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EDITORIAAL
Victor Bertels

Gazet van Antwerpen, zaterdag 1 september 2007 titelt:“ Rijksarchief sluit drie jaar “
“Het honderd jaar oude veel te krappe gebouw in de Zurenborgwijk sluit drie jaar de deuren
voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding. De talrijke genealogen, heemkundigen en
studenten die er kind aan huis zijn, moeten met bloedend hart hun noeste opzoekarbeid tot
2010 in het Rijksarchief in Beveren voortzetten”
Tot zover het bericht. En nu de werkelijkheid… we zijn bijna TIEN jaar verder en nog steeds
is er geen uitzicht op de terugkeer van het archief naar Antwerpen. Ik weet wel, allerlei
tegenslagen hebben het werk vertraagd. Niet in het minst de faling van de uitvoerende
aannemer. Maar dát kan toch niet de enige oorzaak zijn dat het werk, dat oorspronkelijk op
drie jaar moest uitgevoerd worden, na tien jaar nog niet voltooid is. Antwerpen, de grootste
provincie in aantal inwoners, is de enige provincie in Vlaanderen, zelfs in België, die
momenteel niet meer over een eigen Rijksarchief beschikt.
De verhuis, eerst gedeeltelijk naar de Sanderusstraat, daarna volledig naar Beveren, heeft heel
wat vrijwillige medewerkers aan het Rijksarchief doen afhaken. De verplaatsingen: over de
ring, door de Kennedy tunnel, zijn er voor heel wat medewerkers teveel aan. En de trein dan?
Die stopt vlak bij het archief in Beveren! Dat is inderdaad een oplossing voor diegenen die
een treinspoor achter hun tuin hebben lopen.
Het is godgeklaagd dat openbare aanbestedingen en/of werken in grote mate te kampen
hebben met ofwel vertragingen, ofwel slecht uitgevoerde werken, ofwel failliete aannemers.
Blijkbaar is er niemand die zijn verantwoordelijkheid opneemt om in dit geval met de vuist op
tafel te slaan en er voor te zorgen dat de werken hervat worden of verder gezet worden. Dat de
voorziene werken drie jaar in beslag zouden nemen, wat gezien de ervaring met openbare
werken, wel tot vijf jaar zou kunnen uitlopen, hadden de meeste van ons genealogen al
ingecalculeerd. Maar TIEN jaar, dat loop werkelijk de spuigaten uit.
Na dat het Rijksarchief besloot om de zaterdag openingen te beperken is dit toch wel de
druppel die de emmer helemaal doet overlopen voor de genealogen en heemkundigen van
onze provincie.
Het Rijksarchief schermt ermee dat er nu heel wat te vinden is op internet, dat de archieven
meer en meer digitaal ter beschikking zijn en dat de bezoeken in de archieven terug lopen...
Dat kan allemaal goed waar zijn, maar veel meer dan basisgegevens zijn er voor de genealoog
niet te vinden op het internet. Het samenstellen van een familiegeschiedenis vraagt meer dan
alleen maar namen, plaatsen en data. Enkel aan de hand van oude archieven kan je uw
geschiedenis vlees en bloed geven. Immers, testamenten, verkopen, inventarissen van
sterfhuizen, mombersrekeningen, borgbrieven, processen, schepenregisters….en zoveel
andere zaken zijn niet te vinden op het internet.
Heren van het Rijksarchief, het heeft nu lang genoeg geduurd ! Doe er iets aan, je zal er
de steeds belangrijker wordende groep genealogen en heemkundigen een groot plezier
mee doen.
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BISDOMARCHIEVEN: ONBEKEND IS (NOG) ONBEMIND
Op 1 maart gaf de heer Gerrit Vanden Bosch, Archivaris van het Aartsbisschoppelijk Archief
te Mechelen, in het Kasteel de Renesse een voordracht voor de leden van Regio Kempen over
de Bisdomarchieven. Omdat deze archiefbronnen minder bekend zijn, geven wij hierbij een
samenvatting van zijn uiteenzetting.
Belgie telt acht Bisschoppelijke archieven, 5 Vlaamse: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
en Brugge en 3 Waalse: Doornik, Luik en Namen. Elk bisdom bewaart zijn eigen archieven.
De bisdomarchieven hebben het statuut van privaatrechterlijke archieven dit in tegenstelling
tot de stads- en gemeentearchieven. De diocesane archivaris waakt over de archieven van zijn
bisdom.
Bewaarplaatsen:
Mechelen-Brussel, Brugge, Antwerpen, Namen en Luik en Hasselt: bewaren zelf hun
historisch archief. Van het bisdom Gent zit het archief van het Ancien Regime grotendeels in
het Rijksarchief Gent. Het historich archief van Doornik werd vernietigd in 1940
De delen van de bisdomarchieven die in beslag genomen werden tijdens de Franse revolutie,
bevinden zich in de Rijksarchieven.
De bronnen in bisdomarchieven zijn vaak complementair met andere bronnen. Als de grenzen
van de bisdommen gewijzigd zijn, dan zijn delen van de archieven van het ene bisdomarchief
mee verhuisd naar het andere (vb: van Mechelen naar Antwerpen en van Luik naar Limburg)
Wat vind je in bisdomarchieven?
-parochiedossiers
-parochiearchieven inclussief DTB-registers (na 1796)
-decanale visitatieverslagen
-handgeschreven parochiegeschiedenissen
-acta Episcopalia
-huwelijksdispensaties
-status animarum (bevolking van de parochie met het aantal “communicanten” (zij die
mochten communiceren) en het aantal “niet communicanten” (kinderen die nog niet mochten
communiceren)
officialiteit: kerkelijke rechtbank
Seculiere gegevens
Allerlei verslagen over scholen, schoolmeesters en kosters
Ook decanale visitatieverslagen, dit zijn verslagen waarin de deken verslag uitbracht over zijn
bezoek aan de parochies uit zijn decanaat.
Inspectieverslagen over de scholen (19de eeuw)
benoemingsregisters van de kosters
Gegevens met betrekking tot de geestelijkheid: Priesters/pastoors:
Vaak in context van een parochie of gemeentegeschiedenis, benoemingsregisters van pastoors
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en onderpastoors, jaarboeken van de bisdommen, seminariearchief, studiebeurzen,
wijdingsregisters, persoonlijke dossiers en doodsprentjes
Gegevens met betrekking tot de religieuze instituten: kloosters, abdijen, begijnhoven
Dossiers per congregatie (voornamelijk - maar niet uitsluitend- mbt vrouwelijke
gemeenschappen die onder diocesaan toezicht stonden)
(delen van…) Klooster – of abdijarchieven
Eerste en tweede wereldoorlog
Pastoorsverslagen WO I – online raadpleegbaar via Rijksarchief –www.arch.be
(oorlogsverslagen)
pastoorsverslagen WO II
Bisdomarchieven online:
ODIS: www.odis.be – archievenoverzichten van de bisdommen Mechelen-Brussel, Brugge en
Gent
Voor het bisdom Antwerpen:
www.kerknet.be/bisdom.antwerpen/artikel/archief-van-het-bisdom
Eigen webpagina via Kerknet:
https://www.kerknet.be/

LAATTIJDIGE AANGIFTE OF
GEDOOPT IN DE MOEDERSCHOOT?
Ludo Proost

Baptizata in utero?
Op 23 december 1881 omstreeks 2 uur in de namiddag komt Joannes Proost de geboorte van
zijn kind registreren bij de burgerlijke stand van Gierle. De administratieve geplogenheden
zijn gekend. Eerst verklaart hij dat het kind gisteren om ‘zeven en halfuren s’avonds ‘ is
geboren. Joannes verklaart dan dat het zijn dochter is en van Catharina Vervoort, zijne
huisvrouw. De burgemeester Joannes Cornelius Vendelmans acteert dat er een kind van het
vrouwelijk geslacht is ‘vertoond’. Joannes laat weten dat hij het kind Celina Maria zal heten.
Dit alles onder het getuigende oog van koopman Joannes Roefs en de gemeentesecretaris
Eduardus Vendelmans. Iedereen kan blijkbaar schrijven want zonder enige restrictie in de
akte staan er 4 handtekeningen onderaan de registratie.
Tot zover de geboorteakte nummer 27 van het jaar 1881 te Gierle. Alles lijkt in zijn gewone
doen te zijn: Celina Maria is op 22 december geboren. Alhoewel …
Op de webstek ‘Parochieregisters van Gierle’ door Jozef Neefs (lid van de H.K. Norbert De
Vrijter te Lille) onderhouden, lees ik iets wonderbaarlijks. Celina Maria Proost is op 15
oktober 1881 geboren en op de 16de in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorteparochie te Gierle
gedoopt. De doopmeter is Maria Vervoort en de dooppeter is Ludovicus Proost.
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Mijn eerste idee: mogelijks een overschrijffout. Ik signaleer deze eigenaardigheid. Prompt
antwoordt Jozef Neefs dat er niets aan de hand is. De digitale bewijsstukken steken in de
bijlage: een uittreksel uit het doopregister en het doodsprentje van Celina Maria. Het
rouwprentje volgt getrouw de geboortedatum zoals genoteerd bij de burgerlijke stand.
Doch de doopregistratie door pastoor Franciscus Petrus Le Bon luidt: ” … Anno Domini 1881
die decimâ sextâ mensis octobris baptizata est et pridie horâ octavâ vespertinâ nata Celina
Maria Proost filia Joannis ex Vosselaar et Catharina Vervoort ex Gierle, …”. Celina Maria
blijk dus de 15 oktober 1881 om 8 uur ’s avonds te zijn geboren en zij is op de 16de gedoopt.
Zou Joannes Proost zo vergeetachtig geweest zijn om binnen de wettelijke termijnen de
geboorte te melden bij het gemeentebestuur? Ik vermoed dat de late aangifte op het
gemeentehuis met de mantel van de liefde is bedekt . De aanwezigen gebaarden
waarschijnlijk dat het ‘vertoonde kind’ er als een pasgeborene, en geen 2 maanden, uitzag. In
ieder geval herinnerde Joannes zich nog dat Celina Maria ’s avonds ergens rond 8 uur was
geboren.
Celina Maria is later in 1912 te Gierle met Joannes Van Cleuvenberghen gehuwd. Op 1
september 1969 is zij te Turnhout overleden, 87 jaar oud. Zo melden haar overlevende 2
dochters en 2 zonen het met haar doodsprentje. Haar kinderen zijn: Magdalena Van
Cleuvenberghen (1913-1991), Maria Joanna Van Cleuvenbergen (1915-1985), Yvonna Van
Cleuvenberghen (1916-1926), Josephus Van Cleuvenberghen (1920-1993) en Marcellus Van
Cleuvenberghen (1924-1998). Zou Celina Maria geweten hebben dat ze eigenlijk 2 maanden
en 7 dagen ouder was?
Gezien de toenmalige medische technieken zal het wel niet kunnen dat de pastoor had moeten
schrijven “baptizata in utero”, gedoopt in de moederschoot!

CURSUS FAMILIEKUNDE

Als deze Kempische Genealoog in jullie bus valt zijn wij reeds gestart met een cursus in het
stadsarchief van Geel. Hiervoor schreven zich 16 personen in.
Degenen die te laat kwamen kunnen we gerust stellen, in de maanden oktober/november
wordt er een nieuwe cursus ingericht. Deze zal doorgaan in de leeszaal van het stadsarchief
te Turnhout, dat zich bevind in het stadhuis op de markt te Turnhout.
De definitieve toelating van het schepencollege van Turnhout verwachten wij zeer binnenkort.
Als alles normaal verloopt dan zullen de lessen doorgaan op de woensdagen : 11-18-25
oktober en 15-22-29 november, telkens van 19u30 tot 22u
De prijs voor de volledige sessie, inbegrepen syllabus, documentatiemap en CD, bedraagt 40
euro per persoon.
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Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Indien je interesse hebt kan je al een mailtje sturen
aan victor.bertels1@telenet.be, wij sturen je dan een bericht in de loop van de maand augustus
zodat je dan de betaling kan doen voor deze deelname
Brochures die je kunnen helpen bij uw zoekwerk zijn steeds verkrijgbaar tijdens onze
genealogische dagen
Latijn-Nederlands: 3,5 euro
kwartierstatenboek 10 generaties: 7 euro
Republikeinse kalender: 4 euro
oude woorden en uitdrukkigen : 4 euro
kwartierstaat groot model 53x83 1ex in kleur 1 in z/w : 8 euro
en nog diverse andere. Vraag er naar tijdens onze genealogische dagen!

SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

GORIS Jan Baptist (Joannes Baptista)

Geboren te: Arendonk
Ouders:

Broers en zussen:
Beroep:
Woonplaats:

Andere persoonlijke
gegevens:

Op 9 februari 1893 om 12 uur ten gehuchte Voorheide
Geboorteakte 16 bij de Burgerlijke Stand van Arendonk in 1893.
Ludovicus Goris °Arendonk 07/11/1866 dagloner
Gehuwd te Arendonk op 08/08/1889 met
Elisabeth De Vocht °Arendonk 28/08/1852, huisvrouw
1 zus, Anna Maria Barbara ° Arendonk 04/07/1890
Fabriekwerker (dynamietfabriek te Arendonk)
Te Arendonk ’t Pleintje 253,
tegenwoordig is dit de Zonstraat in Arendonk, het huisje ligt nog
steeds vredig in deze Arendonkse buurt.
Hierbij nog een foto van de ouders en zus van Jan Baptist vóór hun
huisje op het Pleintje

7

Bron: familiearchief familie Swinnen

Gesneuveld

12 november 1917 om 6.00 u ’s morgens
te Gijverinkhove

Begrafenisgegevens:
Begraven op: 13/11/1917 op het Belgisch Militair Kerkhof te Hoogstade
Grafnummer:847(in 1917), momenteel grafnummer 709.

