonden is bezweken.” (Coveliers)

MILITAIRE GESCHIEDENIS:
Stamnummer: 66057
Datum indiensttreding: 1902
Graad: Soldaat 1e klas milicien 1902 (loteling)
Regiment/ Eenheid: 6e Linieregiment
Verloop militaire loopbaan tijdens WO I:
 gemobiliseerd op 1 augustus 1914
 hij wordt ingelijfd bij het 6e linieregiment 5/2, dat de forten van Antwerpen verdedigt.
 Vermoedelijk werd Frans Jozef tijdens deze gevechten gekwetst, want op 22
september 1914 wordt hij voorlopig naar huis gestuurd of op reform gesteld. (Dossier)
Op hetzelfde moment sloeg een groot deel van Antwerpen op de vlucht, aangezien de
Duitsers heel dichtbij waren en het er naar uit zag dat de versterkte vesting Antwerpen
de vijand niet zou kunnen tegenhouden.
Extra
De 6e linie neemt deel aan de uitvallen uit Antwerpen de eerste op 25 en 26 augustus en de 2e
uitval van 9 tot 13 september 1914. Deze uitval gaat in de richting van Aarschot-Leuven en de
vijand werd verdreven uit Wezemaal, Rotselaar en Putkapel. Op 13 september wordt het
gevecht afgebroken en trekt de 6e linie zich terug tot Berlaar en Emblem. (Guldenboek der
Vuurkaart)
Onderscheidingen en medailles:
 Orde van Leopold II
 Oorlogskruis
 Overwinningsmedaille
 Herinneringsmedaille
Overlijdensakte:
Het overlijden wordt aangegeven door Johannes Lanen, de veldwachter van Reusel (een
collega van vader Petrus De Clerck) en door Petrus Imants op 27 januari 1915 te Reusel.
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:

Frans Jozef was naar Reusel getrokken en hij werd niet geïnterneerd toen hij in Nederland
aankwam omdat hij door het leger op reform gesteld was. Die
internering gebeurde wel met de vele soldaten die rond
Antwerpen over de grens sukkelden tijdens deze verwarrende
dagen.
Jef, zoals hij zichzelf noemt, verblijft in Reusel bij Jan
Lavrijsen op de Lenshoekheuvel. Hij schrijft nog een laatste
brief naar zijn vrouw en dochter, daarin vertelt hij dat hij ziek
is.
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Figuur 2 Laatste brief van Jef De Clerck (met dank aan Mevr. Hoskens)

Beminde vrouw en dochterke,
Bij al den tegenslag die ons zoo ver van elkander verwijdert,moet ook nog de droeve zaak van
ziek worden er zich bij mengen.
Van donderdag morgen ben ik te bed gebleven, ik het tog zoo schrikkelijk in de keel, hoofd en
mijn gansch lichaam door.
Ik had vandaag dokter Verhoeven verwacht maar hij zal zeker inReusel niet geweest hebben.
Ja, liefste vrouw en Lucieke, laat ons maar moed hebben. ’t Is te hopen dat ik gauw zal mogen
genezen zijn. Laat ons den goeden God daarom bidden.
Vele dikke kussen vrouw, kind, ouders, broeders en zusters
Mijn Adres:

Jozef De Clerck bij
Jan Lavrijsen
Lenshoekheuvel
Reusel-Holland
Pie Noord Brabant.
Marie, laat mij ook het adres eens weten van onze Louis,
dan kan ik hem toch ook eens schrijven.
Uw man en vader,
Jef.
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Het overlijden van Jef wordt aangegeven door Johannes Lanen, de veldwachter van Reusel...
(een collega van vader Petrus De Clerck) en door Petrus Imants en wel op 27 januari 1915 te
Reusel

Figuur 3 Foto van Johannes Lanen, veldwachter te Reusel (Heemkring Reusel)

Tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog werden alle vluchtelingen in Reusel
ondergebracht bij families. De ernstig zieke vluchtelingen mochten verblijven in de pas
gebouwde, nog niet in gebruik genomen, hal van de firma Imants. Wellicht is Frans Jozef daar
gestorven en kwam Petrus Imants daarom het overlijden aangeven. (NB dit is dezelfde Piet
Imants die later in Retie een bedrijfje begint).
(Heemkring Reusel)

Figuur 4 Woning van de familie Imants te Reusel, gebouwd rond 1920, foto Heemkring Reusel

 Op 24 juli 1929 sterft vader Petrus Josephus Antonius De Clerck (de veldwachter) in
zijn huis op de Dorpplaats te Arendonk.
Maximiliaan De Clerck, zijn broer en herbergier in Arendonk en Frans Jozef
(Josephus Franciscus) De Clerck, zijn zoon, komen het overlijden aangeven.
 De neef van Frans Jozef Arnold De Clerck, ook een Frans De Clerck was eveneens
oud-strijder WO I en vuurkruiser.
Bibliografie
Coveliers, J. (sd). Dagboek.
Dossier, M. (sd).
Guldenboek der Vuurkaart. (sd).
J., C. (sd). Dagboek.
Reusel, H. (sd).
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1

Joannes Franciscus
De Clerck
° Arendonk 29.05.1826
† Arendonk 09.05.1877

X Arendonk 12.01.1850

2

3

Petrus Josephus Antonius De Clerck
° Arendonk 20.08.1855
† Arendonk 24.07.1929

Joanna Maria De Proost
° Arendonk 29 mei 1856
† na 1929
° Arendonk 06.01.1781
† Arendonk 08.03.1857

Maria Anna Jacobs

° Turnhout rond 1777
† Arendonk 08.10.1853

Henricus Segers

° Arendonk 23.11.1772
† Arendonk 28.07.1844

Petronella Wijnen

° Arendonk 27.02.1764
† Arendonk 05.01.1830

Petrus De Proost

† Arendonk 10.01.1866

Anna Elisabeth
Huysmans
° Dessel 12.04.1790

† Arendonk 23.07.1872

° Arendonk 01.07.1792

Roelandus Grondstuck

° Wuustwezel
13.04.1787
† Arendonk 11.01.1855

Joanna Theresia Veron

° Arendonk 16.061788
† Arendonk 25.01.1858

Joannes Michael De
Clerck
XArend
05.05
1749

xArend
24.01..
1736
xArend
08.09
1737
XDessel
12.10
1745
X Dessel
21.11
1747
xArend
13.08
1724
xArend
25.05..
1733
XArend
15.05
1746
XArend
30.05
1746
XRetie
07.07
1722
xArend
03.02
1740
xArend
07.03
1750
X Retie
10.09
1743

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anna De Proost
° Arendonk 21.05.1755
† Arendonk 06.01.1829
Cornelius Veron
° Middelbeers rond 1749
† Wuustwezel 25.02.1802
Maria Catharina Peeters
° Wuustwezel 06.01.1757
† na 1803
Jacobus Grondstruck
° Arendonk 24.02.1743
† Arendonk 06.10.1819
Margaretha De Lauwer
° Arendonk 23.07.1754
† Arendonk 29.04.1806
Petrus Josephus Huysmans
° Mol 28.04.1757
† Dessel 23.04.1829
Anna Elisabeth Geerts
° Dessel 14.04.1749
† Dessel 01.03.1819
Petrus de Proost
° Arendonk 24.12.1730
† Arendonk 13.06.1796
Joanna Maria Van de Looij
° Arendonk 22.09.1735
† Arendonk 25.09.1785
Joannes Michael Wijnen
° Arendonk 28.05.1750
† Arendonk 12.09.1794
Elisabeth Goris
° Arendonk 04.04.1747
† Arendonk 12.01.1823

Petronella Goelen
° Arendonk 04.04.1744
† Arendonk 03.10.1799

Petrus Jacobs
° Arendonk 09.061750

Joanna Catharina Pauwels
° Arendonk 26.12.1744
†

Joannes Baptist Segers
° Retie

X Arend
05.11
1752
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Petrus De Clerck
° Arendonk 06.09.1753
† Arendonk 22.12.1790

Henrica Grondstuck

Wilhelmus De Proost

Petronella Segers

° Arendonk 18.10.1825
† Arendonk 23.07.1873

° Arendonk 08.09.1801
† Arendonk 25.09.1858

° Arendonk 14.11.1815
† Arendonk 10.05.1878

X Arendonk
03.04.1780
xWuustwezel
18;10;1779
X Arendonk
16.04.1776
X Dessel
30.06.1779
X Arendonk
05.04.1758
X Arendonk
11.09.1770
X Arendonk
04.07.1769
X Arendonk
30.05.1775

8
9
10
11
12
13
14
15

X Arendonk 29.08.1815
X Dessel 25.09.1815
X Arendonk 21.06.1796
X Arendonk 21.11.1806

4
5
6
7

Maria Dijckx ° Geel

Willebordus Goelen °Oud Turnhout

Margaretha Beerens ° Arendonk

Petrus Jacobs ° Arendonk

Catharina Wijnen (Puts)

Thomas Pauwels

Maria Catharina Van den Brandt

Joannes Segers

Catharina Verbeeck ° Arendonk

Petrus Goris ° Arendonk

Barbara Thijs ° Arendonk

Petrus Huberti Wijnen ° Weelde

Catharina Van Gorp ° Arendonk

Franciscus Van de Looij ° Zeelst

Elisabeth Mierts ° Arendonk

Joannes De Proost ° Arendonk

Maria Willems ° Mol

Adrianus Franciscus Geerts °Dess.

Maria Dirckx ° Mol

Wlaterus Huysmans ° Dessel

Elisabeth Engelen ° Retie

Abraham De Laure ° Arendonk

Maria Clara Aertsen ° Antwerpen

Adrianus Grondstuck ° Veldhoven

Joanna Hofkens ° Merksem

Petrus Peeters ° Wuustwezel

Elisabeth Vos

Philippus Veron

Elisabeth Adriaenssen ° Arendonk

Wilhelmus De Proost ° Arendonk

Elisabeth Ceulemans ° Tielen

Petrus De Clerck ° Arendonk

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

X Arendonk 01.09.1838

X Arendonk 29.05.1856

Franciscus Josephus Arnoldus de Clerck
° Arendonk 2 april 1882 † Arendonk 25 januari 1915
X Maria Theresia Josephina Peeraer
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

50jaar Familiekunde Vlaanderen
In 1965 werd de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde opgericht. De vereniging inmiddels
omgevormd tot Familiekunde Vlaanderen viert in 2015 zijn vijftig jarig bestaan. De viering
zal plaats hebben op 14 en 15 maart 2015 in het Felixarchief aan de Oude Leeuwenrui te
Antwerpen. Op zaterdat 14 maart houden wij ons jaarlijks nationaal congres en op zondag 15
maart is iedereen welkom op de tentoonstellingen en standen van de diverse afdelingen van
Familiekunde Vlaanderen. Er zal ruime publiciteit gegeven worden aan deze viering, een
uitzonderlijke gelegenheid om Familiekunde Vlaanderen in de publieke belangstelling te
plaatsen. Het volledige programma zal gepubliceerd worden in Vlaamse Stam.
Voordrachten FVRegio Kempen
Op 3 september gaf Maarten Larmuseau een zeer druk bijgewoonde voordracht over “Het nut
van genetische Genealogie”. Wij konden zelfs toehoorders uit het noorden van Nederland
verwelkomen. Vooral deelnemers aan onze DNA-projecten waren geïnteresseerd.
Op 1 oktober verwelkomen wij Johan Dambruyne, Rijksarchivaris. Hij zal ons onderhouden
over een thema dat op alle vlakken momenteel overal gevoelig ligt: de privacy.
Onder het moto: “Privacy versus openbaarheid van het Archief” zal hij toelichten hoe de
rijksarchieven en wijzelf kunnen (moeten) omgaan met verkregen informatie. Wat is vrij
beschikbaar? Waarvoor hebben we toestemming nodig? Wat kunnen we niet krijgen of
mogen we niet gebruiken in publicaties! Een aanrader voor iedereen die een
familiegeschiedenis wil schrijven of opmaken.
Schenkingen
Onze verzamelingen rouwbrieven en bidprentjes werden de voorbije maanden weer ruim
aangevuld met diverse en sommige opvallend grote schenkingen. Wij danken volgende milde
schenkers:
Maria Wuyts Oostmalle, Ida Helsen Borgerhout, Robert Mijnendonckx Dessel, Marianne
Smet Turnhout, Gerard Keysers Poederlee, Domien Poorters Zoersel, Edith Vekemans en
François Doms Mechelen.
Theo Peeters bezorgde ons het Nederlands Adelboek uitgave 1987
Robert Mijnendonckx schonk een 12 delige uitgaven van
Wij danken ook Dirk Meire, Wim Peeters en Fons Bosch voor de bijkomende gegevens in
verband met soldaat Viskens.
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AGENDA
Oktober 2014
____________________________________________________________
1 oktober
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen
1 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

voordracht Dr. Johan Dambruyne,
"Privacy versus openbaarheid van Archieven"
Ridderzaal van het Kasteel de Renesse 2390 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

13 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

1ste les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 – 11u30
Dinamo i.s.m FV-Regio Kempen

20oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

2de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 – 11u30
Dinamo ism FV-Regio Kempen

November 2014
__________________________________________________________________
3 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

3de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

5 november

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

10 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

17 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

5de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen
30

24 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

6de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

December 2012
__________________________________________________________________
Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

4 december

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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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)
www.fv-kempen.be

Website:
Erevoorzitter :
Erebestuurslid:
Ereleden:

Eugeen Van Autenboer (†)
Florent Bosch (†)
Elisa Nijs (†)
Jos Van Breen (†)

Voorzitter:
Marc Van den Cloot

Salphensebaan 24, 2390 Malle
marc.vandencloot@telenet.be

03/312.26.54

Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net

014/81.48.27

Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
theopeeters1@telenet.be

014/41.89.86

Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
victor.bertels1@telenet.be

03/312.29.89

Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be

014/55.61.00

Mariette Backs

Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com

03/383.26.16

Paul Desseyn

Druivenlaan 1, 2390 Malle
paul.desseyn@telenet.be

03/312.14.07

Gerard Keysers

Berkenlaan 8, 2275 Poederlee
gerardus.keysers@telenet.be

014/88.22.84

Andre Sannen

Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be

014/31.93.26

Herman Van de Leur

Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be

014/41.67.46

Andre Van Steenbergen

Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteenb@telenet.be

03/383.38.69

Ondervoorzitter:
Frans Renaerts
Secretaris:
Theo Peeters
Penningmeester:
Victor Bertels
Bestuursleden:
Dago Peeters
Webmaster

HET FAMILIEARCHIEF
DE MERODE WESTERLOO
Marc Van den Cloot
Op 23 oktober 2014 werd in het Algemeen Rijksarchief een archiefgids en een eerste
analytische inventaris in twee delen van het Merode-archief voorgesteld. Dat gebeurde in
aanwezigheid van enkele leden van de familie de Merode, algemeen rijksarchivaris dr. Karel
Velle en een beperkte schare genodigden waaronder ondergetekende. Dit huzarenstuk is het
werk van Baudouin d’Hoore, verbonden aan het Algemeen Rijksarchief die het zelf toelichtte.
Het archief omvat niet minder dan 750 meter familiearchief, waarmee het na dit van de
familie Arenberg (1.750 meter) het tweede grootste familiearchief van ons land is. Op ruime
afstand gevolgd door het familiearchief van de prinsen de Ligne met 300 m. Het archief
berustte tot 1950 in een herenhuis aan het Poelaertplein in Brussel, waarna de familie besloot
het in bewaring te geven aan het Algemeen Rijksarchief zodat het beschikbaar kwam voor
historisch onderzoek. Het Merode-archief is buitengewoon rijk en divers en overspant niet
minder dan 900 jaar geschiedenis: het oudste document (een schenkingsdiploma van keizer
Hendrik III) dateert van 1040, het recentste van 1950.
Naast de archieven van de oudste familietak, de markiezen van Westerloo, zijn ook archieven
van uitgestorven familietakken bewaard. Die archieven kwamen in hun bezit door huwelijken
en erfenissen, onder meer van de prinsen van Rubempré, van de markiezen van Deinze en
Trélon en van de graven van Thiant en Waroux. Bovendien bevat het archief ook documenten
van aanverwante families, vaak op zich al volwaardige archiefbestanden, zoals deze van de
families Berghes, Jauche-Mastaing, Nassau-Hadamar, Nassau-Siegen (de katholieke tak),
Ongnies, Rubempré, Trazegnies en van den Tympel.
De familie bezat tal van eigendommen in alle Belgische provincies, in Duitsland (het
voorouderlijk slot Merode), in Frankrijk (Trélon) en in Nederland (Montfoort) die allemaal
sporen nalieten in het archief. Zo vinden we in het archief zakelijke stukken met betrekking
tot de eigendommen in Ronse (West-Vlaanderen), Deinze (Oost-Vlaanderen), huizen in de
stad Antwerpen, Pietersheim in Limburg, Ham-sur-Heure in Henegouwen, Wancennes in
Namen, Argenteau in Luik, Villemont in Luxemburg, Grimbergen in Vlaams-Brabant,
Rixensart in Waals-Brabant en herenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De lijst van de plaatsnamen van eigendommen die minstens in twee nummers voorkomen
bevat 367 gemeenten in België, 15 in Duitsland, 94 in Frankrijk en 43 in Nederland. Voor
ons Kempens werkgebied vinden we daarin onder meer: Brecht, Eindhout, Geel, Herentals,
Herenthout, Herselt, Heule, Houtvenne, Hulshout, Kasterlee, Kessel, Meerbeek, Millegem,
Morkhoven, Noorderwijk, Oelegem, Olen, Oosterwijk, Pulderbos, Pulle, Tongerlo, Veerle,
Voortkapel, Vorselaar, Westerelo, Zandhoven en Zoerle-(Parwijs).
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De familie de Merode beschikte ook over een indrukwekkend netwerk van relaties. Dat
resulteerde in een omvangrijke briefwisseling van maar liefst 57.000 brieven (voornamelijk
uit de periode van de 17de tot en met de 19de eeuw), wat ruim de helft van het totaal aantal
stukken uitmaakt. Daarbij brieven van bekende namen uit de Europese geschiedenis:
- La Fayette, Noailles, Rohan en Guise in Frankrijk
- Leibniz, Hessen-Rheinfels, Holstein en Nassau-Hadamar in Duitsland
- Borghese, Corsini, Medici en Spinola in Italië
- Marlborough in Engeland en Czernin in Tsjechië.
Het aantal familienamen van aanverwante en niet aanverwante families waarvan minstens
twee nummers vermeld zijn, bedraagt 315 !
Het is duidelijk dat het Merode-archief een onuitputtelijke informatiebron is voor historici
aangaande de studie van de geschiedenis van de adel en van de mentaliteitsgeschiedenis, maar
evenzeer een goudmijn voor heemkundigen en genealogen.
De inventarisatie van dit gigantische archiefbestand begon in 1895 en niet minder dan tien
archivarissen werkten er achtereenvolgens aan. Elke archivaris werkte met de methodes en de
middelen van zijn tijd, zodat de toegankelijkheid erg complex werd. Decennia later heeft
Baudouin d’Hoore daar klaarheid en overzicht in gebracht. Het was dan ook noodzakelijk om
een gebruikersgids op te stellen, die een overzicht biedt van de verschillende werkmethodes
van de archivarissen en van de toegangen die ze elk maakten. De gids bevat ook de voor ons
onontbeerlijke lijsten van de familie- en plaatsnamen waarvoor archiefmateriaal aanwezig is.
Deze in het Nederlands en Frans beschikbare gids van 108 blz. is onmisbaar om de eigenlijke
inventaris te kunnen gebruiken. Dit eerste deel van de analytische inventaris van het
familiearchief de Merode Westerloo is gewijd aan de stukken van persoonlijke aard van de
familie de Merode en volledig in het Frans. Maar doordat de inventaris een opsomming is
van archiefnummers en geen doorlopende tekst, lijkt dit geen grote hinderpaal te zijn. Hij
biedt een homogeen overzicht van de archiefbestanddelen die in het verleden zeer heterogeen
werden beschreven en bevat in totaal 13.966 inventarisnummers, waarvan ruim de helft
betrekking heeft op briefwisseling, geordend op naam van de correspondent, 57.000 brieven
in totaal zoals eerder gezegd. Verder beschrijft de inventaris ook stukken van genealogische
en heraldische aard, evenals huwelijkscontracten, testamenten, diploma’s, procesdossiers,
boedelbeschrijvingen, enz. Door het groot aantal nummers is de inventaris opgedeeld in twee
boekdelen, het eerste met als ondertitel “Papiers personnels de la famille de Merode” (688
blz.) en het tweede met dezelfde ondertitel gevolgd door “Annexes” (226 blz.) waarin de
bladnummering doorloopt tot blz. 914.
Vermits er grosso modo nog maar een derde van het familiearchief geïnventariseerd is, zullen
er de komende jaren nog meer analytische inventarissen verschijnen, met o.m. de stukken van
persoonlijke aard van de aanverwante families en de stukken van zakelijke aard.
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Geïnteresseerden kunnen de Gids voor de gebruiker, apart aangeboden aan € 10, en de
tweedelige Inventaire des archives de la famille de Merode Westerloo, aan € 45 bestellen.
Voor het geheel betaalt u dan € 55. Bestellen kan via de webshop (www.arch.be ) van het
Algemeen Rijksarchief of via een mail aan publicat@arch.be. Uiteraard kan u de boeken ook
rechtstreeks afhalen in het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2 in Brussel. Hieronder de
correcte referenties en het te vermelden publicatienummer.
- D'HOORE Baudouin, Familiearchief de Merode Westerloo : Gids voor de gebruiker,
Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014, € 10,00 (Publicatienr. 5388).
- D'HOORE Baudouin, Inventaire des archives de la famille de Merode Westerloo :
1. Papiers personnels de la famille de Merode, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014,
€ 45,00 (Publicatienr. 5390).

SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG

Maria De Bie

JOSEPH THOMAS WOUTERS
Geboren te Arendonk op 16 augustus 1897, overleden aan zijn verwondingen op 21 oktober
1918 te Beveren-aan-de-IJzer
Hij was ongehuwd, en oefende het beroep van uit van kuiper (Tonnelier)
Woonplaats: De ouders van J. Wouters woonden te Arendonk op het ogenblik van zijn
geboorte. Bij zijn inlijving in het leger woont de familie in Turnhout. Zijn moeder, Maria
Theresia Van Otten woont als weduwe in 1920 in de Grimstedestraat 11 in Turnhout.
Ouders
Karel Wouters ° Turnhout 4 november 1869 hij is getrouwd te Arendonk op 23 april 1896 met
Maria Theresia Van Otten ° Arendonk 8 september 1868
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Persoonlijke gegevens:
Jozef was 1,75 m groot, hij had blonde
haren en grijze ogen
Hij werd gekwetst op 18 oktober 1918 te
Wardemme (Rogveld), vandaar werd hij
overgebracht naar het Belgische Militair
Hospitaal te Beveren-aan-de-IJzer, waar hij
drie dagen later op 21 oktober 1918 om 2
uur aan zijn verwondingen overleed.
Door een inslag van een obus liep hij diepe
verwondingen op ter hoogte van de linker
arm, met fractuur van de humerus
(bovenarm), amputatie van de rechter duim
en diepe verwondingen aan de schedel.
Begrafenisgegevens:
Hij werd een eerste maal begraven op 23
oktober 1918 te Beveren-aan-de-IJzer,
grafnummer:380
Hij werd herbegraven te De Panne op het Belgisch Militair Kerkhof, grafnummer K 0086

MILITAIRE GESCHIEDENIS
Stamnummer: 60969
Datum indiensttreding: Joseph Thomas nam dienst als 17-jarige op 12 januari 1915. Hij
verliet het land nog vóór het plaatsen van de elektrische draadversperring. Speelde de oproep
in de ‘Patriotisme et endurance’ een rol in zijn vertrek????
graad: soldaat 2de klas milicien oorlogsvrijwilliger 1915
regiment/eenheid: 7e linieregiment
Verloop militaire loopbaan tijdens
WO I:
- van 12 januari 1915 tot 17 augustus 1915: opleiding in het instructiecentrum van
Granville
- van 17 augustus 1915 tot 18 oktober 1918: ingelijfd bij het 7e linieregiment, (geen
mutatie naar het 17e linieregiment )
- van18 oktober 1918 tot 21 oktober 1918: verblijf en overlijden in het Militair
Hospitaal te Beveren-aan-de-IJzer
Extra: Onderscheidingen en medailles
Orde van Leopold II
Geen IJzerkruis, Joseph was toen nog niet aan het front.
Oorlogskruis op 11 januari 1919, palm op 10 decemberer 1919, overwinningsmedaille en
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herinneringsmedaille
5 frontstrepen voor 3 jaar 2 maanden en 4dagen
frontdienst
Overige info:
Jozef Wouters zat in hetzelfde linieregiment als Joannes
Ludovicus Oris (zie Kempische Genealoog jaargang 25 nr
4 oktober-december) die brancardier was en op 30
september 1918 stierf. Hebben zij elkaar ontmoet?
Gedurende de stabilisatieoorlog bezette het 7e
linieregiment de sectoren van Ramskapelle, StJacobscapelle en zijn berucht bruggenhoofd,
Nieuwkapelle, Steenstraat, Diksmuide, Reigersvliet,
Oudstuivenskerke, Boezinge. Overal onderscheidde het
regiment zich door zijn uitstekende moreel en zijn
buitengewoon werkvermogen.
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. Den 1e oktober 1918 verovert een bataljon van het 17e St.Pieter en,
met een stoutmoedigen voorsprong op de andere troepen dringt het door tot voor de
Flandern-Stellung
Na enige dagen rust, nodig om de erg gedunde eenheden opnieuw samen te stellen, rukken het
7e en het 17e op 16 oktober 1918 weer op, bij de tweede phase van het bevrijdingsoffensief.
Een reeks levendige gevechten bakenen de zegevierende vooruitgang van het 7e en het 17e af
tot de onmiddellijke omgeving van Gent. (bron: Guldenboek der vuurkaart)
Levensloop als soldaat
Jozef was nog een tiener toen hij naar het leger trok, wellicht begreep hij ook niet altijd wat er
gebeurde want zijn strafblad staat vol met kleine nalatigheden, waarvoor hij telkens enkele
dagen straf kreeg.
-8 dagen cachot, op 2 maart 1915, omdat hij tijdens het piquet het cantonnement verliet en
naar Corthem trok.
-15 dagen politiekamer, op 15 augustus 1916, omdat hij slapende werd gevonden op zijn
observatiepost in de loopgrachten
-8 dagen kwartierarrest, op 13 september 1916, omdat hij niet in tenue stond
-8 dagen kwartierarrest, op 1 december 1916, omdat zijn geweer niet proper was
-8 dagen cachot, op 12 april 1916 omdat hij een periscoopglas bij zich droeg en
’s anderendaags nog 4 dagen erebij omdat hij tijdens zijn gevangenschap op stap was geweest
naar Eggewaartskapelle.
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Op 16 april 1916, 8 dagen politiekamer omdat hij, toen de compagnie moest vertrekken naar
het werk, hij zich pas op het moment van vertrek bij de rangen voegde!
Toch bleef hij volgens zijn commandant vol ijver en als er gewerkt moest worden, dan deed
hij dat ook. De commandant had geen klachten over zijn gedrag aan het front zelf. Jozef
ontving dan ook de militaire decoratie 2e klas voor moedig en toegewijd gedrag
Omtrent de inlijving van Jozef Wouters vinden we dit nog terug:
Op documenten ingevuld door zijn moeder, weduwe in 1920, lezen we dat hij binnengegaan
is op 4 januari 1915 (toen is hij thuis wellicht vertrokken), officieel werd hij ingelijfd op 12
januari 1915 als oorlogsvrijwilliger.
Er is een laissez-passer (zie hieronder) van het consulaat van Belgie in Breda, gedateerd op 14
januari 1915, die op 15 januari 1915 in Vlissingen werd afgestempeld door de consul aldaar,
Jan is dan op weg naar Engeland. Op 19 januari 1915 ondertekent hij te Calais (Fr) zijn
engagement als vrijwilliger. Van daaruit vertrekt hij naar het instructiecentrum van Granville.
Van deze documenten resten ons nog een laatste handtekening en een duimafdruk. Zij vormen
een mooie illustratie van de lange weg die oorlogsvrijwilligers vanuit bezet België moesten
afleggen om het Belgische Leger tot achter de IJzer te vervoegen.