Foto van het eerste graf in de sneeuw, met
krans van het regiment van de grenadiers

foto van het graf op de begraafplaats van
Hoogstade
Foto: Marie De Bie

Bron: Familiearchief familie Swinnen.
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Bron: http://www.1grdeporte.info/1grdeporte/Historiek_Grenadiers.html , geraadpleegd op 03/03/2017

Gedachtenisprentje

Bron:

familiearchief familie Swinnen, Dhr. Koninckx L.
Je ziet op deze foto duidelijk de “dogtag” aan zijn rechterpols.

Jan Baptist kwam op 12 november 1917 om 6.00 uur ’s morgens terug van een patrouille
en werd geraakt door een mitrailleurkogel in de buik ten gevolge waarvan hij stierf.
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MILITAIRE GESCHIEDENIS:
Stamnummer:

135/50411

Datum indiensttreding: Op 1 oktober 1913 begon Jan Baptist Goris met zijn legerdienst.
Op het moment van de mobilisatie in 1914 was hij dus onder de
wapens
Soldaat milicien 2e klas van 1913
Regiment/ Eenheid:
6e legerdivisie, 1e regiment Grenadiers, 1e bataillon, 3e compagnie
Zijn nicht vertelt dat hij nog met de hoge berenmuts wacht heeft
gelopen voor het koninklijk paleis tijdens zijn legerdienst. Hij heeft
nog verteld aan zijn zus dat die berenmutsen heel warm waren.

Foto van de klas van 1913, allemaal jonge mannen, die beginnen met hun legerdienst.
Jan Baptist Goris is de vijfde van links bovenaan.
Bron: Familiearchief familie Swinnen

Verloop militaire loopbaan tijdens WO I:
-

1/10/1913 begin legerdienst bij 1e regiment Grenadiers, 1e bataillon, 3e compagnie.
Op 1/04/1914 was hij ingedeeld bij het 1e regiment Grenadiers, 1e bataillon, 3e
compagnie
Op 1 /08/1914 was hij nog steeds ingedeeld bij het 1e regiment Grenadiers, 1e
bataillon, 3e compagnie.
Op 7/11/1914 wordt hij ondergebracht bij het 1e regiment Grenadiers, 1e bataillon, 1e
compagnie.
Op 12/11/1917 sneuvelt Jan Baptist tijdens een patrouilletocht te Gijverinkhove.
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Nog enkele foto’s uit het soldatenleven:
1913

Bron: familiearchief familie Swinnen

Deze foto werd genomen na 1916 en vóór 1917
Jan Baptist staat rechts en draagt op deze foto een uniform van de grenadiers (elite van de
infanterie) uit 1916. Deze foto werd dus tijdens de oorlog genomen.
(Met dank aan Stefaan Nuyts)
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Ontvangstbewijs
van het
Oorlogskruis
met palmen
ondertekent door
vader Goris

Bron: militair
Dossier

Bron: familiearchief familie Swinnen

Deze foto werd later genomen dan de
vorige, dus na 1916 en vóór 1917,
Jan Baptist staat links.

Ik wil hier graag een persoonlijke bedenking bij maken:
Wanneer je bekijkt hoe deze jongen evolueerde tijdens de oorlog, merk je hoe hard het
frontleven was. In 1913 is hij nog vrij goed gebouwd, op de foto op zijn gedachtenisprentje,
dat je hoger ziet, zie je ook de dogtag aan zijn rechterpols. Als je op bovenstaande foto kijkt
zie je dat die ketting hier veel losser om zijn pols zit. Op deze laatste foto is duidelijk te zien
hoeveel deze jongen vermagerde tijdens die jaren aan het front.
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Bron: familiearchief familie Swinnen

Deze brevetten en medailles ontving de familie in
Arendonk op 20 februari 1922, hiervoor heeft vader
Goris ondertekend.
Bron: familiearchief familie Swinnen

Onderscheidingen en medailles:
Orde van Leopold II
Ontvangen bij KB, arrest 5332 van 2 oktober 1918
IJzerkruis
Geen ontvangen
Oorlogskruis met palm: Ontvangen bij KB, arrest 5332 van 2 oktober 1918
Frontstrepen
5 Frontstrepen voor 39 maanden en 12 dagen of 3 jaar 3 maanden
en 12 dagen frontdienst, ontvangen op 13 mei 1921.
Overwinningsmedaille
Ontvangen
Herinneringsmedaille
Ontvangen
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Overlijdensakte:

Zijn overlijdensakte “Gestorven voor België te Gijverinckhove den
12 november 1917” werd ingeschreven in de registers van
overlijdens van de gemeente Arendonk in het jaar 1925 onder
nummer 6 op 24 januari 1925

Overige info:
Zijn zuster Barbara Goris ging soms in Arendonk aan de draadversperring een contactpersoon
opwachten, die dan nieuws van aan het front wist te vertellen en soms ook brieven overbracht.
Op zekere dag kwam hij met de melding dat Jan Baptist Goris, haar broer dus, gesneuveld
was, het arme mens verloor ter plekke het bewustzijn, op de vaartdijk. (Mondelinge
getuigenis R. Segers).
Uit het Guldenboek der vuurkaart: De Grenadiers: “Hunne Geschiedenis”:
In Augustus 1914 werd er uit het gemobiliseerd regiment Grenadiers een brigade gevormd.
Gedurende het eerste deel van den oorlog namen de twee regimenten Grenadiers deel aan al
de uitvallen uit Antwerpen en streden dapper te Hofstade, Elewijt, Molen, Werchter, Opdorp
en St-Amands.
Tijdens den aftocht van het leger waren zij in de achterhoede te Schoonaarde en te Berlaar.
De slag aan den IJzer was bijzonder zwaar voor de Grenadiers. Van 21 tot 30 Octobcr 1914
vochten zij, zonder verpoozen en in verschrikkelijke omstandigheden, te Tervate, te
Schoorbakke, te Stuivekenskerke, aan den Groot-Beverdijk en te Pervijze.
Met de wrakken der twee regimenten kon er niet eens één regiment worden gevormd. Tot in
Februari 1915 hielden de Grenadiers den vijand in bedwang voor Diksmuide.
Toen het, dank zij den toevloed van rekruten, vrijwilligers en genezen gekwetsten weer met
vier bataljons was opgericht, loste het regiment, van Maart tot Juli 1915, de Franschen af in
de loopgraven van Steenstraat. In dien sector is het dat de Grenadiers, op 22 April, den
eersten Duitschen aanval met stikgassen doorstonden en dat zij, verscheidene dagen
weerstaande aan de woedende aanvallen van den vijand, dezes offensief volkomen stuitten en
hem aldus beletten ons gevechtsfront te schenden.
Na Steenstraat en tot einde 1915 trokken de Grenadiers andermaal de wacht op in den
gevaarlijken sector van Diksmuide.
In 1916 bezetten zij het front tusschen Diksmuide en Drie-Grachten.
In 1917 werden opnieuw de twee regimenten gevormd: zij bezetten de sectors van Boezinge
en van Nieuwkappelle.
In 1918 lossen zij de Franschen af te Nieuwpoort en daarna de Engelschen te Ieper.
In al die sectors onderscheidden de Grenadiers zich door veelvuldige patrouilles en
stoutmoedige raids, waaruit zij talrijke gevangenen terugbrachten. Al de Duitsche aanvallen
werden er afgeslagen en menige vijandelijke post werd er veroverd, bezet en gehandhaafd.
Er ging geen enkele dag van wacht in de loopgraven voorbij zonder dat verscheidene hunner
makkers gedood of gekwetst werden.
‘t Is van uit den sector Ieper dat zij op 28 September 1918 vertrokken om deel te nemen aan
het bevrijdings offensief.
Talrijke makkers verloren zij in de bloedige gevechten om den heuvelkam van Passchendale
te veroveren, Vlaanderen te ontzetten en den vijand tot aan de Schelde te achtervolgen.
Pas hadden zij dien stroom overgestoken, - nadat zij tijdens den laatsten oorlogsnacht 50 man
hadden verloren, - wanneer, den morgen van 11 November, de wapenstilstand een einde
stelde aan hun uiterste gevecht.
Hunne vaandels met amarantkleurigen nestel dragen vijf roemrijke vermeldingen en in het
steen van hun gedenkteeken in de Kazerne Prins Albert staan de namen gebeiteld van hunne
1.300 dooden.
http://www.1grdeporte.info/1grdeporte/Historiek_Grenadiers.html
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1

X Arendonk 8 augustus 1889
Joannes Baptist Goris
° Arendonk 9 februari 1893 † Gijverinkhove 12 november 1917
Soldaat 1ste wereldoorlog – begraven M.K. Hoogstade graf 709

Samengesteld door Vic Bertels
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X Arendonk
X Arendonk
X Arendonk
X Arendonk

08.02.1752
29.04.1760
18.08.1789
29.04.1794

12
13
14
15

° Arendonk 27.08.1830
° O-Turnhout 4.11.1832
† Arendonk 19.01.1886
† Arendonk 10.03.1901
X Arendonk 10 november 1860

° Arendonk 10.03.1801
° Arendonk 07.07.1814
† Arendonk 27.12.1876
† Arendonk 27.07.1904
X Arendonk 8 april 1837

2

3

Ludovicus Goris
° Arendonk 7 november 1866
† Arendonk 1 maart 1938

Maria Elisabeth De Vocht
° Arendonk 28 augustus 1852
† 12 april 1943

° Arendonk 10.10.1771
† Arendonk 01.09.1848

Maria Elisabeth Gevers

30

† Arendonk 03.09.1828

Wilhelmus Broeckx
° Arendonk 29.07.1757
† Arendonk 16.06.1811

29

° Arendonk 20.03.1795

Maria Elisabeth Broeckx

° Reusel 28.10.1767
† Arendonk 08.07.1810

Hernrica Mollen

° Arendonk 08.01.1766
† Arendonk 07.12.1831

Petrus Caeymax

° Arendonk 19.07.1743
† Arendonk 06.04.1795

Maria Helena Goris

° Arendonk 26.01.1733
†Arendonk 09.05.1795

Henricus De Proost

° Arendonk 20.06.1733
† Arendonk 09.05.1813

Anna Elisabeth De Vocht
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† Arendonk 14.03.1875

Adrianus De Vocht
° Arendonk 28.02.1724
† Arendonk 01.03.1795

27

° Arendonk 06.05.1792

Franciscus Caeymax

Anna Maria Dielis
° Retie 27.04.1778
†

26

† Arendonk 11.05.1842

11

25

° Arendonk

x

Joanna De Proost

Josephus Fabry
° Arendonk 30.12.1767
† Arendonk 04.04.1808

24

† Arendonk 25.123.1815

10
23

° Arendonk 12.02.1767

9
22

Martinus De Vocht

8
21

† Turnhout 26.10.1846

06.02.1805

20

° Arendonk 01.06.1807

22.02.1791

Anna Maria Fabri

X Arendonk
° Arendonk 13.02.1774
† Arendonk 02.09.1822

° Joanna Meijnendoncks

19

°

X Arendonk

Joannes Baptist Blockx

Petrus Simons
° Arendonk 19.12.1753
† Arendonk 18.05.1824

18

† Arendonk 22.09.1835

Helena Meijnendonckx
° Arendonk 19.02.1759
† Arendonk 02.07.1813

17

° Arendonk 15.12.1805

Adrianus Goris
° Arendonk 01.12.1759
† Arendonk 12.09.1813
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Elisabeth Simons

† Arendonk 02.11.1851

° Arendonk 05.12.1791

Adrianus Goris

Margaretha Maes 1738-1774

Joannes Gevers 1733- ??
X Arend
31.01.1769

Elisabeth Cooijmans 1717-1764

Petrus Broeckx
X Arend
16.02.1749

Margaretha Kerkhofs

Franciscus Mollen 1725- ??
X Reusel
25.06.1747

Joanna Thijs De Bie 1721-1788

Martinus Caeymax ??-1785
X Arend
10.01.1758

Elisabeth Wouters 1714-1751

Joachim Goris 1710-1788
X Arend
31.01.1731

Elisabeth Van Leuven 1701-1737

Marcus De Proost 1694-1762
X Arend
24.02.1732

Anna Maria Clarien 1711- ??
08.074.1731

Rudolphus De Vocht 1701-1735
X Arend

1681-1757
Elisabeth Janssen 1680- ??

Adrianus De Vocht
03.02.1705

X Arend

Versantvoort Catharina 1751-

Adrianus Dielis 1747- ??
X Retie
29.04.1777

Elisabeth Joris 1743 - 1771

Godefridus Fabri 1739-1792

14.01.1766

X Arend

Jacoba Cooijmans 1750-??

Petrus Meijnenconckx 1736-??

X Arend
19.11.1771

Maria Catharina Maes 1718-1779

Petrus Simons 1717-1806

X Arend
19.07.1744

Joanna Beirens 1729-na 1790

Jan Meijnendonckx 1723-1790

X Arend
04.04.1758

Anna Maria Willems 1716-1788

Adrianus Goris 1713-1770

10.01.1741

X Arend

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

31

X Arendonk 10.11.1825
X
X Arendonk 24.11.1795
X Arendonk 31.05.1814

4
5
6
7

Petrus Goris
Barbara Blockx
Henricus De Vocht
Maria Barbara Ca(e)ymax

HUWELIJKS- VOORWAARDEN EN BELETSELEN
NA HET CONCILIE VAN TRENTE
Victor Bertels
De voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk in het ancien régime vinden hun
oorsprong in het Concilie van Trente in 1563
Omdat de gemeenschappen destijds meestal klein waren en de mobiliteit niet er groot, zijn de
meest voorkomende beletselen deze wegens bloedverwantschap en/of aanverwantschap.
De meeste huwelijken werden kerkelijk afgesloten in de parochie van de bruid. Als bruid en
bruidegom tot verschillende parochies behoorden, dienden zij zich ieder op zijn beurt aan te
bieden bij de pastoor tot welke parochie zij behoorden.
Na een onderzoek om uit te maken of niemand zich tegen het huwelijk verzette en er geen
beletsel was, nam de pastoor van de parochie waartoe de bruid behoorde akte van het
voornemen om te huwen, dit met wederzijdse toestemming. Dit is wat men noemt de
“ondertrouw”. Verlovingen, soms zeer vroeg, kwamen enkel voor bij de adel!
Een belofte tot trouwen bracht een zekere verplichting mee, zelfs als zo’n belofte gedaan werd
“in de kroeg, tussen drinkebroers”
Na de ondertrouw kreeg men dan de afkondigingen de zgn “roepen” die door de pastoor
gedaan werden vanaf de preekstoel, en als ook hier geen beletsel naar voren kwam, volgde het
huwelijk.
De pastoor van de parochie van de bruid moest normaal het onderzoek doen naar de
geldigheid van het huwelijk. De belangrijkste vraag was: zijn bruid en bruidegom gedoopt?
Als de bruidegom van een andere parochie was, diende hij een doopattest voor te leggen,
afgeleverd door de pastoor van zijn parochie.
Een eenvoudige verklaring van de bruidegom dat hij niet gedoopt was volstond niet. De
pastoors werden ervoor gewaarschuwd dat gehuwde mannen de truuk van “niet gedoopte”
wel eens gebruikten om een tweede maal te huwen, zonder dat hun eerste vrouw overleden
was. Ze gaven er de voorkeur aan zich een tweede keer te laten dopen, liever dan een
doopattest voor te leggen.
Het zou normaal zijn dat de pastoor, naast de doopakte een aantekening maakte van een
eventueel huwelijk, maar daar hebben wij nergens, in geen enkel doopregister een voorbeeld
van gevonden!
De volgende vraag was: zijn de toekomstige partners bekwaam om te huwen? In die tijd
moest de jongen minstens 14 jaar en het meisje minstens 12 jaar oud zijn…tenzij het verstand
aanvulde wat aan leeftijd ontbrak… en hierop werd voor de adel of koningshuizen nogal eens
een uitzondering gemaakt.
Zij moesten ook een basiskennis hebben van de godsdienst, dwz een Wees Gegroet, een Onze
Vader en de Twaalf Artikelen van het Geloof kunnen opzeggen.
Wanneer het een tweede huwelijk betrof, moest het bewijs geleverd dat de eerste
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echtgen(o)ot(e) overleden was. Speciale aandacht moest gegeven worden aan rondtrekkende
personen, vrouwen van militairen en gevangenen.
Een bijkomende belemmering was het tijdstip waarin een huwelijk in principe niet kon
plaatsvinden, de zgn “tempus clausus”, dit waren:
-het begin van de advent tot Driekoningen
-van aswoensdag tot de zondag na Pasen
Als er sprake is in de huwelijksakte van “ bekwam dispensatie voor de besloten tijd” ,dan zal
men in de doopakten enkele weken of maanden nadien daarvoor de reden wel vinden!
Bloedverwantschap (cognation) en Aanverwantschap (affinitas)
De meeste voorkomende beletsels in het ancien régime zijn de bloedverwantschap en de
aanverwantschap, het laatste alleen bij een tweede huwelijk natuurlijk.
Ook in ons Burgerlijk Wetboek is deze verwantschap nog steeds een huwelijksbeletsel.
Art. 161: Het huwelijk is verboden tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en
neerdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn (w 31.03.1987 art.25)
Art 162: In zijlijn is het huwelijk verboden tussen broers, tussen zussen, of tussen broer en
zuster (w 31.03.1987 art.25- w2001-03-2/38, art2, 010
Art 163: Het huwelijk is ook verboden tussen oom, nicht of neef en tussen tante, nicht of neef.
(w 2003. 02.13/3, art 5, 015)
Het huwelijksbeletsel tussen schoonbroers en schoonzussen werd afgeschaft door de wet van
27 maart 2001 tot wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek
Bij wet werden ook nog een aantal beletselen ingevoerd die betrekking hebben op
adoptiepersonen.
Volgens het Concilie van Trente waren beide verwantschappen een huwelijksbeletsel ‘tot in
de vierde graad inbegrepen’
Bij bloedverwantschap werd de graad bepaald door het aantal voorouders tot de
gemeenschappelijke voorouder, deze laatste niet meegeteld.
Bij ongelijke afstand tot de gemeenschappelijke voorouder, was het de meest verwijderde die
in aanmerking kwam.
Een voorbeeld uit PR Arendonk:
1665 3de juli, contraxerunt matrimonium Adrianus Deens et Josina Merckx,
dispensatione apostolica in mixto de 3 et 4 gradu consanguinitatis coram Amplissimo
Domino Judoco Houbraken, vicario generali episcopatus Buscoducensis et testibus
Petro Heijmans et Joanne Simone, Antverpie, ft est frt Fran: Anth: Gaillard, pastor in
Arendoncq
In Arendonk staan in het huwelijksregister van 1661 tot 1690 de ondertrouw en de huwelijken
door mekaar. Als er dispensatie verleend is wordt dit alleen bij de sponsalia vermeld: “cum
dispensatione”, zonder verdere verklaring, in de daaropvolgende huwelijksakte wordt er geen
melding van gemaakt.
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De aanverwantschap werd op dezelfde wijze berekend. Een man was dus verwant met de
zuster van zijn vrouw alsof het zijn eigen zuster was, dus eerste graad, hij was zelfs verwant
met zuster van zijn bijzit, maar hier ging de verwantschap niet verder dan de tweede graad (!)
“Affinitas est propinquitas personarum, omni carens paternela, proveniens es carnali
copula, etiam fornicaria”
Aanverwantschap is de verwantschap tussen personen die – alle gemeenschappelijke
voorouders ontbrekende – voortkomt uit vleselijke betrekkingen, ook buitenechtelijke.
Omnes consaguinei uxoris efficiuntur affines marito et omnes consanguinei mariti sunt
affines uxori, in eo gradu quo erant consanguinitate juncti, ut frater uxoris est in
primo gradu affinitatis marito
Alle bloedverwanten van de vrouw zijn aanverwanten van de man en alle
bloedverwanten van de man zijn aanverwanten van de vrouw en zulks in dezelfde
graad waarin zij bloedverwant waren, zodat de broeder van de vrouw aanverwant is
aan de man in de eerste graad.
Reeds in de 11de eeuw verbood men een huwelijk tussen bloedverwanten en wel om volgende
redenen:
“Uit zulke komen meestal voort blinden, kreupelen, gebochelden en leepogigen of andere
misvormden”
Het huwelijksbeletsel bij bloedverwantschap en aanverwantschap ging dus tot de vierde graad
inbegrepen. Dit betekent dat er een beletsel was wanneer één van de vier grootouders van de
jongen, kozijn of nicht was van één van de grootouders van het meisje
Daar de gezinnen destijds redelijk kroostrijk waren, zal de bloedverwantschap zeker talrijker
geweest zijn dan aangeduid in de registers. De trouwers zullen in heel wat gevallen zelf niet
geweten hebben dat ze verwant waren en de pastoor moest aan de hand van zijn
parochieregisters nogal wat genealogisch werk verrichten om dit uit te vissen.
Vooral in de kleine parochiegemeenschappen was het soms moeilijk om een huwelijkspartner
te vinden die niet van ver of nabij verwant was. Niet alleen afstand of verplaatsingsmiddelen
speelden een rol, maar ook de kastegeest, want buiten de adel waren er: grote (here)boeren,
kleine boeren, ambachtslieden, dagloners… enz.
In de kerkelijke voorschriften worden dan ook diverse redenen opgegeven om dispensatie te
verleden en een huwelijk tussen verwanten te excuseren:
‘de engheid van de plaats, wat de vrouw betreft; wanneer namelijk de plaats zodanig
is dat een meisje van eerbare familie –tenzij ze zou trouwen met een bloedverwant of
aanverwant – ongehuwd zou blijven of zou moeten trouwen met iemand van lagere
stand.’
‘de leeftijd van het meisje, méér dan 24 jaar, ten minste voor zover zij er geen van
gelijke stand kan vinden om mee te trouwen’
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‘het behoud van een illustere familie of het behoud van goederen in een illustere
familie’
De aanvragen om dispensatie werden overgemaakt aan de bisschop, vergezeld van de nodige
inlichtingen en/of een genealogische tabel. Er diende eveneens vermeld of er reeds “vleselijke
betrekkingen” plaats gehad hadden tussen de betrokkenen. Dit laatste verhoogde het tarief in
belangrijke mate, wegens de daarbij horende “absolutie der familiariteiten”
Dispensatie tussen nicht en kozijn (2de graad) werd verleend door de Romeinse curie, immers
in het Concilie werd beslist:
‘in de tweede graad zal nooit dispensatie verleend worden, tenzij tussen grote vorsten en
omwille van algemeen welzijn’.
Toch zien wij in de PR dat dit niet altijd toegepast is en men hiermee nogal soepel omsprong.
In grotere gemeenschappen kwam het wel eens voor dat de verwantschap pas werd
vastgesteld na het huwelijk. In dat geval was het huwelijk ongeldig, er moest dan eerst
dispensatie aangevraagd worden en nadien werd er dan “hertrouwd”, in andere gevallen werd
de laattijdige vaststelling van verwantschap met de mantel der liefde bedekt en liet men de
zaak zoals ze was.
Buiten de verwantschap waren er nog enkele andere beletselen, minder frequent voorkomend
zoals het verschil in godsdienst of eredienst, bij ons weinig maar in de noordelijke
Nederlanden meer gangbaar.
Met het verschil in eredienst of godsdienst wordt vooral het beletsel tussen een gedoopte en
een niet-gedoopte bedoeld. Er is dus geen huwelijk mogelijk omdat zonder doopsel geen
ander sacrament kan ontvangen worden. Wanneer beiden gedoopt zijn, ook al zijn ze ketters,
afvallig of geëxcommuniceerd, dan is het aangegane huwelijk NIET ongeldig.
Lodewijk XIV vaardigde in 1680 een edict uit waarin huwelijken van katholieken met ketters
ongeldig beschouwd werden en de kinderen uit zulk een huwelijk geboren werden beschouwd
als onwettige kinderen.
Het feit één der drie hogere wijdingen (subdiaken, diaken of priester) te hebben ontvangen,
waren eveneens een beletsel om te huwen en maakten een gesloten huwelijk ongeldig
Wanneer alle onderzoek gedaan is verklaren de aanstaande bruid en bruidegom nog eens voor
de Pastoor dat er geen andere beletselen bestaan. Daarna kunnen de verloofden naar huis met
de strenge vermaning dat zij:
“Alvorens de priesterlijke zegen in de kerk gegeven is, zij niet in hetzelfde huis mogen wonen,
dat ze het huwelijk niet mogen “consommeren”en dat ze zelfs niet samen mogen zijn, tenzij in
de presentie van andere personen.”
Bronnen: Vlaamse Stam november 1975 L. De Meuter- “huwelijksvoorwaarden en-beletselen
in het oud regime”
Burgerlijk wetboek: huwelijksbeletselen
PR huwelijken Arendonk 1660-1689
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Opzoekingen in Frankrijk
Voor wie opzoekingen wil doen in Frankrijk is volgende website zeker interessant:
http://www.archivesde france.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/eta-civil/
Op de landkaart van Frankrijk klik je op een nummer en dan kom je op de website van het
departement dat je gekozen hebt. Elk departement heeft zijn eigen voorstelling van zijn archieven.

Tot welk departement een bepaalde plaats
behoort kan je vinden op de site:
“departementen van Frankrijk”
Hieronder vind je bv de pagina van Pas de
Calais. Hierin kan je zoeken in de “Etat
Civel” zowel op “tables decenales”= tien
jarige tafels als op “actes”
Daarna geef je op wat je wil zoeken in
“fonds de collections” en de gemeente die
je nodig hebt.
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Schenkingen
Voor onze bibliotheek kregen we volgende aanwinsten:
-Jaarboek 1947 Geestelijkheid Aartsbisdom Mechelen,- Kardinaal Van Roey en de Duitse
bezetting in Belgie, geschonken door Theo Peeters, Turnhout
-Gedenkboek eeuwfeesten van de Kon. Harmonie St Bartholomeus Merxem, door Mariette
Backs
De Antwerpse familie Geudens tijdens de tweede wereldoorlog, door Leen Geudens, Wortel
Bidprentjes geschonken door: Jules Vannuffelen Beerse, -Anna Marie en Linde Bunneghem,
Kwaadmechelen,- Gerard Keysers, Poederlee, Familie Borgers, Arendonk.
52ste congres Familiekunde Vlaanderen
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 in de Hallen van het Belfort te Brugge.
Thema: “Waar woonden mijn voorouders”
Programma Zaterdag: 9-10u onthaal en verwelkoming
10u30 en 11u30 referaten door P. Beyls en W. Devoldere
14u30 en 15u30 referaten door M. Lievens en J. Dhondt
16u30 Ceremonie
17u30 ontvangst op stadhuis met receptie
Programma Zondag: Dag van de Familiegeschiedenis
10u voorstelling website familiegeschiedenis.be – Davy Verbeke
11u Belang van DNA voor de genealoog – Marc Van den Cloot
14u Het verleden in digitaal jasje – Annelies Coenen
15u Macht, malaise en migratie – Robert Philippo
Doorlopend, gedurende de twee dagen, is er gelegenheid voor een bezoek aan de standen van
de genealogische beurs.

AGENDA
Maart 2017
13-20-27 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Stadsarchief, Werft Geel
19u30
FV-Regio Kempen ism Stadsarchief Geel

25 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

52 ste congres Familiekunde Vlaanderen
Stadshallen van het Brugse Belfort
10u tot 17u
Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge
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26 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische en heemkundige beurs
Dag van de familiegeschiedenis
Stadshallen van het Brugse Belfort
10u tot 17u
Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

April 2017
6 april

Mei 2017

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

3 mei

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

8–15–22 mei Wat?