Laissez-passer met duimafdrukken J.Wouters
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Jozef staat vermeld op hete oorlogsmonument, de Madelon, op het zegeplein in Turnhout
Bronnen: Dossier Archief van het leger - Archief Heemkring “Als Ice Can” Arendonk
Archief Familiekunde Vlaanderen Oostmalle - Guldenboek der vuurkaart.

Genalogie Joseph Thomas Wouters

(Victor Bertels)

Bij het opmaken van de kwartierstaat van Joseph Wouters zijn we op een aantal praktische
moeilijkheden gestoten en kwamen we tot een bijzondere vaststelling.
Zoals vermeld in bovenstaande tekst is de familie Wouters-Van Otten van Arendonk naar
Turnhout verhuisd.
Immers de grootouders waren ook van Turnhout. Zij zijn beiden in Turnhout geboren en ook
daar gehuwd. Van een overlijden is van hen in Turnhout niets te vinden. De overgrootmoeder
Cornelia Wouters, is in 1834 als ongehuwde bevallen. De aangifte van het kind Antonius
Wouters werd gedaan door de vroedvrouw. In de geboorteakte wordt Cornelia vernoemd als
kantwerkster, 23 jaar, en wonende in de Paterstraat te Turnhout. Verder geen gegevens.
Opzoeking in de bevolkingsregisters leverde geen enkel aanknopingspunt op. Volgens de
huwelijksakte woonde zij nog in Turnhout en zij was aanwezig bij het huwelijk van Antonius
Wouters met Maria Angelina Meeuwis, maar zij komt in die periode niet voor in de
bevolkingsregisters. Noch haar geboorte, noch haar overlijden is te vinden in de akten van de
burgerlijke stand van Turnhout
Opvallend in deze kwartierstaat is dat in generatie IV, driemaal een ongehuwde moeder
voorkomt en ook nog eens één in generatie V. Dit betekent dus heel wat kwartierverlies in de
stamboom van Jozef Wouters.
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1 Josephus Thomas Wouters, geboren te Arendonk op 16 augustus 1897 en overleden
te Beveren-aan-de-IJzer op 21 oktober 1918
II Ouders
2 Carolus Franciscus Wouters, geboren te Turnhout op 4 november 1869, en
overleden vóór 1920. Hij is getrouwd te Arendonk op 23 april 1896 met
3 Maria Theresia Van Otten, geboren te Arendonk op 8 september 1868, en overleden
na 1920.
III Grootouders
4 Antonius Wouters, geboren te Turnhout op 22 september 1834. Hij is getrouwd te
Turnhout op 4 maart 1867 met
5 Maria Angelina Meeuwis, geboren te Turnhout op 7 spetember 1836
6 Joannes Baptist van Otten, geboren te Arendonk op 27 augustus 1822 en aldaar
overleden op 1 september 1880, hij is getrouwd te Arendonk op 9 oktober 1852 met
7 Maria Elisabeth Bellemans, geboren te Arendonk op 10 februari 1832, overleden na
1880
IV Overgrootouders
9 Cornelia Wouters, geboren rond 1811 en overleden na 1867, zij had een kind van een
onbekende vader
10 Petrus Josephus Meeuwis, wever, geboren te Turnhout op 17 september 1803 (30
fructidor XI) en overleden te Turnhout op 9 september 1861. Hij is getrouwd te Turnhout
op 10 oktober 1828 met
11 Anna Maria van Bourgoegnie, geboren te Turnhout op 3 september 1802 (16
fructidor X) en overleden te Turnhout op 17 februari 1870
13 Maria Van Otten, geboren te Arendonk op 4 mei 1793 en aldaar overleden op 24
februari 18354, zij had een kind van een onbekende vader
15 Cornelia Bel(le)mans, geboren te Arendonk op 6 februari 1812 en aldaar overleden
op 1 augustus 1856, zij had een kind van een onbekende vader
V Betovergrootouders
20 Jacobus Meeuwis, geboren te Turnhout op 15 september 1772 .Hij is getrouwd te
Turnhout op 19 oktober 1798 met
21 Maria Wouters, geboren te Turnhout op 6 april 1779
22 Joannes Franciscus van Bourgoegnie, geboren te Turnhout op 5 oktober 1777
Hij is getrouwd te Turnhout op 5 oktober 1801 met
23 Anna Maria Beersmans, geboren te Turnhout op 17 september 1777
26 Wilhelmus van Otten, geboren te Arendonk op 8 januari 1761 en aldaar overleden op
10 december 1811, hij is getrouwd te Arendonk op 17 april 1787 met
27 Maria Van Reusel, geboren te Arendonk op 24 oktober 1765 en aldaar overleden op
26 oktober 1830
31 Anna Elisabeth Belmans, geboren te Arendonk opp 13 juli 1778 en aldaar overleden
op 23 februari 1849, zij had een kind van een onbekende vader
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VI Stamouders
40 Petrus Antonius Meeuwis
hij is getrouwd te Turnhout op 7 januari 1761 met
41 Maria Bauweraerts
42 Petrus Wouters
hij is getrouwd te Turnhout op 27 oktober 1778 met
43 Catharina Princen
44 Petrus Josephus van Bourgonie
45 Joanna Maria Henderickx
46 Wilhelmus Beersmans
47 Maria Stijnen
52 Joannes Baptista Van Otten, geboren te Arendonk op 11 april 1734 en aldaar
overleden op 12 juni 1770, hij is getrouwd te Arendonk op 26 februari 1759 met
53 Joanna Verdonck, geboren te Arendonk op 12 november 1732 en aldaar overleden
op 16 januari 1797
54 Joannes van Reusel, overleden te Arendonk op 1 januari 1773, hij is getrouwd met
55 Anna Van Gorp, overleden te Arendonk op 18 juli 1771, zij was weduwe van
Wilhelmus Van Orten
62 Adrianus Emanuelis Belmans, geboren te Mol rond 1740, en overleden te Arendonk
op 22 februari 1812,hij is getrouwd in Arendonk op 12 januari 1773 met
63 Maria Crols, geboren te Arendonk op 26 mei 1749 en overleden aldaar op 14
september 1812

BORGBRIEVEN IN TURNHOUT
Victor Bertels
In het stadsarchief van Turnhout bevinden zich heel wat borgbrieven van gemeenten gespreid
over het hele hertogdom Brabant . De verzameling omvat 3 archiefdozen. De borgbrieven zijn
alfabetisch gerangschikt volgens de gemeente van afkomst.
Omdat borgbrieven de plaats van herkomst van de inwijkeling weergeven, en deze in vele
gevallen nergens anders te vinden is, hebben wij ze geïnventariseerd en geven de inhoud
ervan in drie opeenvolgende edities van de Kempische Genealoog.
Ze zijn chronologisch gerangschikt, naar het voorbeeld van de inventarissen van het
Rijksarchief.

Deel I : stadsarchief Turnhout inv.nr A113/6 doos 3
Borgbrieven afkomstig van volgende gemeenten: O tot Z
Oelegem, Oerle, Oevel, Oosterhout, Oirschot, Oostmalle, Oss, Peer, Poppel, Ravels, Retie,
Reusel, Rijkevorsel, Rotselaar, Schilde, St Oedenrode, Someren, Tielen, Tilburg, Tongelré,
Tongerlo, Velhoven, Vosselaar, Waenrode-Zichem, Wechelderzande, Weelde, Westmalle,
Wolvertem, Wortel, Zoersel
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Personen
Tanneken Bernaerts van Reusel, 15 maart 1650, 1 stuk
Cornelis Lenaerts van Reusel, met Jenneken Sijmons van Vosselaar, 14 maart 1651, 1 stuk
Maria Grootjans van Oevele, mert Lauwerijs Speelman (Janssens), 20 maart 1651, 1 stuk
Sijken Willem Aert van Hoeck van Tongelre, poortersbrief, 6 juli 1655, 1 stuk
Marten Peeter Van Dooren van Reusel, met Lucia Marijnissen 9 april 1657, 1 stuk
Joost Dielis Tenkaen van Someren met Maria …, 10 januari 1660, 1 stuk
Jan Druijts van Vosselaar, met Sijken Druyts van Beerse, 17 februari 1661, 1 stuk
Joris Jan Flowers van Oerle, 26 oktober 1667, 1 stuk
Peter Adriaen Cornelissen Dierken van Oosterhout, alias Crul, 10 november 1667, 1 stuk
Hendrick Ghijs van Vosselaar, met Anna Vuijdens van Vosselaar, 15 januari 1686, 1 stuk
Mayken Jansen van Rijkevorsel, met Peeter Wouters, 2 januari 1687, 1 stuk
Algemene borgbrief van Retie voor allen die van daar zijn, 7 juli 1699, 1 stuk
Antonius van den Kieboom van Poppel, met Maria Schroeven van Ravels, 27 maart 1700,
1 stuk
Christiaen De Beer van Tilburg, met Joanna Geertruy Kampens en zijn kinderen Jan, Maria,
Catharina, Henricus, 23 juli 1700, 1 stuk
Jan Simons van Vosselaar met Cathelijn Roefs, 24 september 1700, 1 stuk
Hendrik Sas van Schilde, met Elisabeth Verstappen van Geel, 15 februari 1701, 1 stuk
Cornelis Theys van Oostmalle, 10 oktober 1701, 1 stuk
Adriaen Jan Vaerten van Weelde, met Elisabeth Janssen van Oud-Turnhout? 24 mei 1702,
1 stuk
Geertruy Peeters van Peer, met Dionijs Roymans van Bladel, 23 april 1703, 1 stuk
Jenneken Maes, Pauwelsdochter,van Retie, met Antoon Dircx van Turnhout, 14 november
1703, 1 stuk
Martinus Jan Vaerten van Weelde, met Catlijn Antonis Geudens van Oosthoven, Turnhout,
17 februari 1704, 1 stuk
Augustijn Bertels Adriaenszoon van Tielen, moeder Catelijn Rombouts, met Maria
Wouters, 2 april 1704, 1 stuk
Joannes Docx van Vosselaar, met Elisabeth Grielens van Vosselaar, 24 april 1704, 1 stuk
Josientien Peeter Bastiaensen van Weelde, met Peeter Gastmans van Turnhout,
9 februari 1705, 1 stuk
Elisabeth Willems, Andriesdochter van Retie met Adriaen Vermeulen van Rooi, OudTurnhout, 26 augustus 1705, 1 stuk
Jenneken Peeter Bastiaeensen van Weelde met Hendrick Willems van Merksplas, 17 januari
1706, 1 stuk
Antonius Dillen van Peer, met Maria Peter Coppens van Lage Miert, 13 december 1706,
1 stuk
Gijsbrecht van Oerle van Tilburg, met Margreta van Etten, 14 juni 1707, 1 stuk
Anna Janssen van Tielen, met Jan Janssens van Ravels, 16 april 1709, 1 stuk
Martinus De Bie van Weelde, met Maria Gevaerts van Turnhout, 19 april 1710, 1 stuk
Adriaen Stakenborgh van Tilburg (Goirle), met Peternel Jan Staes van Turnhout, 30 april
1710, 1 stuk
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Jan Van Gestel van Vosselaar zoon van Maria Jacobs, en Maria Floren van Lille, 2 juni 1710
1 stuk
Maria Adriaentien Dierckx van Weelde, met Peter Janssen van Turnhout, 13 juli 1713, 1
stuk.
Willem Cnaepkens van Rijkevorsel, met Cornelia Gaillions, 22 juni 1733, 1 stuk
Catharina Van Eyck van Poppel, met Jan Segers van Turnhout, 23 juni 1710, 1 stuk
Magdalena Peeters van Rijkevorsel, met Jacob Fijen, 20 december 1725, 1 stuk
Helena Baeten, van Waenrode-Zichem, 22 november 1740, 1 stuk
Cornelis Van Gompel van Retie met Barbara Caers, 31 december 1740, landbouwer,
poortersbrief, 1 stuk
Magdalena Brabants van Oelegem, met Lauereijs van Beers van Lage Mirt, 7 december
1744 , 1 stuk.
Johanna Hendrik Vos, van Oss, met Arnoldus Wouters, 9 augustus 1747, 1 stuk
Bello Goossens van Vosselaar met Jan Baptist Dergent, 10 september 1747, 1 stuk
Hendrik Wouter Buggen van Someren, met Margo Willem Nuys, 3 mei 1748, 1 stuk
Anna Martina Antheunissen, dochter van Philippus van Turnhout, wed. N. Boom, vodden
verkoopster, bevallen van onwettig kind in Retie, betwisting tussen tafel der Armen van Retie
en deze van Turnhout, met proces 26 maart 1751, 2 bundels
Antonius Wouter Buggen van Someren, met Maria Marika, 1 juni 1752, 1 stuk
Dymphna Stoops van Rijkevorsel met Adriaen Geerts van Turnhout,28 september 1752,
1 stuk
Janno Huybreghs van Vosselaar, met Cornelis van den Wijgaert van Turnhout,
20 december 1752, 1 stuk
Maria Costers van Vosselaar, met Hendrick van den Wijgaert van Turnhout,20 december
1752, 1 stuk
Anna van Heruck van Rotselaar, met Francus Geens van Turnhout, 11 juni 1753, 1 stuk
Joannes Baptist Crols van Wortel, 31 juli 1753, 1 stuk
Maria Mettens van Rijkevorsel, 31 december 1753, 1 stuk
Francis Jansse van Hastenbergh van St-Oedenrode, 22 juli 1755, 1 stuk
Dorothea van Gerwen van Velhoven, 8 januari 1756, 1 stuk
Matthijs Vos van Westmalle, 2 mei 1756, 1 stuk
Peter Truyens, Janszone van Tongerlo, met Maria Thijs en Petronella van Hemeldonck van
Turnhout, poortersbrief, 6 september 1756 1 stuk
Joanna Catharina Joannes Servaes van Tilburg, met Antonius van Oyen van Turnhout, 5
januari 1757, 1 stuk
Joanna Maria Joannes Servaes van Tilburg, 7 april 1757, 1 stuk
Matthijs Melis van Beerse, met Angela Fleerackers van Turnhout,
23 augustus1757, 1 stuk
Joanna Van Dongen van Rijkevorsel, met Wouter van Oers van Turnhout,
oktober 1757, 1 stuk
Adam Nicolaes Cleysen van Tilburg, 4 augustus 1759,1 stuk
Franciscus Crols van Wortel, met NN van Turnhout, 12 juni 1759, 1 stuk.
Franciscus van Doren van Veldhoven, met Maria van Nooten, poortersbrief, 1 mei 1773,
1 stuk
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Waltherus Joannes van Aal van Tilburg, 6 april 1776, 1 stuk
Merten Van Alzen van Retie met Elisabeth Moelants, 1 juli 1780, landbouwer, poortersbrief,
1 stuk
Maria Mortiers van Wortel met Norbertus Van Giersberghen van Turnhout,
10 april 1781, 1 stuk
Anna Maria Willemsen van Wortel, met Martinus Meeus van Turnhout,
11 april 1781, 1 stuk
Maria van de Paer, Jansdochter van Retie, met Francus Bertels van Turnhout,
5 mei 1781, 1 stuk
Catharina Seuntiens, Peetersdochter van Retie met Francis Wouters van Turnhout 8 februari
1782, 1 stuk
Petronella Anthonissen van Weelde, met J. Timmermans, 31 juli 1781, 1 stuk
Margaretha Van Dijck, van Weelde met Nn. Castijn, 2 augustus 1782, 1 stuk
Joanna Baelemans van Weelde, dochter van Cornelius, met Nn. Somers, 15 april 1783,
1 katern
Anna Catharina Caers, Adriaensdochter, van Retie, met Govaert Goelen van Turnhout,
augustus 1783, 1 stuk
Helena Castelijns, dochter van Augustinus Josephus van Retie, met Joannes Loeijs van
Turnhout, 16 oktober 1783, 1 stuk met Francis Cools, 4 maart 1784, 1 stuk
Waltherus Rieberghs van Poppel, 24 november
Adriana Van Hees, van Weelde 1784, 1 stuk
Guilliam Aerts van Tongerlo, met Catharina Maes van Arendonk, poortersbrief
8 jnauari 1785, 1 stuk
Antonet van Poppel van Reusel, met Josephus van de Plaats, 2 maart 1785, 1 stuk
Maria Petronella Baelemans van Weelde, dochter van Cornelis, 4 mei 1785, 1 stuk
Antonet Maria Vennens dochter van Adriaan van Tilburg en Judith Catharina Francken,
19 juli 1785, 1 stuk
Peternella van der Heyden van Arendonk, borgbrief van Reusel 3 oktober 1785, 1 stuk
Joanna Jacob van Ravels met Cornelis Geenen van Turnhout, 23 januari 1786,
1 stuk
Catharina Clemens van Wortel, met Joannes Franciscus Govaerts van Merksplas 14 februari
1786 1STUK
Anna Maria Van Herck van Retie, met Alexander de Vlaminck van Turnhout, 20 mei 1786,
1 stuk
Joannes Baptist Bacx van Weelde, metElisabeth Selderslagh, 21 maart 1787, 1 stuk.
Adrianus en Cornelius Van de Ven van Tilburg, zonen van Ludovicus en Maria Bosman,
7 april 1787, 1 stuk
Joanna Ansoms van Weelde, dochter van Adriaen, met Petrus Melis van Turnhout, 6
september 1787, 1 katern
Peter Bollincx van Zoersel, met Anna Sas van Vosselaar, 9 maart 1788, 1 stuk
Franciscus Emsten van Wechelderzande met Anna Maria Elisabeth van Immerseel van
Turnhout, 5 mei 1788, 1 stuk
Peter van de Put van Vosselaar, 13 juni 1788, 1 stuk
Joanna Deckers van Wolvertem, dochter van Laurentius en Joanna Gighuet, met Joannes
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Franciscus Van Hinsbergh van Diest, 30 juni 1788, 1 katern.
Joannes Baptist Bacx, zn van Cornelis, 27 juli 1788, 1 stuk
Wilhelmus Hendrickx van Poppel, 6 augustus 1788, 1 stuk
Maria Catharina Van der Steen, dochter van Michiel, van Weelde, 7 juli 1792, 1 stuk
Elisabeth Anthony Elisse van Tilburg, 17 oktober 1792, 1 stuk
Martinus Hendrickx van Poppel, in ondertrouw, 25 juli 1793, 1 stuk
Jan Hoppenbrouwers van Ooirschot, Poortersbrief 13 juni 1795 , 1 stuk
Jan Baptist Geerts, Janszone van Retie met Catharina van den Brandt van Turnhout maart
1802, 1 stuk
Arnoldus van Limp, zn van Jan van Limp, 22 jaar, van Reusel, 17 maart 1805
Pierre Leysen van Wechelderzande, 9 februari 1809, 1 stuk
Johanna Maria Donders, dochter van Jacobus van Tilburg, met Carolus van Dam van
Turnhout, 15 september 1810, 1 stuk
Gabriel Boogers van Rijsel met Maria Anna De Volder van Turnhout, aen den armen van
Vosselaar, poorters in Turnhout, zonder borg, en de juffrouwen Joanna Catharina, Maria
Anna, Maria Catharina, Joanna De Bie
Anna Maria Van Lirp van Wortel met Petrus Campers van Oud-Turnhout,