Cursus Familiekunde
Waar?
Stadsarchief, Werft Geel
Wanneer?
19u30
Wie?
FV-Regio Kempen ism Stadsarchief Geel

Meer info bij:

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

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
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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EEN KEMPENSE FAMILIE : PROOST

(1)

Ludo Proost (deel 1)

Vooraf
In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw ontdekte ik in de ouderlijke bibliotheek een
tweedelig werk over ‘Turnhout in het verleden en het heden’. In 1905 gaf de norbertijn
kanunnik Josephus Evermodus Jansen dit werk uit. Zijn historische beschrijving van de stad
heeft me gedurende uren in de ban gehouden en niet het minst omdat de familienaam Proost
erin voorkwam. Dat laatste versterkte mijn nieuwsgierigheid. Ik vroeg me af of de vermelde
Willem Proost, de secretaris van de Stad Turnhout, familie zou kunnen zijn? Mijn toenmalige
onbestaande onderzoeks-mogelijkheden doofden wel niet volledig dit vuur van
weetgierigheid. De smeulende as bleef gedurende zo’n een halve eeuw nagloeien. In 2009
waaide het DNA-project Oud-hertogdom Brabant een zuurstofrijke wind doorheen die
sluimerende resten. Ik nam deel aan deze wetenschappelijke genealogische studie. In dezelfde
periode begon ik opnieuw met het doorbladeren van het ‘Inlichtingsboek betreffende de
familie: Proost’ opgemaakt in 1987 door Willy Verheyen, een neef van mijn vader. Wat later
werd het doorzoeken van de burgerlijke stand en van de parochieregisters een bezigheid om
dit inlichtingenboek verder uit te breiden. Daarnaast raadpleegde ik gearchiveerde stukken
zoals schepenakten, notariële akten, grondboeken om de familiegeschiedenis te stofferen.
Vandaag, acht jaar later, kon ik besluiten dat ik geen nazaat ben van die Guilielmus Proost uit
de 17de eeuw. Door het bepalen van de y-haplogroep en y-haplotypes werd het wel duidelijk
dat we genetisch zeer ver verwant zijn.
Zijn de families Proost verwant aan elkaar?
Op het einde van de 16de eeuw komt de familienaam Proost veelvuldig voor in de Kempen,
voornamelijk in het oude Land van Turnhout1. Sindsdien heeft deze familienaam zich
hoofdzakelijk verspreid in de Nederlandstalige provincies van België2. Enkele inwijkelingen
Proost vanuit Nederland vormen op die oorspronkelijke regio de uitzondering.
De historische vaststelling van deze geografische nabijheid grondt het vermoeden dat deze
personen een gemeenschappelijke voorvader Proost delen. De samenstelling van de
verschillende families Proost leidde reeds tot het identificeren van een zestiental families3 .
Daarvan leefden nog afstammelingen tot in het begin van de 20ste eeuw . Sommige ervan
bereikten zelfs het begin van de 21ste eeuw. Tot op heden is het nog niet aangetoond dat al
deze families een gemeenschappelijke voorvader Proost delen. Verder onderzoek op basis van
geschreven documenten kan deze stelling aannemelijk maken. Tegenwoordig kunnen we ook
beroep doen op onderzoekstechnieken uit de genetica om een biologische verwantschap vast
te stellen. In dit artikel wil ik het gebruik van zulk onderzoek op twee manieren belichten.
Vooreerst de genetische bevestiging van een gemeenschappelijke voorvader in een stamboom.
1

PROOST, ‘De familienaam Proost … Antwerpen’, 146-149.
MARYNISSEN en BIJNEN, Familienaam.be
3
PROOST, Familienaam Proost, ‘4.2 Stambomen Proost: België’.
2

3

Anderzijds, waar vooralsnog geschreven bronnen ontbreken, kan een onderzoeker een
genetische verwantschap tussen verschillende takken Proost aannemen.

De genetische bevestiging van een schriftelijk vastgestelde verwantschap
Voorstelling van denaamdragers Proost
Het betreft drie afstammelingen van het echtpaar Cornelius Proost (1614-1680) - Paschasia
Reijns (1629-1704) uit Vosselaar. Juridisch gezien zijn ze verre achterneven van elkaar.
Figuur 1: Stamreeksen van de onderzoekskandidaten Proost
(Mannelijke) stamreeksen in verkorte vorm
Cornelius Proost
X Anna Grielens
1639
1ste huwelijk

XX Paschasia Reijns
1660
2de huwelijk

Paula Proost x Hendrik Wouters

Gerardus Proost
1670-1724

Margareta Wouters x Franciscus Sas

Paulina Sas

x
1750

Joannes Proost
1701-1759 (1760)

Franciscus Proost
1704-1775

Cornelius Proost
1724-1806

Gerardus Proost
1730-1806

6 tussengeneraties

6 tussengeneraties

7 tussengeneraties

Ronny Proost

Ludo Proost

Danny Proost

Schematisch vat figuur 1 deze juridische verwantschap samen. Ludo Proost en Ronny Proost
verschillen van elkaar 16 generaties (8 opgaande en 8 neergaande). Met Danny Proost
verschillen zij 17 generaties ( 9 opgaande en 8 neergaande). Deze figuur over de verkorte
stamreeksen leert dat Ludo en Ronny Proost als meest recent voorvader Joannes Proost (17011759/1760)4 kennen. Beiden hebben met Danny Proost, Gerardus Proost (1670-1724)
4

Het sterfjaar van Joannes Proost is niet precies gekend. Het Landt- Grondboeck van Vosselaer van 1757
vermeld dat zijn kinderen in het jaar 1760 in onverdeeldheid verkeren met betrekking tot de grondpercelen. Hij
is niet meer als bedeplichtige vermeld. In 1759 - het overlijdensjaar van zijn echtgenote Joanna Martens – is hij
nog in leven, want hij wordt in het begrafenisboek als haar ‘uxor’ (echtgenoot) geregistreerd. Daarom kozen we
voor de periode 1759-1760.

4

gemeenschappelijk. Uit hetzelfde diagram zien we dat de kandidaten respectievelijk
afstammen van de twee zonen van deze Gerardus: de eerder genoemde Joannes Proost en
Franciscus Proost (1704-1775). Deze Gerardus is hoogstwaarschijnlijk de enige zoon met
nakomelingen van het echtpaar Cornelius Proost - Paschasia Reijns.
Het blijkt dat hun oudst gekende voorvader te Vosselaar woonde. Uit de verschillende woonen/of geboorteplaatsen (Tabel 1) is af te leiden dat de personen uit deze drie familietakken tot
diep in de 20ste eeuw in dezelfde regio verbleven. Bijna alle opgesomde gemeenten liggen in
de nabijheid van Vosselaar.
Naam
Proost Ludo
Proost Danny
Proost Ronny

Tabel 1: Woon- en/of geboorteplaatsen
Woon-/Geboorteplaats
Plaatsen van de voorvaders (afdalende
tijdsorde)
Leuven/Turnhout
Turnhout, Gierle, Vosselaar
Merksplas/Beerse
Vosselaar, Beerse, Vosselaar
Oud-Turnhout/Turnhout
Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar

De genealogisch opzoekingen toonden ook aan dat de achterkleinzoon Cornelius Proost
(1724-1806) in 1750 huwde met een nakomeling uit het eerste huwelijk van zijn
overgrootvader Cornelius Proost: Paulina Sas5. Ronny Proost is afstammeling van dit
huwelijkskoppel. Deze vaststelling heeft verder geen invloed op het genetisch onderzoek
zoals beschreven in dit artikel.
Uit de vooruitgang in het genealogisch onderzoek bleek dat de koppelingen met Gerardus
Proost (1670-1724) van de takken voor Ronny Proost en Ludo Proost voldoende
gelegitimeerd waren met de registraties uit de burgerlijke stand en de parochieregisters. De
koppeling van de tak voor Danny Proost via Franciscus Proost (1704-1775) aan diezelfde
Gerardus Proost bleek minder evident. Een hypothese uitgewerkt in een 4-tal bladzijden
ondersteunde deze juridische koppeling. In deze stelling is de geloofwaardigheid van de
koppelingen van alle mogelijke kandidaten voor Franciscus Proost uit Vosselaar onderzocht.
Daarbij werden ook alle dooppeters, doopmeters en getuigen bij de ondertrouw en trouw
vergeleken. Toch kan het bevestigen van deze juridische afstammingen nog beter
onderschreven worden door onderzoekstechnieken uit de genetische genealogie.
Genetische genealogie6: een wandeling
Sinds 20097 is het in de genealogische kringen van Vlaanderen mogelijk om een genetisch
onderzoek te laten uitvoeren om een juridische stamboom met genetica te onderbouwen. Ludo

5

In het Vosselaarse huwelijksboek van de tijdspanne 1687-1759 lezen we het volgende over deze afstamming:
… [1750] 27ma 8tobris contraxerunt matrimonium premissis sponsalibus et una proclamatione cum
dispensatione ab episcope postate ipsi ordinaria in secunda et tertia. Insipes cum dispensatione in tertio
collaterali equali consanguinitatis gradu potestate episcopo â Sanctissimo Domino concessa, Cornelius Proost
et Paulina Sas … Ze zijn dus bloedverwant in de 3de kerkelijke graad.
6
Met dank aan dr. Maarten Larmuseau (KU leuven) die me de nodige verheldering op mijn vragen bezorgde.
7
a) VAN DEN CLOOT red., DNA Brabant, 7. b) VAN DEN CLOOT, ‘Genealogie en DNA-onderzoek’.
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Proost had in dat jaar aan het onderzoek deelgenomen 8. In 2015 namen Ronny Proost en
Danny Proost deel aan een onderzoek9 waarin het bepalen van de haplogroep één van de
onderzoeksdoelen was. Hun haplogroep werd later vergeleken met deze van Ludo Proost.
Hieruit bleek een bijna volledige overeenstemming van de haplotypes tussen de drie10. Ze
behoren alledrie tot de subhaplogroep I-M223* . Deze achterneven stammen van eenzelfde
gemeenschappelijke voorvader af.
In het bepalen van de meest recente gemeenschappelijke voorvader richt het DNA-onderzoek
zich op het geslachtschromosoom dat alleen bij mannen aanwezig is: het Y-chromosoom.
Zoals een familienaam meestal is (was) gebonden aan de vaderlijke familienaam, zo is het Ychromosoom overgeërfd van vader op zoon. Bepaalde plaatsen op dit y-chromosoom worden
vergeleken om een biologische verwantschap vast te stellen.Het betreft de verschillen door
mutatie en de gelijkenissen bij overerving te observeren. In het bijzonder worden 2 soorten
genetische merkers gebruikt: korte herhalingsmotieven11 en puntmutaties12.
Het onderzoek strekt zich uit over de bouwstenen van een chromosoom: de nucleotiden. Die
nucleotiden bestaan uit een nucleobase, een suiker en fosfaatgroepen. De 4 nucleobasen zijn:
adenine (afgekort als A), cytosine (C), guanine (G) en thymine (T).
Op 38 plaatsen telt de onderzoeker het aantal zich korte herhalende gegroepeerde
nucleobasen. Deze herhalende combinaties wordt haplotypes geheten.Haplotype bij de
genetica is de combinatie van allelen zoals die voorkomen op een chromosoom. Een allel is
een bepaalde variant van een gen of een DNA-sequentie (zoals bijvoorbeeld een
herhalingsmotief op het y-chromosoom).
Op basis van deze uitslagen kan men voorspellen tot welke haplogroep een mannelijk
individu behoort. Deze voorspelde uitslag kan in een verder onderzoek bevestigd worden
door het opsporen van een puntmutatie. De puntmutaties zijn zulke traag veranderende
merkers dat men veronderstelt dat ze nog maar 1 keer in het bestaan van de mensheid zijn
gemuteerd. Het betreft hier om een mutatie (polymorphism) van slechts één (single)
nucleotide.
Bij deze onderzochte takken Proost heet de voorspelde haplogroep I. Door de puntmutatie IM223 werd bevestigd dat de kandidaten tot de subklasse I2b* behoren van de fylogenetische
boom samengesteld door het YCC13. Kortweg verwijst men met I-M223*14. Hierbij is de
voorspelde of verwachte nucleobase guanine (G) vervangen door adenine (A). De

8

VAN DEN CLOOT red., DNA Brabant, 211.
‘LARMUSEAU en CLAERHOUT, ‘ De Gen-iale stamboom’.
10
LARMUSEAU, De Gen-iale stamboom: Brief aan Danny Proost, 27 november 2015.
11
In het Engels STR of Short Tandem Repeat.
12
In het Engels SNP of Single Nucleotide Polymorphism.
13
Y CHROMOSOME CONSORTIUM, ‘A nomenclature system’, 339.
14
KARAFET e.a., ‘New binary polymorphism’, 831. De M in M-223 verwijst naar de onderzoeksinstrument
ontwikkeld door het laboratorium van Michael Hammer. De P verwijst naar het labo van Peter Underhill (Zie
tabel 2). 223 is het inschrijvingsnummer bij de YCC. Het sterretje verwijst dat er geen andere polymorfismen
(d.w.z. andere mutaties of onderklassen) gekend zijn.
9
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uitwisseling situeert zich op plaats 1955542115 (volgens GRC h38/hg3816; rs SNPID is
rs36757327417) van het y-chromosoom.
De hoofdhaplogroep I wordt gedragen door ongeveer 1/5 van de mannelijke Europese
bevolking. Er wordt verondersteld dat deze groep in Europa is ontstaan. De subhaplogroep IM223 is aanwezig in West-Europa (hoogste frequenties tussen 5-12%) en in NoordwestEuropa. In Nederland en België komt deze subgroep in minder dan 4 % van de mannelijke
bevolking voor.
Zuidwestelijk Europa wordt als oorsprongsregio aangeduid, van waaruit deze groep zich
verplaatste naar de rest van Europa na de laatste ijstijd ( 12 000 jaar geleden). Nieuwe
analyses verplaatsen deze eerste expansiezone meer naar de richting van Denemarken 18.