DISPUUT OMTRENT ONDERHOUDSGELD VAN EEN
ONWETTIG KIND TUSSEN RETIE EN TURNHOUT
Victor Bertels
Tussen de inkomende borgbrieven in Turnhout, vonden wij onder nr 116/3, doos 3, twee
bundels die betrekking had op een ruzie tussen de tafels van den H.Geest van Retie en deze
van Turnhout. Oorzaak was de geboorte van een onwettig kind in Retie, van een in Turnhout
wonende en geboren moeder. De moeder was na de geboorte teruggekeerd naar Turnhout en
had voor haar en haar kind bijstand gevraagd van den Armen van Turnhout. Na enige tijd had
zij haar kind verlaten, en overgelaten aan de zorgen van de tafel van de H. Geest van
Turnhout. Deze laatste meende echter dat zij niet moesten opdraaien voor de kosten van
onderhoud van het kind, maar dat Retie deze onkosten moest vergoeden, omdat het kind in
Retie geboren was, en de beheerders van de H. Geest en de gemeente de moeder zouden
verjaagt hebben om geen alimentatie te moeten betalen. Het dispuut is aanhangig gemaakt bij
de Souverijne Raad van Brabant in Brussel, die uiteindelijk uitspraak gedaan heeft in het
voordeel van Retie.
De bevalling
Op 26 maart 1751 bevalt Anna Martina Antheunissen van een kind op de straat “Pas” te Retie,
zij wordt binnengebracht in de woning van Maria Anna Vaes
“op den 26 meert 1751 ontrent den avont heeft de voors(chreven) Anna Martina een kint
gebaert op de straete tot Rethy, van waer sij met haer voors(chreven). kint is gedraegen
geweest ten huyse van Maria Anna Vaes, wed(uw)e van Peeter De Bie”
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Deze Anna Martina Antheunissen (De Groot) is dochter van Philippus Antheunissen De
Groot, en geboren en ingeschreven in Turnhout Zij kwam aan de kost met in de omliggende
dorpen vodden te kopen en te verkopen en werd dan ook “Vod An” genoemd, weduwe van
een zekere Boom
Het kind werd gedoopt op 27 maart 1751 en Anna Martina heeft met haar kind gedurende een
twaalftal dagen verbleven bij Maria Anna Vaes, en is dan samen met het kind terug naar
Turnhout vertrokken.
“Dat het voors(chreven) kint gedoopt sijnde op d° 27 meert, de meergeseijde Anna Martina
heeft verbleven met haer kint bij de voormelde Maria Anna Vaes, twelf à derthien daeghen,
ende alsdan met haer kint is vertrocken ende gearriveert tot Turnhout, plaetse van haer
geborte en domicilie, gelijck ook degene van den vader van het kint gelijck te sien is bij de
voors(chreven). declaratie n°5
Die van Retie waren blijkbaar op hun hoede want onmiddellijk is, op de dag van de geboorte,
de Drossaert ter plaatse gekomen om een verklaring af te nemen van Anna Martina
Antheunissen, in het huis van Maria Anna Vaes. De verklaring luidde als volgt::
“op heden desen 27 meert heeft den onderget(ekende) Drossaert der eerelijckheijt Rethy sigh
getransporteert ten versoecke vanden Eerw. Hre Charlier, deservitor alhier, beneffens de
getuijgen hier onder te noemen, ten huijse van Maria Anna Vaes, inwoondersse alhier op den
Pas, alwaer sij hebben gevonden een vrouwpersoon, liggende tegens de grond, die alhier
gebaert hadt eene jonge dochter, dewelcke naer in eede te wesen gestelt door mij onderget.
Drossaert haeren naem seght te wesen Anna Martina Anthonissen, oudt ontrent 37 jaeren,
gebortigh van Turnhout ende aen haer gevraeght wie den vader was van het geboren kind
heeft op haeren eede bekent te wesen sekeren Adriaen Van Dijck, gebortigh van Turnhout,
wever van sijnen stiel, in houwelijck met een vrouwpersoon gebortigh van Rethij met naeme
Catharien, sonder haeren toenaem te weten, dan wel dat haere nichte is getrouwt met sekeren
Marten Melis, ingesetenen alhier, ende haer voorders gevraeght oft sij met geene andere
manspersoonen te doen heeft gehadt ofte van geene andere vleeschelijck bekent is geweest,
verclaert werderom op haeren eede met geenen anderen vleeschelijck geconverceert te
hebben als met den voormelden Adriaen Van Dijck, die alleen vader is van het geboren kint
noch voorders nochte anders
Voorgaende voorlesinge aen haer gedaen heeft daer bij gepersisteert ende desen met eede
bevestight ter presentie van Everard Hulselmans ende Jacobus Verschueren als getuijge hier
toe aengesocht
actum cora et dato ut ante.
De moeder tekent met een kruisje en ook de getuigen ondertekenen deze verklaring.
Verzoek van Turnhout aan de Souverijne Raed van Brabant
Anna Martina Theunissen vertrekt na enkele dagen uit Retie naar haar woonplaats te Turnhout
en doet daar blijkbaar beroep op de bijstand.
Omdat het volgens de Stad Turnhout gaat om een onwettig kind, geboren in Retie, sturen zij
een verzoekschrift naar Retie om binnen de acht dagen te laten weten dat zij bereid zijn om
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tussen te komen in de alimentaitie van het kind. Omdat Retie daar niet op reageert richten ze
zich tot de Souverijne Raed van Brabant met hun uitleg waarom ze tot de dagvaarding van
Retie gekomen zijn
Zij verwijzen naar bovenstaande verklaring van de Drossaert van Retie en vevolgen:
“Dat die van Retie de moeder met haer voors(chreven) kint, immediaet naer haer geliggere
hebben veerjaeght uyt hun dorp, waerdoor het is gebeurt dat deselve met haer kint tot
Turnhout is aengecomen in soodaenighe staet dat die moeder sowel als haer kint in het
uyterste gevaer sijn geweest van te sterven, d’welck d’oorsaecke is geweest dat den
armenmeester der verthoonders om de moeder en het kint van geene gebreck te laeten
vergaen op de straete en(de) selve is genootsaeckt geweest te bestellen in ene huys deselve
aldaer door doctor en chirurgijn te laeten cureren en(de) van medecijens en(de)
nootsaeckelijk onderhout te doen voorsiene”
Zij voegen er aan toe dat zij onmiddellijk die van Retie hebben aangeschreven en in kennis
gesteld hebben van de toestand. Zij hebben ook vriendelijk verzocht om de armentafel van
Turnhout te ontlasten van het onderhoud en de alimentatie van het kind.
Blijkbaar trekt Retie zich daar niets van aan want in hun schrijven aan de Raad van Brabant
staat nog:
“De selve (Retie) hun niet geweerdight hebben daer op een leterken tot antwoordt te
schrijven, maer hebben dan alleenelijck aen de draeger van deze brief met misachtinghe tot
antwoordt gegeven dat sij hun sulle niete aen de draegere ofte verstorenden te bemoyen,
De brief aan de raad van Brabant is opgemaakt op 22 mei 1751
Opgenomen verklaringen van Retie
Retie reageert op de aantijgingen van Turnhout met diverse verklaringen onder eed van twee
inwoners van Turnhout Deze worden vastgelegd door Notaris van de Bist
Op 27 juni 1751 verklaart Jan Van Schaluijnen Adriaenssone, 56 jaar, linnewever en
koopman van vodden, inwoner van Turnhout hetvolgende:
“…gelijck hij verclaert ende attesteert mits desen waerachtigh te wesen, dat hij sekere Anna
Martina Antheuissen wed van wijlen N. Boom, soogenaemt Vodde An, inwoondersse van
Turnhout van over de twintigh jaer geleden seer wel heeft gekent, dat deselve Anna Martina
haer geneerde met op de dorpen vodden te coopen en te vercoopen, dat sij altijdt naer haer
center keerde, te weten naar Turnhout haer woonplaetse en domicilie, dat hij declarant de
voors(chreven). Vodde An ontrent de twintigh jaeren buijckvast heeft weten woonen”
Bij dezelfde notaris legt ook Philippus Antheunissen de Groot, vader van Anna Martina een
verklaring af gedateerd 5 juni 1751
“… den eersaemen Philippus Antheunissen De Groot, oudt ontrent de vijff en vijftigh jaeren,
hovenier van sijnen stiele, innewoonder van Turnhout ….. dat sijns attestants dochter Anna
Martina, altijt heeft gewoont binnen dese vreijheijt Turnhout, sonder oyt haer fixe domicilie
buijten dese vreijheijt gehadt te hebben, verclaerende voorders dat sij ontrent een jaer salvo
justo heeft gewoont bij Mattheijs van Gael, van den welcken verhuijst sijnde, is deselve gaen
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woonen bij sekeren Wouter NN. in de Otterstraete, mandemaecker van sijnen stiele, ende
heeft aldaer ontrent acht maenden gewoont, alleguerende hij attestant voor particuliere
redene van welwetentheijt. Dat hij attestant den vader is van voor(chreven). Anna Martina,
immers haer altijt te hebben gehouden voor sijn eijgen dochter in zijn huis inde Herentalsche
straete, toebehorende aen de bonifanten binnen Turnhout…..
Hij voegt in zijn verklaring nog een vijftal andere plaatsen aan toe waar en met wie zijn
dochter zou samengewoond hebben.
Retie vraagt ondertussen aan Notaris P Van Hove om verklaringen af te nemen van inwoners
van Retie. Hij notuleert twee akten, beiden gedateerd op 5 juni 1751
In de eerste akte getuigen Antoon Bens, inwoner van Retie 37 jaar en Godefridus Thijs
Govaerts, eveneens inwoner van Retie, jonkman, rademaker van beroep, 28 jaar hetvolgende:
“…sonder eenige simulatie juductie oft persuasie van imanden, ende om der waerheijt
getuijgenisse te geven seggen en(de) verclaeren waerachtigh te wesen ende hun noch wel
indachtigh ende kennelijck te sijn dat op den 26st meert lestleden ontrent den middagh, soo
hun het beste voorstaet t’hunnen huijse is gecomen seker vrouwpersoon met naeme Anna
Martina Anthonissen soo genaemt Vod An, inwoondersse van Turnhout, aen hun declaranten
vragende oft sij geen vodden ofte bullen te coop hadden, waerop antwoordende jae: heeft den
eersten comparant Anthoon Bens gesien dat sijne huysvrouwe bijeen gonck soecken de
vodden die sij te vercoopen hadde, dewelcke bijeengesocht ende gewegen sijnde tot drij pont,
heeft des declarants huijsvrouwe de selve vodden aan(de) voorn(oemde) Anna Martina
Anthonissen vercocht voor de somme van drij stuijvers ende den tweeden comparant
Godefridus Thijs verclaert uijt sijn werckhuijs gesien te hebben dat sijne suster bijeen gesocht
hebbende de vodden ofte bullen die sij te vercoopen hadde, deselve ongewegen vercocht heeft
aen de meergemelde Anna Martina Anthonissen…..
Deze verklaring werd afgelegd in bijzijn van Andries Berckmans en Anthonius Verreijt, zij
ondertekenden samen met de Notaris de verklaring
Verklaring van Maria Anna Vaes, weduwe Peeter de Bie
Zoals reeds aangegeven in de akte opgemaakt bij de geboorte door de drossaert, werd Anna
Martina Antheunissen binnengedragen in het huis van Maria Anna Vaes. Haar getuigenis is
dan ook van groot belang en werd door Notaris Van Hove afgenomen op 5 juni 1751
Hij doet dit op verzoek van de bestuurders van de tafel van de H. Geest van Retie
Maria Anna Vaes verklaart: …..”seght en verclaert waerachtigh te wesen, dat op den 26
meert lestleden ontrent twee uren naer middagh t’haeren huijse is gecomen seker
vrouwpersoon met naeme Anna Martina Anthonissen soo genaem Vod An, inwoondersse van
Turnhout, aen haer declarante oft sij geen vodde te coop hadde. Dat sij declarante siende dat
de voors(chreven) Anna Martina Anthonissen bevrucht was van kinde ende dat deselve soude
hebben moeten baeren, heeft gesien dat deselve Anna Martina is gegaen naer het privaet,
alwaer sij haer heeft geobserveert uyt reden dat sij van gedachte was dat soo en
vrouwpersoon hier oft daer soude connen gaen achter eenen kant en aldaer haer te baeren
kint verdoen ofte om halsbrengen. Dat de voors(chreven) Anna Martina Anthonissen ontrent
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den avond is geloope uyt het huijs van haer declarante naer het huijs van Adriaen de Volder,
woonende recht over haer declarante huijs, als wanneer de voors(chreven) Anna Martina
Anthonissen haer kint heeft gebaert op de straete dicht tegen het voorhuis van Adriaen De
Volder, ende roepende op haer declarante, is sij declarante seffens daer naertoe geloopen,
ende siende desen voorval, heeft sij declarante beneffens de huijsvrouwe van Adriaen De
Volder ende de vrouwe van Jan Meeus, deselve Anna Martina geset in eenen stoel ende uit
compassie haer alsoo gebracht ten huijse van haer declarante.
Dat op den 27st meert lestleden ontrent negen uren voor middagh ten huijse van haer
declarante is gecomen den Eerw. Here Charlier,assistent van wijlen den Eerw Hr Coomans
gewesene pastoor deser parochie, beneffens den Hre Drossaerdt Everardus Hulselmans ende
Jacobus Verschueren. Alswanneer den voors. drossaerdt onder eede aen de gemelde Anna
Martina Anthonissen affvraegende wie den vader was van het geboren kint, heeft bekent dat
het was van sekeren Adriaen Van Dijck, innegesetene van Turnhout, dat corts daernaer het
geboren kint sijn H. Doopsel heeft ontfangen, waer sij declarante als meter heeft geassisteert.
Dat de voors. Anna Martina Anthonissen ten huijs van haer declarante is verbleven derthien
daeghen, dat sij de declarante aen haer heeft geseght dat sij voor haer een karre soude
besorgen om naer haer woonige tot Turnhtout te vertrecken als wanneer de voors. Anna
Martina seijde dat sij niet gevoert wilde sijn
… als wanneer declarante tegens haer seijde ick hebbe nu sooveel gedaen dat het kint sijn
H.Doopsel heeft ontfangen ende voor u gesorght, gij cond’er mede doen dat gij wilt, gij hebt
met den duijvel begonst ende gij sult noch met den duijvel voleinden, alswanneer deselve
Anna Martina vrijwilligh met haer kint naer haer woonplaetse tot Turnhout is vertrokken,
sonder van imant te sijn verjaeght
Adriaen de Volder en zijn vrouw Elisabeth Peeters en Jan Meeus zeggen bij de geboorte
aanwezig geweest te zijn en bevestigen de verklaring van Maria Anna Vaes.
Als getuigen tekenen Rombaut Van Gorp en Merten Van Herck samen met Notaris Van
Hove.
Verder is er nog een uittreksel uit het resolutieboek van Retie waarin Celestinus Van
Griensven, onderpastoor, Joseph Valentijns Stadhouder,Cornelis Bommens, Peeter Geerts,
Thomas Willems, Jan Theeus Peeter De Brouwer, Thomas Maes en Cornelis Janssens
schepenen en Jan Weijdts, Hendrick van Herck en Peeter Willems, heilige geestmeesters,
Mr. Joannes Josephus Cans, procureur bij de Souverijne Raed van Brabant verzoeken om te
voor hen te pleiten tegen de dagvaarding van de Stad en Vrijheid Turnhout
Uitspraak van de souverijne raad van Brabant in de zaak Ann Martina Antheunissen
De Groot :
de rescribenten (Pastoor, Drossaert, schepenen en tafelmeesters van de H. Geest van
Retie)
tegen
de supplianten (Hoofdschout, schepenen en gesworenen en gecommiteerde gegoijdens
van de Stad en Vrijheid Turnhout)
In een omstandige verklaring van 24 punten d.d. 9 juli 1751, waarin de bovenstaande
verklaringen als argumenten opgenomen worden geeft het hof, Retie op alle punten gelijk .
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Punt 13: de supplianten pretenderen daer uyt dat de taeffel van den H. Geest tot Rethy soude
gehouden sijn van den armen van Turnhout te ontlasten en van de alimentatie van het voors.
kint met hetgene daer van dependeert
Punt 14: Maer tevergeefs ! want daer en is noch redene noch apparentie om daer van
t’ontlasten t’zij den armen, t’zij de gemeijnte van Turnhout
Punt15: Straffer nog: “ Jae selfs al is het soo dat de voors. Anna Martina Anthonissen de
Groot, niet en soude geweest sijn noch gebortigh , noch ingesetene van Turnhout, de
rescribenten en souden noch niet gehouden sijn aen de voors(chreven) ontlastinge”
Het hof preciseert nog dat er geen enkele reden is waarom Retie zou moeten instaan voor het
onderhoud van het kind, immers het kind is niet achtergelaten door de moeder, noch op de
parochie, noch in de gemeente Retie. De moeder heeft immers haar kind meegenomen naar
Turnhout, waar zij het nadien heeft achtergelaten. Het hof verwerpt ook de aanklacht van
Turnhout dat die van Retie de moeder zouden verjaagt hebben en baseren zich dus duidelijk
op de verklaring van Anna Maria Vaes..
Tot slot punten 23 en 24:
…”waeruit naerder resulteert d’ongefondeertheijt der supplianten”
“Het soude iets extraordinair sijn dat de vrouwen en dochters van Turnhout, bevrucht sijnde
souden mogen comen tot Rethy ende aldaer baeren hunne illegitime kinderen, en dan de
supplianten voorders souden gereghtight sijn om de voors. illegitime kinderen te versenden
tot laste van(den) armen ofte van de gemeijnte van Rethy”
Op 27 maart 1751 is het onwettig kind gedoopt onder de naam van Anna Maria Van Dijck en
ingeschreven in de parochieregister van Retie. De moeder wordt vermeld als Anna Martina
Antonisse en de vader Adrianus Van Dijck, doopgetuigen waren Everardus Hulselmans, de
genoemde drossaert van Retie en Maria Anna Vaes, de vrouw die de moeder opnam in haar
huis.