Tabel 2: Haplogroepen
Frequentieverdeling van de subgroepen
SNP
Hoofdgroep

Aantal

%

Subgroep

I

239

19,87%

I1

143

11,89%

143

11,89%

96

7,98%

I-M223

43

3,57%

I-P37.2

19

1,58%

I-P215

17

1,41%

I-P109

8

0,67%

I-P95

4

0,33%

I-M284

3

0,25%

I-P78

2

0,17%

R

771

64,09%

E,G,J,T,L,Y,N

193

16,04%

1203

100,00%

I-M253
I2

Totaal op 03/01/2017

In de tabel 2 ziet men een uittreksel van de fylogenetische boom voor de haplogroep I. De
aantallen zijn de resultaten voor een onderzochte groep van 1203 mannen in de Benelux19.
Bijna 20 % (224 mannen) van deze populatie behoort tot de haplogroep I. De R-haplogroep
15

VAN OVEN, e. a., ‘Seeing the wood for trees’; Phylotreey, ‘List of Y-SNP markers with their details’.
De locatie is volgens een internationale conventie vastgelegd: de 1ste plaatsbepaling op het eerste
chromosoom is nummer 1 en de nummering gaat verder in stijgende lijn op alle volgende chromosomen. GRCh
staat voor Genome reference Consortium Human Genome (Research Institute). Het nummer is de versie van
deze GRCh. Human genome wordt afgekort als hg. Als de versie verandert dan ook de locatie van de SNP.
17
rs verwijst naar Reference SNP cluster ID van het ‘National Center for Biotechnology Information’ in de
Verenigde Staten van Amerika waar deze puntmutatie is geregistreerd.
18
LARMUSEAU en DECORTE, ‘De y-chromosomale variatie’, 59.
19
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN, ‘Actuele stand van zaken. Resultaten 03-01-2017’
16
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telt iets meer dan 64% (771 mannen) en de resterende groepen gaan voor iets meer dan 16 %
(193 mannen). Onze eigen subhaplogroep I-M223 telt voor 3,57 % (43 mannen) van deze
onderzoeksgroep.
Dit laag procentueel aandeel in de proefgroep verklaart dan ook waarom het zo moeilijk was
voor mij om in het onderzoek van 2009 een recent gemeenschappelijk voorouder te vinden.
Er waren uiteraard wel deelnemers20 met dezelfde puntmutatie I-M223*. Maar de onderlinge
genetische afstanden weken heel ver af van de nog betekenisvolle maximale afstand 6. Het
had voor stamboomonderzoekers dan ook geen enkele waarde om de meest recente
gemeenschappelijke voorvader te zoeken.

Hoe maak ik mijn Familiegeschiedenis
Inleiding in de genealogie
Wie waren mijn voorouders? Waar woonden ze? Wat deden ze? Die zoektocht naar je eigen
roots is fascinerend en leerrijk. Tijdens deze cursus krijg je de kans om de wereld van de
familiekunde ( de genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen
stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen. Je leest oud schrift en
gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.
De lesgevers van Familiekunde Vlaanderen regio Kempen komen in het Stadsarchief van
Turnhout de lessenreeks geven op woensdagavond 11-18-25 oktober en 15-22-29 november
2017 van 19h30 tot 22h.
Voor de kostprijs van de cursusreeks is € 40,00 inbegrepen syllabus, documentatiemap en
CD.
Inschrijven bij Victor Bertels victor.bertels1@telenet.be tel.:03/312.29.89.
Rekening BE37 8802 1795 7128

V.U. Theo Peeters, Secretaris FV-Regio Kempen
e-mail: theopeeters1@telenet.be of 014/418986

VREEMDELINGENDOSSIERS
Op woensdag 4 oktober 2017 om 19u30 geeft Gilbert De Lille in het kasteel de Renesse een
voordracht over vreemdelingen dossiers.
Gilbert de Lille is jarenlang vrijwillig medewerker geweest bij het Rijksarchief waar hij zich
hoofdzakelijk bezig hield met het digitaliseren van Notaris archieven. Momenteel is hij vrijwilliger in
het Felix Archief te Antwerpen en specialiseerde hij zich in de vreemdelingen dossiers. Het betreft
hier de dossiers van vreemdelingen die ingeweken zijn in Antwerpen in de loop der jaren. Deze
dossiers geven een inzicht in de afkomst en de familiesamenstelling.
20

PROOST, Familienaam Proost, ‘Haplogroep M-I223 op kaart’.
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Buiten de specifieke zaken die deze dossiers bevatten zal hij ook nog bijkomende informatie geven
over inwijkelingen in de Stad Antwerpen
De causerie heeft plaats op de dag van onze maandelijkse genealogische dag op de eerste verdieping
van het kasteel de Renesse, de toegang voor leden van F.V is gratis, niet leden betalen 3 euro.
Allen hartelijk welkom.

SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

Jozef OEYEN

Geboren te:

Eindhout op 5 augustus 1887

Ouders:

Franciscus Oeyen (+ vóór 3 december 1929)
Maria T’Seyen

Ongehuwd
Beroep:
Woonplaats:

Militair beroepsvrijwilliger tot 1914, daarna bij de gendarmerie
In 1914 is hij tolbeambte te Arendonk.
Op 18 juni 1914 wordt Jos ingeschreven in de burgerlijke stand
van Arendonk, hij kwam van Eynthout, Dorpstraat 7 en woonde
in Arendonk op de Raevelsche Heide 191 C (gaat tot G), een
woongelegenheid die hij deelde met meerdere tolbeambtes en
hun gezinnen.
Zijn militair dossier vermeldt dat hij verhuist naar Arendonk op
27/06/1914
Op 3 december 1929 bij de beslissing over de uitreiking van het
IJzerkruis, woonde zijn moeder, weduwe Frans Oeyen in
“Eynthout, Kerk N° 9”.
9

Andere persoonlijke
gegevens:

Jozef was 1 m 70 groot, hij had grijze ogen en blond-zwarte
haren

Overleden/gesneuveld:

Gekwetst te Oudekapelle op 09/08/1917
Overleden/gesneuveld te: Beveren-aan-de-IJzer in het Belgisch
Militair Hospitaal aldaar op 9 augustus 1917 om 20.40 uur (4
dagen na zijn 30e verjaardag)
Verwondingen: Jozef liep een schedelfractuur op door
obusscherven in het hoofd. Er is ook nog sprake van een
pneumothorax en doorboorde borstwand door obusscheren in de
thorax. Tevens waren er serieuze wonden thv. het rechterdijbeen
en -onderbeen.

(Bron: militair dossier, stempel van het Belgisch Militair Hospitaal te
Beveren-aan-de-IJzer.)

Begrafenisgegevens:
Begraven op: 13/08/1917 te Oeren, grafnummer: 180
Foto Graf:

Begraafplaats te Oeren (foto M.De Bie)
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Gedachtenisprentje

MILITAIRE GESCHIEDENIS:
Stamnummer:

107/54229

Datum
indiensttreding:
Graad:

op 7/12/1905 als beroepsvrijwilliger

Regiment/ Eenheid:

7e linie, 1e compagnie, 3e bataillon

• korporaal op 1 juni 1906
• Sergeant op 1 september 1908
• Sergeant-foerier V.C. 06 op 15 juni 1915
(NB V.C. 06 is Volontaire de Carrière 1906)

Verloop militaire loopbaan vóór en tijdens WO I:
Beroepsvrijwilliger vanaf 7 december 1905, zijn militaire termijn start op 1 oktober 1906.
-Op 1 juni 1906 wordt hij korporaal
-Van 29 mei 1908 tot 14 juni 1908 verblijft hij in het militair hospitaal te Antwerpen.
Op 1 september 1908 volgt de benoeming tot sergeant
-Op 6 december 1908 verlengt hij zijn actieve dienst voor twee jaar.
-Op 29 oktober 1909 verlengt hij zijn engagement als vrijwilliger bij de reserve-eenheden
voor 4 jaar.
-Op 9 september 1913 eindigt zijn termijn als vrijwilliger bij de reserve.
In zijn militair dossier staat vermeld dat hij deelnam aan de IJzerslag bij het 7e
linieregiment, 1e bataljon, 3e compagnie.
▪ NB. De 7e linie was tijdens de Slag aan de IJzer actief thv. de Uniebrug te SintJoris-Nieuwpoort (Cfr. Van Gorp Augustinus °1893-1914)
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-Op 16 juni 1915 wordt hij sergeant-foerier
Op moment van overlijden is hij sergeant-foerier V.C. 06 bij het 7e linieregiment, 3e
compagnie
Extra: Een foto van de
jongere Jozef uit zijn
militair dossier

Onderscheidingen en medailles:
Orde van Leopold II
IJzerkruis

Ridder in de Orde van Leopold II met palm 22/05/1918 Nr 5079
IJzerkruis of IJzermedaille postuum op 16/12/1929
Het brevet werd in het Nederlands (en Flamand) opgesteld en
werd aan zijn moeder weduwe bezorgd te Eynthout, Kerk 9.
(Bron: Militair dossier.)

Oorlogskruis

Oorlogskruis op 22/05/1918 Nr 5079

Overwinningsmedaille

Overwinningsmedaille postuum op 18/10/1919

Herinneringsmedaille
Frontstrepen

Herinneringsmedaille postuum op 18/10/1919
5 Frontstrepen op 25/08/1924 (wet van 19/02/1922) voor 3 jaar
en 8 dagen frontdienst

Overlijdensakte:

Zijn overlijden wordt ingeschreven in de overlijdensaktes van de
Burgerlijke Stand te Arendonk op 02/04/1925 akte nr.29.

Overige info:

Jozef Oeyen staat ook vermeld op het oorlogsmonument
gesneuvelden aan het kruispunt Steenweg op Meerhout en de
Oude Vorstseweg in Eindhout.
Uit deze bron blijkt ook dat zijn schoonbroer Pieter Gillis
eveneens sneuvelde tijdens WO I.
Volgens deze bron zou Jozef bediende bij de NMBS (de tram)
in Arendonk geweest zijn.
(Bron: http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/oeyen , geraadpleegd op
02/06/2017.)

Extra: De handtekening van Jos Oeyen, ook terug te vinden in zijn militair dossier, deze
handtekening dateert van 4 juli 1917.
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Begraafplaats te Oeren (foto M.De Bie)

Hierna volgt de kwartierstaat van Jozef Oeyen, opgemaakt door Vic Bertels.
De opzoekingen in Eindhout verliepen redelijk moeilijk en zijn onvolledig.
Indien je bijkomende informatie zou hebben over personen, opgenomen in de kwartierstaat
gelieve dan een mailtje te sturen aan victor.bertels1@telenet.be Met dank.
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1
X Vorst 02.02.1800

4
5
Michael Oeyen
Carolina Baeke
° Vorst 08.12.1809
° Vorst 03.03.1819
† Eindhout 16.11.1892
† Geel 09.11.1883
XX Vorst 02.08.1851
2
Franciscus Oeyen
° Geel 29.08.1855
xxVorst
12.04.1779

10
11

X Veerle 06.07.1815

Joannes Claes
Joanna Kempeneers
Joannes Bapt. Van Sweevelt
Margaretha Daems

52
53
54
55
56
57
58

24
25
26

12

27

X Geel 05.07.1827

28

Joannes Blommé
Anna Elisabeth Verstappen
Joannes Van de Broeck
Dymphna D’Joos
Petrus Frimmers
Joanna Maria De Peuter
Henricus Stijnen
Catharina Waghemans
Joannes Geudens

59

29

60
62
63

Catharina Neys

61

Henricus Leys

Anna Van Pelt

51

° Geel 21.09.1782
† Geel 28.11.1866

X Riethoven
09.05.1784

50

Willebrordus Meyten
° Olmen r 1743
† Geel 20.10.1795
Maria Catharina Leys
° Geel r 1741
† Geel 28.07.1809

23

49

Anna Cath. Meyten

22

48

xHeren
09.02.
1723

47

Anna Cath. Geu(d)ens
° Herentals 29.01.1728
†Lichtaart 02.11.1796

46

° Lichtaart 02.04.1770
† Geel 19.01.1939

45

Jan Baptist Stijnen

21

44

° Geel 14.03.1808
† Geel 30.07.1846

Anna Hendrik Sijmens

43

Anna Cath.
Vandebroeck

20
X Olen
25.02.
1754

Nicolaes Dirk Baecken

42

† Geel 02.02.1856

9
41

Dymphna Bloemé
° Westerlo 18.11.1756
† Geel 20.04.1812
Adrianus Vandebroeck
° Geel 13.05.1757
† Geel 30.11.1837
Anna Cath. Frimmens
° Herselt 21.06.1778
Geel 24.10.1857
Sebastianus Stijnen
° Lichtaart 19.08.1729
† Lichtaart 18.10.1794

19

40

Joannes Baptist T’Seyen
° Tongerlo 01.01.1743
† Geel 09.01.1805

18

39

Guilliemus Josephus
T’Seyen
° Westerlo 13.12.1792

xBergk
29.10.
1747

38

° Vorst 23.12.1782
† Vorst 21.07.1856

8

37

Martinus Claes
° Rotselaar 15.12.1751
† Vorst 13.09.1830
Joanna Van Sweevelt
° Vorst 06.12.1753
† Vorst 06.11.1793

17

36

Lucia Claes

16
35

Henricus Baecken
° Westerhov23.12.1756
† Riethoven 24.07.1819
Justina Kennis
° Riethoven

Gerardus Oyen
Catharina Scheunis

34

Joannes Baeke
° Riethoven (Nl)
09.01.1788
† Vorst 01.12.1842

Anna Verachtert

Franciscus Oyen
Vorst 27.11.1742
33

Maria Catharina
Cools
° Vorst 24.04.1771
† Vorst 15.09.1828

Petrus Oyen
° Eindhout Zammel
19.09.1769
† Vorst 23.04.1835

32

30
31

X Geel
26.09.1805
X Herentals
19.01.1751
XX Geel
11.04.1769

13
14
15

6
7
Carolus Josephus T’Seyen
Carolina Stijnen
° Geel 18.12.1830
° Geel 24.08.1826
† Eindhout 22.06.1892
† Eindhout 29.11.1911
X Geel 26.04.1854
3
Maria T’Seyen
Eindhout 10.06.1866
XX Geel 12.01.1811

X Eindhout 18.09.1886
Jozef OEYEN
° Eindhout 05.08.1887 † Beveren a/d Yzer 09.08.1917
Soldaat 1ste wereldoorlog
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

Op 13 april 2017 overleed ons bestuurslid Paul Desseyn. Sedert oktober 2016 hadden wij
vernomen dat hem een ongeneeslijke ziekte getroffen had.
Paul was een drietal jaar lid van ons bestuur en
vertegenwoordigde FV Regio Kempen in de cultuurraad van de
gemeente Malle.
De familie heeft in intieme kring afscheid genomen van Paul.
Het bestuur van Regio Kempen betuigt zijn innigste gevoelens
van medeleven met de familie.