Van een Adrianus van Dijck, getrouwd met een Catharien, zoals in de verklaring van Anna
Martina is gemeld, vind ik geen bijkomende gegevens in de parochieregisters van Retie
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OORLOGSMONUMENTEN WO I IN DE KEMPEN

Monument in Wecheldezande
Aan onze helden, zij stierven opdat wij zouden
leven
1914-1918 A. Van den Broeck, J. Van Looy,
L. Van Dijck
1940-1945 E. Van de Plas, J. Grielens
A Fransen

Monument in Meerhout

Monument in Mol

Monument in Eindhout
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Oorlogsmonument Balen

Oorlogsmonumentin Heultje -Westerlo

1914-1918: Alfons Heylen, Hieronimus
Luyten
Dionisius Van den Broeck, Jozef Warpy
Monument in Gierle
Op het donker blad: Alwin Vendelmans,echt.
van Mallard, 1st luitenant 1885-1936
Aan de zijkanten namen van soldaten uit WO I
moeilijk leesbaar

Monument in Lichtaart:
Op het linker blad staan de namen van de
gesneuvelde soldaten van Lichtaart met hun
geboorte jaar en de maand en het jaartal van
hun overlijden.Op het rechterblad staan namen
van oud strijders met hun geboortejaar
Lichtaert aan hare helden
Biermans F 1888-dec 1915 Franck A 1894-jan
1917 Hermans K 1887-okt 1918 Laenen D

1893-okt 1914 Lens L 1886-nov 1914
Nuyts J 1892-aug1914 Schalckx J 1884-april
1915 Van de Water J 1892-nov 1914
Van der Veken E 1888-okt 1914 Van Gorp J
1896-jan 1917 Van Gorp J 1893-jun 1915
Vervecken A 1893-okt 1914 Wils J 1894-mei
1915 Wijckmans A 1892-1916
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ALGEMENE VERGADERING VAN vzw
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO KEMPEN

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

Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

DATUM

Vrijdag 6 februari 2015 om 15u30

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 AV dd 25 januari 2014
5. Goedkeuring financieel verslag over 2014
6. Goedkeuring begroting 2015
7. Goedkeuring van het jaarverslag 2014
8. Verlenen kwijting aan de bestuurders
9. Vaststellen van het ledenregister
10. Bespreking werking en activiteiten 2015

Na het officiële gedeelte van de vergadering brengen wij met de aanwezigen een bezoek aan
het Lindepaviljoen in Zoersel waar we zullen rondgeleid worden door een gids.
De deelneming aan de algemene vergadering met bezoek aan het Lindepaviljoen is gratis.
Gelieve om organisatorische redenen uw aanwezigheid te willen melden aan onze secretaris
op het mailadres: theopeeters1@telenet.be

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

Cursus familiekunde i.s.m. Dinamo
Met achttien deelnemers kende onze cursus ook dit jaar opnieuw succes. De aanwezigen
kwamen uit alle hoeken van onze regio. Voor de drie cursussen die we gaven in 2013/14
komen we op een totaal van 60 deelnemers. De belangstelling voor Genealogie blijkt in
stijgende lijn te gaan. Op 8 december ll brachten we met 12 deelnemers van de laatste sessie
een bezoek aan het Nationaal Studie en Documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen
in Merksem. De deelnemers maakten er kennis met de uitgebreide bibliotheek en
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verzamelingen waarover FV beschikt. Een aanrader voor iedereen die aan familieonderzoek
doet!
Interessante websites
Paleografie of oud schrift, lezen, ontcijferen en de betekenis ontdekken, dit kan mits veel
oefening en vooral veel geduld. Een hulpmiddel is de site
http://burckhardt.ic.uva.nl/paleografie. Volgende hoofdstukken komen aan bod:
-ontwikkeling van het handschrift, -basisvormen van de letters, - cijfers en getallen, afkortingen, -hulpmiddelen.
Voor opzoeking in Noord-Brabant, zowel DTB-registers als notaris en schepenakten kan je
terecht op http://www.bhic.nl – Brabants Historisch Informatie Centrum – via deze website
kan je eveneens de Belgische vluchtelingen van de eerste wereldoorlog opsporen die in het
vluchtelingenkamp in Uden verbleven hebben.
Een uitgebreide verzameling van meer dan 20.000 trefwoorden en begrippen in verband met
genealogie, akten schepenbanken, rechtbanken enz. kan geraadpleegd worden via
http://home.kpn.nl/dumon002
Artikelen voor Vlaamse Stam of de Kempische Genealoog
Informatie naar de leden is een van de belangrijkste doelstelling van Familiekunde
Vlaanderen. Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van FV wordt ook Vlaamse Stam in een
nieuw kleedje gestoken. Het A5 formaat wordt vervangen door een A4 brochure en ook de
inhoud krijgt een moderne lay-out.
Een oud zeer, informatie of interessante artikelen, gespreid over het ganse werkgebied, wordt
eveneens mee opgenomen in de nieuwe planning.
Dit kan echter niet als er geen artikelen aangeleverd worden van regionale correspondenten.
FV doet dan ook een beroep op zijn leden om artikelen die verband houden met genealogie
over families of gemeenten te bezorgen aan de redactie van Vlaamse Stam.
Je mag ook steeds de artikels sturen aan FV regio Kempen, wij zorgen ervoor dat ze op hun
bestemming geraken. Wij houden u ook op de hoogte van wat er met uw artikel zal gebeuren.
victor.bertels1@telenet.be
Jaarvergadering FV Regio Kempen
De jaarlijkse algemene vergadering van FV Regio Kempen vzw. Gaat dit jaar door op onze
thuisbasis in het kasteel de Renesse te Oostmalle. Aansluitend op het officiële gedeelte
brengen wij een bezoek aan het Lindepaviljoen in Zoersel. In de eeuwenoude lindeboom van
Zoersel is het dorpsleven met figuren en gebeurtenissen uit die gemeente gebeeldhouwd. Een
prachtig kunstwerk dat de moeite waard is om te bezichtigen. Alle deelnemers aan onze AV
kunnen eveneens gratis mee een bezoek brengen aan het Lindepaviljoen. Voor het bijwonen
van de AV volstaat een mailtje aan onze secretaris theopeeters1@telenet.be
Schenkingen
De bidprentjes en rouwbrieven blijven toestromen. Zij worden allemaal ingescand en digitaal
24

ter beschikking gesteld aan onze bezoekers
Volgende personen bezorgden ons bidprentjes en rouwbrieven:
Guido Vertongen van Retie, Ivo Tiebos van Oevel, Gerard Keysers van Poederlee
Dhr. Van Reusel van Geel (?) bezorgde ons via een tussenpersoon een groot aantal bidprentjes
en doodsbrieven.
Ivo Tiebos schonk ons een bundel met foto’s, genealogie, heraldiek en geschriften van de
adellijke familie van Voorne, voor ons echt interessant omdat deze adellijke familie ook
voorkomt in de stamboom van de Renesse. Hartelijk dank aan de milde schenkers.

AGENDA
Januari 2015 _________________________________________________________
7 januari

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

Februari 2015_____________________________________________________________
4 februari

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

6 februari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Jaarvergadering FV-Regio Kempen vzw
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
15 u
FV-Regio Kempen

4 maart

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

14 maart

Wat?

Viering 50 jaar Familiekunde Vlaanderen
Congres met feestzitting
Felix Archief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
9u30 tot 17u
Regio’s Antwerpen, Kempen en Mechelen van
Familiekunde Vlaanderen

Maart 2015

Waar?
Wanneer?
Wie?
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15 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Meer info bij:

Viering 50 jaar Familiekunde Vlaanderen
Genealogische open deurdag
Felix Archief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
10 u tot 17u
Familiekunde Vlaanderen vzw

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
e-mail: theopeeters1@telenet.be
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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