Op 26 februari overleed pater Leo Cyriel Van Dyck, ere-archivaris van de abdij van Tongerlo
Velen zullen hem herinneren als een onderlegd archivaris, steeds bereid om te helpen
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Verbetering en aanvulling kwartierstraat Soldaat Joannes Baptist Goris in
KG 1-2017
5 Barbara Blockx zij is geboren op 4 december 1832 te Turnhout
Haar ouders:
10 Jan Baptist Blockx ° Retie, Obroek, op 23.11.1798 † Oud Turnhout 30.08.1877
x Turnhout op 18.08.1827 met
11 Anna Maria Fabry
Vervolg van reeks Blockx
20 Antonius Blockx, ° Retie op 05.06.1774, † Retie op 14.09.1812
x Retie op 16.11.1797 in de BS, kerkelijk huwelijk te Retie op 1.8.1797
21 Maria Elisabeth Meulders ° Retie op 27.12.1778, † Retie op 23.12.1848
40 Antonius Henricus Blockx ° Retie 05.11.1752, † Arendonk
x eerste huwelijk met
41Anna Margarita Kempis † Retie 06.02.1786
42 Andreas Meulders ° Retie 27.12.1745, † Retie 20.11.1788
x Retie op 08.10.1776
43 Barbara Vaes ° Retie op 31.12.1754, † Retie10.10.1824
Met dank aan Cis Schepens voor deze aanvullingen
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BAPTISMO IN UTERO – GEDOOPT IN DE MOEDERSCHOOT
Ludo Proost
Het artikel ‘Beeldverhaal- 200 jaar Ugent: Verkoren voorwerpen’ in DS Weekblad21 bracht
een gereedschap in beeld waardoor ik onmiddellijk terugdacht aan mijn artikel in een vorig
nummer van de Kempense Genealoog: “Laattijdige aangifte of gedoopt in de
moederschoot.”22 Ik beëindigde deze met een ironische noot met betrekking tot het zeer
vroegtijdige doopsel ‘in utero’ door de pastoor. Alhoewel priesters dit soort doopsels niet
uitvoerden, had de wetenschap toch een wijze gevonden om deze praktijk wel te kennen.
Baptismus in utero of letterlijk ‘onderdompeling in de buik’ was een praktijk die eeuwen
heeft stand gehouden. In 1973 zelfs nog aangeraden in de geneeskundige deontologie23. De
medische wetenschap had wel degelijk een instrument ontwikkeld om een nooddoop in de
moederschoot uit te voeren: de doopspuit.
De medicus Mariceau introduceerde dit apparaat in de 17de eeuw 24 om een theologisch
probleem op te lossen bij embryotomie25 of het verwijderen van de embryo. De oplossing lag
bij de doop in de baarmoeder. De achterliggende gedachte was dat het kind moest gedoopt
worden. Een ongedoopt kind was niet gezuiverd van de erfzonde en dat daarom de ziel naar
het voorgeborchte of limbo van de hel zou worden gestuurd26. Paus Benedictus XVI heeft in
2007 deze onzekere theologie over de limbo in de rooms-katholieke kerk als achterhaald
verklaard27.
In elk geval de vroedvrouwen en-mannen, de geneesheren en de chirurgijnen waren verplicht
om een nooddoop of de doop onder voorwaarde (sub conditione) toe te passen indien het
kind in levensgevaar verkeerde tijdens de geboorte. Deze regel werd door het Concilie van
Trente (1545-1565) opgelegd. Voor de praktijk van de vroedvrouwen of –meesters
circuleerden dan ook werkjes om hen in te lichten over de te ondernemen stappen.

21

Verkoren voorwerpen, De Standaard, dS Weekblad, Nummer 292 ( 2017), 37.
PROOST, L., ‘Laattijdige aangifte of gedoopt in de moederschoot?’ , De Kempische Genealoog, 29 (2017),
nummer 1, 5-6.
23
RENAER, M., Geneeskundige deontologie, KU Leuven, 1973, 25.
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-BENELUX/2007-07/1183673710
24
Boekbesprekingen, Scientiarum historia, 27(2001), 97.
(http://www.gewina.nl/publicaties/scientiarium-historia-1959-1971-1990-2006/)
Zie ook: VAN HEE, R., Ziek of gezond te tijde van Keizer Karel. Vesalius en de gezondheidszorg in de 16de eeuw,
2000, Gent.
25
DERUYTTERE, M., Markante vrouwen in de geneeskunst, (2015).
26
MICHOTTE, A., Stille baby’s: analyse van doodgeboorte in historisch perspectief: Lokeren, 19de-20ste eeuw.
Onuitgegeven masterscriptie, Universiteit Gent, 2009.
( http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/361/096/RUG01-001361096_2010_0001_AC.pdf )
27
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorgeborchte.
22
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In 1780 verscheen in Antwerpen een vertaling van een werk uit 1764 van de Franciscus
Emmanuel Cangiamila ‘Embryologia Sacra’28 Cangiamila bespreekt allerlei complicaties
zoals misvallen, miskraemen, keyzerlijke snee, … die voor of bij de geboorte zich kunnen
voordoen. Aan priesters en gezondheidswerkers schreef hij voor hoe zij konden reageren. Ze
moesten vooreerst proberen deze complicaties te voorkomen of indien onmogelijk te
voorkomen hoe te remediëren of anderszins aan te pakken. Tevens werd de noodzaak van het
doopsel in deze gevallen benadrukt en op welke wijze dit diende te gebeuren. Naar dit werk
werd in latere tijd nog verwezen.
Zo ook in 1837. In dat jaar geeft de vergadering van de pastoors in het bisdom Gent een
Hand-boeksken van de vroed-vrouwen en vroed-meesters uit29. Daarin lezen we het volgende
over het doopsel in de baarmoeder: “ 6° Alhoewel alle doopsels binnen ’s moeders lichaem,
twyffelagtig zyn, (….) nogtans, aengezien niemand zonder doopsel kan zalig worden mag men
dezen onzekeren middel of onzeker doopsel, niet verzuymen, indien het eenigsints kan
geschieden, als er gevaer is van andersints zonder zeker doopsel te sterven (…) .”
De vroedvrouwen of-mannen moesten bij een doopsel onder voorwaarde de volgende
woorden gebruiken: “Indien gij bekwaem zijt om gedoopt te worden, ik doope u in den naem
des Vaders en des Soons, ende des H. Geest.”30 en31. Die voorwaarde of conditie werd
begrepen deze naervolgende: indien gy eenen mensch zyt: item: indien gy leeft: item indien gy
niet gedoopt zyt (…).Diergelyke conditie moet by het doopen gevoegd worden elken keer, als
men binnen ’s moeders lichaem doopt: en ook als men buyten ’s moeders lichaem doopt in de
gedeeltelyke geboorte (…).”
In dit werk wordt dan ook de doopspuit aanbevolen en beschreven: 17° Aengezien het dikwils
zeer moeyelyk is de vrugt in ’s moeders lichaem (…) met genoegzame veelheyd van water te
doopen (…) daerom is het zeer gereedsaem dikwils en zelfs noodig tot het doopen eene spuyte
te gebruiken, eene rechte of kromme volgens dat den nood vereyscht, van welk instrument de
vroedvrouwen zouden behooren voorzien te zyn.
Deze doopsels dienden ook in het doopregister te worden in geschreven. Hier volgen ook
enkele voorbeelden in de Kempen uit de 18de eeuw.
Een doop in de baarmoeder van een kind van Jacobus Huybs in 1779 werd te Ravels
geregistreerd. Het was de chirurgijn uit de nabijgelegen gemeente Hooge Mierde die de
bevalling assisteerde die deze baptismus in utero uitvoerde.

28

STAFFORD, J., Kort begryp van de embryologia sacra ofte verhandelinge der plichten van de priesters,
geneesheeren, chirurgyns en vroedvrouwen, jegens kinderen die noch niet geboren zyn, Antwerpen, 1780.
29
CONFERENTIE VAN PASTORS IN HET BISDOM VAN GEND, Hand-boeksken van de vroed-vrouwen en vroedmeester, behelzende 28 artikelen wegens het doopen, enz., Gent, 1837.
30
DE VEIRMAN, S., Oost-Vlaamse vroedvrouwen in het ancien Régime en begin 19de eeuw: Een
levensloopanalyse van 32 vroedvrouwen uit het Land van Aalst, Onuitgegeven masterscriptie, Universiteit van
Gent, (2009).
(http://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001369698?i=6&q=De+Veirman&type=master)
31
Met volgende koppeling kan u via de websitevan de bibliotheek van de Gentse universiteit te raadplegen
werken voor de vroedvrouwen of –mannen vinden: http://lib.ugent.be/en/catalog?q=vroed.
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Anno 1779 baptizati sunt in parochia de Ravels.
7 januarii baptizatus est in utero mateis per chirurgum ex hooge mierdt infans jacobi huijbs
et Adrianæ verspruuwen conjugum partentis ex Ravels hic habitantis baptizatus est horâ 2dâ
post meridiem et mortuus horâ quartâ postmeridiana.
Quod attestor j: Boonroij pastor in Ravels.
Chirurgus discesserat, et ideo non sub signavit jacobus huijbs32
Hier een voorbeeld van een nooddoop door de chirurgijn Karel Vendelmans van Joanna Van
Hooghten in het geboortehuis in 1794 te Gierle. Wat later als een doop onder voorwaarde
werd ingeschreven:
A° 1794 die 29 aprilis horâ octavâ matutinâ nata est et domi in necessitati à chirurgo Carolo
Vendelmans baptizata proles legitima Joannis Francisci Van Hooghten et Theresiæ Diels.
(handtekeningen):
joannes franciscus van hooghen,
C Vendelmans acoucheur.
Quod attestor A: Oomen pastor in Ghierle.
Anno 1794 die 29 aprilis baptizata est sub conditione predicta proles et vocata Joanna; quam
susceperunt Petrus Gregorius Diels et Anna Stappaerts.
(handtekeningen):
joannes franciscus van hooghten,
signum patrini + dicentis se jam non posse scribere,
signum matrinæ x asperentis se non posse scribere.
Quod attestor A: Oomen pastor in Ghierle.33
Nog een voorbeeld uit Gierle maar deze keer de vroedvrouw Heyns die doopte:
A° 1787ma 2da decembris ves perifirica hora undecimam natus est et matum ab obstetrice
Maria Anna Heyns baptizatus est filius legitimus Petri Francisci Proost et Annæ Catharinæ
Diels.
(handtekeningen)
Maria Anna heijns
peeter franciscus proost
Quod attestor L. Mermans vice-pastor de Gierle.
A° 1787ma 3tia decembris præfata proles sub conditione baptisata est et vocatis Petrus.
Susceperunt Petrus Diels et Barbara Theresia Smans.
(handtekeningen)
Pater | peeter franciscus proost.
Susceperunt | peeter Diels; hæc est signatura + Barbara Theresia Smans non valentis aliter
scribere. Quod attestor L: Mermans vice-pastor de Gierle34.

32

Rijksarchief in België, Parochieregister van de Sint-Servatiusparochie te Ravels, Doopakten 1779-1795.
Rijksarchief in België, Parochieregister van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorteparochie te Gierle. Doopakten
1779-1797.
34
Idem als noot 33.
33
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Zo is het dus mogelijk dat genealogen in hun kwartierstaat wel eens een nooddoop
tegenkomen. Met deze kunnen we ons een beetje inbeelden welke morele, theologische en
medische overwegingen in het verleden speelden omtrent het dopen van ongeborenen of bij
verwikkelingen tijdens de geboorte

AGENDA
September 2017

6 september

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

Oktober 2017

_

4 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

4 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht over “Vreemdelingen dossiers”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
FV Regio Kempen

11-18-25 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Stadsarchief, Markt, Turnhout
19u30
FV Regio Kempen ism Stadsarchief Turnhout

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
FV Regio Kempen
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Waar?
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Cursus Familiekunde
Stadsarchief, Markt, Turnhout
19u30
FV Regio Kempen ism Stadsarchief Turnhout
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December 2017
Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
FV Regio Kempen

6 december 2017

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

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/800.03.14
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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EDITORIAAL

De vakantie is voorbij. Een nieuw werkingsjaar voor Regio Kempen, met een drukke agenda
voor de volgende drie maanden.
Met veel plezier stellen we vast dat de uitstraling van onze vereniging steeds meer
belangstellenden aantrekt wat nog maar eens bewijst dat “familiekunde” een belangrijk deel
geworden is van de vrije tijdsbesteding van heel wat mensen.
Inmiddels is er op nationaal vlak het een en ander gebeurd. Op aandringen van het Ministerie
van Cultuur, werden o.a. tussen Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen en
Leca, het vroegere volkskunde Vlaanderen, een overeenkomst afgesloten voor intensere
samenwerking. Er werd een nieuwe vzw opgericht waarin het personeel van de drie
verenigingen zal ingebracht worden vanaf 1 januari 2019, uiteraard mits erkenning en
subsidiëring. Verwacht wordt dat in de toekomst een gezamenlijke strategie uitgewerkt wordt
naar het grote publiek.
Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en Leca hebben een totaal verschillende
structuur en ook de activiteiten zijn duidelijk substantieel verschillend. Waar Heemkunde
zich voornamelijk toelegt op de plaatselijke geschiedenis, en de specifieke gewoonten en
gebruiken van het eigen dorp, buurt of gemeenschap, bestrijkt Familiekunde Vlaanderen het
totale gebied van Vlaanderen en Brussel. Bij het opstellen van een stamboom of
familiegeschiedenis kan men zich noodgedwongen dikwijls niet beperken tot een kleine
gemeenschap. Al snel deint een familie uit over nabij gelegen gemeenten of streken. Het is
voor een genealoog dan ook meestal niet zo eenvoudig om alle personen, plaatsen en data
bijeen te brengen.
Om een familiegeschiedenis samen te stellen kan de heemkunde voor de genealoog wel van
belang zijn. Hij kan dikwijls uit plaatselijke publicaties heel wat informatie verkrijgen die zijn
eigen geschiedenis kunnen kleuren en aanvullen.
Anderzijds zijn er heel wat Heemkringen die in hun vereniging een cel aan genealogen
hebben die de plaatselijke bronnen bewerkt hebben, bewaren en ter beschikking stellen van de
genealoog.
Op die manier vullen Heemkunde en Familiekunde elkaar goed aan. Het expertisecentrum
voor het leven van alledag (LECA) kan dan weer traditie en folklore aanbrengen voor het
inkleden van een familiegeschiedenis.
Voor Regio Kempen wijzigt er in feite niets. Wij onderhouden al jaren goede relaties met
diverse heemkringen en verlenen meermaals per jaar onze medewerking aan genealogische
dagen die door hen worden georganiseerd.
Het feit dat heel wat heemkringen een beroep doen op Regio Kempen geeft aan dat wij een
vaste stek verworven hebben in het Kempense Erfgoed gebeuren.
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Wij blijven ijveren voor onze leden en sympathisanten en daarom lanceren wij in dit blad een
nieuwe rubriek “ moeilijk leesbare teksten”
Hiermee willen wij helpen bij de moeilijkheden die regelmatig voorkomen bij het lezen van
oud schrift. Wij beweren niet dat we alle teksten zullen kunnen “ontcijferen”, maar we willen
wel een inspanning leveren om onze leden hierbij te helpen.

EEN KEMPENSE FAMILIE : PROOST (2)
Ludo Proost-deel 2

Genetische verwantschap bij het ontbreken van schriftelijke bronnen
Voorstelling van de families Proost
Sinds 2009 zijn er 9 mannen Proost bereid gevonden om hun haplogroep en –types te laten
bepalen. In tabel 3 zijn deze mannen opgenomen in hun respectievelijke stamboom/familietak
waarvan de oudst gekende voorouders en een woonplaats op dit moment zijn gekend. In de
cellen zijn de meest recente gemeenschappelijke voorvaders Proost opgenomen. Slechts 6
paren op 36 gepaarde mogelijkheden zijn ingevuld. Deze lacune is te wijten aan het ontbreken
van schriftelijke gegevens. Het was pas rond 1600 dat de parochieregisters werden
bijgehouden. Gegevens uit andere bronnen zijn nog niet geraadpleegd. Bovendien is het
onzeker of deze andere historische getuigenissen voldoende aanwijzingen bevatten om de
genealogie van voor 1600 af te werken. Op basis van de geschreven bronnen kan er dus nog
niet worden geoordeeld dat deze families Proost juridisch met elkaar verwant zijn. De meest
recente gemeenschappelijke voorouders zijn (tabel 3):

-

A 1678: Antonius Proost (Gierle, 17/1/1678 - 6/6/1726) gehuwd met Susanna Jacobs
(Gierle, 27/01/1689 - 22/07/1754) in 1710 te Gierle.
C 1808: Cornelius Proost (Turnhout, 15/8/1808 - Gierle, 20/6/1887) gehuwd met
Anna Catharina Peeraer (Merksplas, 29/08/1812 – Gierle, 25/01/1889) in 1838 te
Beerse.
G 1670: Gerardus Proost (Vosselaar, 18/2/1670 - 4/4/1724) gehuwd met Christina
Druijts (Vosselaar, 10/04/1672 - 17/06/1744) in 1693 te Vosselaar.
J 1701: Joannes Proost (Vosselaar, 5/12/1701- 1759 of 1760)gehuwd met Joanna
Martens (Vosselaar, 05/03/1698 – 06/06/1759) in 1723 te Vosselaar.
PJ 1819: Petrus Josephus Proost (Turnhout, 3/9/1819 - Antwerpen, 30/9/1879)
gehuwd met Anna Catharina Martens (Hoogstraten, 13/03/1820 – Antwerpen,
13/07/1899 ) in 1849 te Turnhout.
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Afstammeling

Victor
Jan
Ludo
Danny
Ronny
Johan
Marcel
Wim
N.

Tabel 3 : De meest recente gemeenschappelijke genetische voorvader Proost
Oudst gekende voorouders en afstammelingen
Proost-Pellens
Proost-Reijns
Proost-Van Eyck
Proost-De Roover
Wechelderzande
Vosselaar
Gierle
Vosselaar
x omstreeks 1586
xx 1660 (Beerse)
x 1661 (Gierle)
x ten laatste 1716
Victor
Jan
Ludo
Danny
Ronny
Johan
Marcel
Wim
N.
PJ 1819
PJ 1819
G 1670
J 1701
G 1670
G 1670
J 1701
G 1670
A 1678
A 1678
C 1808
C 1808

Uit de tabel 4 der woonplaatsen merkt men op dat de oudst gekende voorouders niet allen
dezelfde woonplaats kennen. Daarboven merkt men ook op hoe dichter men de
tegenwoordige tijd nadert, hoe meer de nakomelingen zich verspreiden.
Naam
Proost Victor
Proost Jan
Proost Ludo
Proost Danny
Proost Ronny
Proost Johan
Proost Marcel
Proost Wim

Tabel 4: Woon- en/of geboorteplaatsen
Woon-/Geboorteplaats
Plaatsen van de voorvaders (afdalende
tijdsorde)
Ekeren/Merksem
Antwerpen, Borgerhout, Turnhout, Dessel,
Lillo, Turnhout
Mechelen/Sint-Niklaas
Antwerpen, Borgerhout, Turnhout, Dessel,
Lillo, Turnhout
Leuven/Turnhout
Turnhout, Gierle, Vosselaar
Merksplas/Beerse
Vosselaar, Beerse, Vosselaar
Oud-Turnhout/Turnhout
Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar
Niedernhausen/ …
Wechelderzande, Beerse, Lille, Gierle,
…/…
Tielen, Lichtaart, Tielen, Gierle
Tielen/Turnhout
Turnhout, Gierle, Vosselaar, Turnhout,
Vosselaar, Beerse

Proost N.
Met behulp van genetische instrumenten is het nu mogelijk om de verwantschap tussen deze
4 families vast te stellen. Met de haplotypes en –groep en genetische afstanden gaan we
vervolgens aan het werk.
Haplotypes en haplogroep
Deze 9 mannen namen deel aan één van de genetische onderzoeken op hun y-chromosoom
waarbij het bepalen van 38 haplotypes en de haplogroep een onderdeel vormde om een
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andere onderzoeksvraag te beantwoorden1. Vooreerst werd vastgesteld dat deze 9 mannen
drager zijn de haplogroep I-M223* . De haplotypes zijn in tabel 5 terug te vinden. Van elk
opgenomen haplotype telde het labo het aantal keer dat dit herhalingsmotief voorkwam bij
elke deelnemer. Slechts op 7 van de 38 haplotypes stelde men vast dat er soms een verschil
optrad tussen de deelnemers. Bij de andere 31 haplotypes is het aantal herhalingen bij alle
deelnemers hetzelfde.Deze zijn niet opgenomen in tabel 5. De haplotypes waar verschillen
optraden zijn DNA Y-chromosome Segment 19, DYS 390, DYS 449, DYS 464-b, DYS 464-d,
DYS 724-a en DYS 724-b.
TABEL 5 Y-CHROMOSOME SHORT TANDEM REPEAT bij afstammelingen Proost
Haplotypes

Aantal herhaalde haplotypes
Oudst gekend ouderlijk echtpaar en afstammelingen Proost

herhalingsmotief

naam

x Pellens

x Reijns

x Van Eyck

x De Roover

Wechelderzande

Vosselaar

Gierle

Beerse

Victor

Jan

Ludo

Danny

Ronny

Johan

Marcel

Wim

N.

[TAGA]3 tagg [TAGA]n

DYS 19

15

15

14

14

14

14

14

14

[TCTG]m [TCTA]n[TCTG]p [TCTA]q

DYS 390

24

24

23

23

23

23

23

23

[TTTC]m N50 [TTTC]n

DYS 449

25

25

27

27

27

27

27

27

[CCTT]n

DYS 464-b

14

14

11

14

14

14

14

14

[CCTT]n

DYS 464-d

15

15

14

15

15

15

15

15

[AAAG]m N5 [AAGG]n

DYS 724-a

34

34

34

34

34

34

34

35

[AAAG]m N5 [AAGG]n
DYS 724-b
39
39
39
39
39
36
38
41
A=adenine, C=cytine, G=guanine T=thymine. De index in getallen of letters verwijzen naar het aantal herhalingen binnen het motief.

Genetische afstanden
Het herhalingsmotief van deze haplotypes is ook opgenomen in de tabel 5. Per 2 deelnemers
vergelijkt het labo het aantal herhalingen per haplotype. Verschilt het aantal dan telt dit voor 1
genetische afstand. In tabel 7 zijn de sommen van deze genetische afstanden opgenomen. Om
deze verschillen te interpreteren gebruikt men de volgende tabel 6. Op basis van statistische
vooronderstellingen en de interpretatie van de mutatiesnelheid van elk haplotype is deze tabel
opgesteld2

1

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN, DNA Brabant DNA-project 2009 Oud-hertogdom Brabant. LARMUSEAU &
CLAERHOUT,De Gen-iale stamboom.
2
GABRIELS, ‘De Kempense familie Moorkens uit Herentals’, 169. Deze tabel werd in 2010 opgesteld.
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Tabel 6: Genetische afstand met tijdsstip en -periode
Aantal

Tijdstip Tijdsperiode

verschillen

MRCA

95 % Betrouwbaarheidsinterval

0

1980 1740-2010

1

1920 1590-1980

2

1860 1470-1950

3

1770 1350-1920

4

1710 1230-1860

5

1620 1110-1830

6

1530 990-1770

3 MRCA=most recent common ancestor= recente gemeenschappelijke voorouder
.

Het aantal verschillen tussen twee deelnemers heeft genealogisch nog enige betekenis indien
ze variëren van 0 tot en met 6. Het is in de laatste 1000 jaar nog mogelijk om voor de meeste
mensen schriftelijke informatie te vinden. De tabel geeft ook het tijdstip waarop en de
tijdsperiode waarin de meest recente gemeenschappelijke voorvader waarschijnlijk te vinden
is. Dit alles met een statistische betrouwbaarheidsinterval van 95%.

Afstammeling

Victor
Jan
Ludo
Danny
Ronny
Johan
Marcel
Wim
N.

Tabel 7: Proost: genetische afstanden op de 38 gemeenschappelijk Y-STR's
Oudst gekende voorouders en afstammelingen
Proost-Pellens
Proost-Reijns
Proost-Van Eyck
Proost-De Roover
Wechelderzande
Vosselaar
Gierle
Vosselaar
x ten laatste 1586
xx 1660 (Beerse)
x 1661 (Gierle)
x ten laatste 1716
Victor
Jan
Ludo
Danny
Ronny
Johan
Marcel
Wim
N.
0
5
3
3
4
4
5
0
3
3
3
4
4
5
5
3
2
2
3
3
4
3
3
2
0
1
1
2
3
3
2
0
1
1
2
4
4
3
1
1
1
2
4
4
3
1
1
1
2
5
5
4
2
2
2
2
?
?

Uit tabel 7 leren we dat alle genetische afstanden variëren van 0 tot en met 5. Omdat alle
deelnemers behoren tot de haplogroep I-M223* kunnen we besluiten dat ze
gemeenschappelijke voorvaders Proost delen. Gezien het gebrek aan bronnen voor 1600
kunnen we alleen maar besluiten dat deze persoon (voorlopig ?) onbekend blijft.
Nr.
1

Tabel 8: Genetische afstanden
Vergeleken duo Genetische
Voorspelde 95%
Vastgestelde
afstand
MRCA
betrouwbaarheidsinterval MRCA
Victor Jan
0
1980
1740-2010
1819

3

Wie geïnteresseerd is in de achterliggende theorie om zo een tabel op te stellen, verwijs ik naar een
Engelstalige site: Details on the various assumptions used in computing TMRCA, 2002
(nitro.biosci.arizona.edu/ftdna/models.htm#Basic).
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2
3
4
5
6
736

Ludo Danny 2
Ludo Ronny 2
Danny Ronny 0
Johan Marcel 1
Wim
N.
?
Alle andere combinaties

1860
1860
1980
1920
?

1470-1950
1470-1950
1740-2010
1590-1980
?
Zie tabellen 6 en 7

1670
1701
1670
1678
1808
Onbekend <
1600

We stellen vast dat de genetische afstanden van de meest dicht verwante achterneven varieert
van 0 tot en met 2 (Tabel 8).
Uit deze tabel kunnen we afleiden dat het jaartal van de voorspelde gemeenschappelijke
voorvader niet noodzakelijk overeenkomt met het geboortejaar van de juridisch vastgestelde
gemeenschappelijke voorvader. De periode omheen deze voorspelde datum laat toe om met
een 95% betrouwbaarheidsinterval andere datums vast te leggen. Wat dus hier in de praktijk
meestal lijkt te kloppen.
Bespreking
Het aantal schriftelijke genealogische bewijzen vermindert en verdwijnt volledig naarmate
men verder in het verleden graaft. Daarenboven heeft het gebruik van het tweenamensysteem
(voornaam en familienaam ) in de Zuidelijke Nederlanden zich pas doorgezet vanaf de late
middeleeuwen4. Omwille van die 2 redenen is het mogelijk dat personen met een
verschillende familienaam toch een meest recente gemeenschappelijke genetische voorvader
kunnen delen. Op dit moment is daar nog geen voorbeeld voor de familie(s) Proost gevonden.
De kans dat er verschillende y-haplogroepen opduiken bedraagt ongeveer 1 tot 2% per
generatie5. Bij deze families Proost blijkt dit niet het geval te zijn6. Het gaat dus om het
doorbreken van de biologische vaderschapslijn. Er bestaan verschillende oorzaken voor dit
verschijnsel. Vooreerst een geadopteerde zoon, die de naam Proost overneemt, en van wie
men het bestaan (niet) kent. Ouders die omwille van schaamte het natuurlijk kind van hun
dochter als een eigen kind aannemen (de verborgen adoptie) . In Vlaanderen kwamen deze
adoptietypes maar zelden voor in de laatste 4 eeuwen. De hoorndrager of de bedrogen
echtgenoot: de juridische vader Proost is niet de biologische vader. De zoon van een
ongehuwde moeder met familienaam Proost. Voor onze tijd kunnen we daar ook nog de
kunstmatige inseminatietechnieken, proefbuisbaby’s, draagmoeders, kinderen bij koppels van
het gelijke geslacht, … aan toevoegen.
Bij elke generatie is het mogelijk dat vroegere aantallen van de herhalingsmotieven (STR)
veranderen (minder of meer) of gelijkblijven. Daardoor kunnen voorspelde en werkelijk

4

MARYNISSEN, ‘Het ontstaan van onze familienamen’.
LARMUSEAU e.a. ‘Low historical rates of cuckoldry….’
6
GABRIELS, ‘De Kempense familie Moorkens uit Herentals’, 170-171. Bij de familie Moorkens was dit wel het
geval. Twee van de 8 onderzochte personen behoorden tot de R-haplogroep en de 6 anderen tot de I-M253*subhaplogroep.
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waargenomen tijdstippen verschillen. Het belangrijkste is te onthouden dat het aantal
verschillen van 0 tot en met 6 zich in afspelen in de laatste duizend jaar.
Uit een vergelijking tussen Nederland7 en België blijkt dat ons land driemaal meer
naamdragers Proost dan Nederland telt. Door hun gedeelde geschiedenis en hun
gezamenlijke relatief kleine oppervlakte kan men zich afvragen of deze families Proost ook
dezelfde voorvader delen? Hopelijk zullen in de toekomst afstammelingen van deze
Nederlandse groep, in België en in Nederland, ook overtuigd geraken om hun Y-DNA op
haplotypes en -groep te laten bepalen.
Victor en Jan Proost zijn de afstammelingen van de Turnhoutse secretaris Willem Proost (i.l.,
± 1586 + Turnhout, 1649) gehuwd in 1607 met Anna Gevaerts (+ Turnhout, 1632) te
Turnhout8.
Besluit
Het is zinvol om Y-haplo-onderzoek te plannen. Vooreerst voor de persoonlijke
weetgierigheid: de eigen genetische haplogroep en haar (pre-)historische geschiedenis
kennen. Daarnaast is zulk onderzoek ook van belang om de juridische opbouw van een
stamboom te staven met biologische gegevens, in het bijzonder met het y- haplotype.
Volgende personen dank ik omdat ze zo vriendelijk waren om de resultaten van hun Yhaplo-onderzoek aan mij te overhandigen: Danny Proost, Jan Proost, Johan Proost, Marcel
Proost, N. Proost, Rony Proost, Victor Proost en Wim Proost
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CURSUS FAMILIEKUNDE
Hoe maak ik mijn familiegeschiedenis
Wie waren mijn voorouders? Waar woonden ze? Wat deden ze?
De zoektocht naar je afkomst is fascinerend en leerrijk. Tijdens de cursus krijg de kans om de
wereld van de familiekunde (de genealogie) stap voor stap te ontdekken.
Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen.
Je leert oud schrift lezen en hoe je het internet gebruikt voor je eigen onderzoek.
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen organiseert in het Stadarchief van Turnhout een
lessenreeks die gegeven wordt, telkens de woensdagavond, op 11-18-25 oktober en 15-22-29
november 2017 van 19u30 tot 22u
Het betreft hier dus reeks van zes lessen gegeven door ervaren genealogen.
De kostprijs voor cursus bedraag 40 euro, inbegrepen syllabus, documentatiemap en CD
Deelname door overschrijving op rekening BE37 8802 1795 7128 van FV-Regio Kempen
Liefst ook bevestigen via mail aan : victor.bertels1@telenet.be 0477 378214
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VREEMDELINGENDOSSIERS

Woensdag 4 oktober 2017 om 19u30 in het Kasteel de Renesse te Oostmalle
Gilbert de Lille geeft een voordracht over vreemdelingen dossiers
Gilbert is jarenlang vrijwillig medewerker geweest in het Rijksarchief te Antwerpen waar hij
zich hoofdzakelijk bezig hield met het digitaliseren van Notaris archieven. Momenteel is hij
vrijwilliger in het Felix Archief te Antwerpen en specialiseerde hij zich in de vreemdelingen
dossiers. Het betreft hier dossiers van vreemdelingen die ingeweken zijn in Antwerpen in de
loop der jaren. Deze dossiers geven een inzicht in de afkomst en de familiesamenstelling.
Buiten de specifieke zaken die deze dossiers bevatten zal hij ook nog bijkomende informatie
geven over inwijkelingen in de Stad Antwerpen.
De uiteenzetting heeft plaats op de dag van onze maandelijkse genealogische dag op de eerste
verdieping van het kasteel de Renesse. De toegang voor leden van FV is gratis, niet leden
betalen 3 euro
Allen hartelijk welkom.

MOEILIJK LEESBARE TEKSTEN
ZOEKEN NAAR PERSONEN OF RELATIES

Al meerdere keren hebben wij op onze genealogische dagen vragen gekregen over moeilijk
leesbare teksten in akten van de parochieregisters.
Wij willen in de toekomst in onze Kempische Genealoog een rubriek opnemen waarin wij uw
vragen hieromtrent willen beantwoorden.
Wanneer je geconfronteerd wordt met een tekst- in het oud-Nederlands of in het Latijn – die
niet kan gelezen worden of waarvan de inhoud niet helemaal duidelijk is, stuur hem dan via
mail door naar victor.bertels1@telenet.be .
Wij zullen de tekst dan voorleggen aan specialisten ter zake en u hierover berichten.
De vragen en antwoorden zullen ook gepubliceerd worden in ons tijdschrift zodat alle leden
kennis kunnen nemen van moeilijkheden die zich kunnen voordoen en er zelf eventueel hun
voordeel uit kunnen halen.
Wij willen deze rubriek ook openstellen voor alle andere vragen. Ben je op zoek naar
personen of relaties en heb je geen aanknopingspunten meer: stel de vraag en wij nemen die
op in ons tijdschrift. Mogelijk wordt je via deze weg dan verder geholpen.
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RITUEEL VAN EEN BEGRAFENIS IN DE 20ste EEUW
Lieven Gypen (in leven producer dienst vrije tijd BRT)

Dood en begrafenis zijn door de eeuwen heen een ingrijpende gebeurtenis geweest, niet alleen
voor de eigen familie maar in vroegere tijden ook voor de leefgemeenschap van de
overledene.
Overlijden
Een persoon zou nooit alleen gestorven zijn, een ziel kon niet alleen vertrekken. Bij het
ziekbed van een terminale patiënt werd door de familie gewaakt tot het einde. En als dit lang
aansleepte en de eigen familie het op de duur niet meer aankon, dan werd de taak
overgenomen door vrienden of geburen die de nachtwacht hielden. Gewoonlijk voorzien van
een fles jenever, zoals verteld wordt in een verhaal van Gerald Walschap, waarbij twee jonge
mannen bij een stervende bewaken. Zij hadden een fles jenever meegebracht en lieten de
stervende duchtig meedrinken. ’s Anderendaags was de man springlevend !
Het wassen en lijken werd gewoonlijk gedaan door personen uit de buurtschap. Meestal
waren dit dezelfde personen. Mijn vader heeft zo veel afgestorvenen gaan lijken. Zolang het
lijk “over de aarde” of “boven de aarde lag” werd er ’s nachts gewaakt bij de overledene. Men
voelde zich niet erg zeker of de ziel de kamer al verlaten had. Ook voor deze personen stond
altijd de fles jenever klaar.
Wanneer er een dode in huis was, werd de klok stilgelegd, de gordijnen dicht getrokken en de
luiken gesloten. Ook de radio bleef stil. Het paste niet muziek te spelen in het huis van een
dode.
Deze uiterlijke tekenen van rouw waren ook voor de buren het teken dat er iemand overleden
was. Ze kwamen dan hun rouwbeklag doen en de dode groeten met een palmtakje en gewijd
water. Niet alleen de gesloten gordijnen en luiken maar ook een kruis dat naast de deur van
het sterfhuis geplaatst werd gaf aan, voor iedereen die passeerde, dat er een dode in huis was.
In sommige dorpen lag er een kruis uit stro voor de deur van het sterfhuis of hing er een
brandende lantaarn naast de deur.
Zo het kon geregeld worden, werd nog dezelfde dag ’s avonds het rozenkransgebed gebeden
door de ganse buurtgemeenschap. De familie verwittigde vader die voorbad en ze zond
iemand uit om de rozenkrans aan te zeggen bij de geburen. Het gemeenschappelijke gebed
was gewoonlijk te zes uur en dat gedurende de drie dagen dat de afgestorvene boven de aarde
lag. In het sterfhuis werd de nodige ruimte vrij gemaakt voor de mensen die kwamen bidden.
Men legde lange planken op twee stoelen zodat iedereen plaats kon nemen. In principe was er
van ieder huishouden minstens één persoon aanwezig op de rozenkrans.
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Vader bad zeer vlug voor zodat de bidstonde niet langer duurde van veertig minuten. De
rozenkrans bevatte in die tijd de drie paternosters met de litanie van O.L.Vrouw en een korte
inleidende beschouwing over het leven van Jezus of Maria.
Voorbereiding van de uitvaart
Nadien werd familieraad gehouden, in aanwezigheid van vader. Hier werden alle regelingen
getroffen die verband hielden met de begrafenis. Vader heeft van vóór 1914 tot 1940 alle
doden van zijn buurtgemeenschap helpen begraven. Het was zijn taak om de mensen aan te
duiden die zouden helpen bij de begrafenis. In de eerste plaats was dat de voerman die met
paard en kar het lijk naar de kerk zou brengen. Dan waren er nog de vier dragers die het lijk
moesten binnendragen in de kerk en na de mis naar het kerkhof. Verder werd er nog voorzien
in een drager voor het kruis en een klokkenluider, gewoonlijk jonge mannen.
Op de familieraad werden ook de lijkbriefjes klaar gemaakt, dit waren briefjes met namen en
adressen van verder wonende familieleden of goede kennissen. Deze briefjes werden
verdeeld onder jonge mannen die het overlijden moesten overbrengen. Doodsbrieven
bestonden er bijna niet voor gewone mensen.
Bij de aanduiding van de dragers werden speciale regels gevolgd. Ongehuwde mannen of
vrouwen werden door ongehuwde mannen gedragen. Gehuwden werden door gehuwden
gedragen.
Alle personen, die door vader aangezocht werden, hebben steeds aanvaard. Hij diende bij de
beurten wel rekening te houden met bepaalde omstandigheden, bvb een boerenzoon niet in de
hooitijd of in de oogst na slecht weer. Meestal werd overleg gepleegd en zocht de aangeduide
man zelf voor een plaatsvervanger
De hulp voor de begrafenis was kosteloos, ook de voerman met kar. Zij ontvingen geen loon
of fooi. Een welstellende boer of een familie die wist wat een borrel was, duidde wel eens de
café’s aan waar de dragers hun “druppelken” konden gaan drinken na de begrafenis.
De tocht naar de kerk
Het paard kreeg, geborsteld en gekamd, het beste harnas. De boerenkar werd kraaknet
geschuurd maar droeg geen enkel rouwteken. De voerman vlocht uit walmstro – stro voor
dakbedekking- speciale busseltjes van 20 cm dik en 15/25 cm breed om onder de kist te
leggen, dit om zware schokken van de kist te voorkomen. G. Gezelle noemt dit stro in
“Kerkhofblommen “reeuwstro”. In onze streken werden die “strowijpen” of “stropoppen”
genoemd. Zij werden gebruikt om onder pannen te steken. Na gebruik werden deze busseltjes
stro verbrand. Een voorvader van Ward Vreys “Schoeters” verbrandde het stro van de Sluisse
doden na de terugkeer van het Molse kerkhof op een vaste plaats in de “Huven”.
De lijkkist zette zich in beweging met een onbedekte kist op de kar. De familieleden volgden
in strenge volgorde van graad van verwantschap, daarna kwamen de verre verwanten en de
geburen en kennissen sloten de rij.

13

Zo’n lijkstoet had iets indrukwekkends. De mensen waren ernstig, zwijgzaam of baden.
Eén gebruik was bijzonder opvallend: aan elke kruisbaan, zijwegeltje of zijsprong werd halt
gehouden. De ganse menigte knielde en bad. Vermoedelijk gaat dit gebruik terug tot de voorchristelijke tijden. In de Gallo-Romeinse tijd stond op de kruispunten en zijsprongen een
Mercuriusbeeld om de reizigers te behoeden. Op die plaatsen kwam later O.L.Vrouw beeldjes
en kapelletjes, de verchristelijking van de oude traditie
Voor de kerk werd het stoffelijk overschot afgeladen en was de taak van de voerman gedaan.
De dragers stonden nu verder in voor het binnenbrengen in de kerk en het overbrengen naar
de begraafplaats.
Voor de tocht naar de kerk lag de dode met voeten naar de kerk gericht, voor de tocht naar het
kerkhof werd de kist gekeerd, de dode lag dan met de voeten naar het kerkhof gericht.
De priester begroette het lijk bij de ingang van de kerk en dan begon de eigenlijke liturgische
plechtigheid.
Vader heeft gedurende tientallen jaren de doden van de buurt kosteloos helpen begraven. Het
was voor allen die meehielpen hun dienst aan de gemeenschap. Maar langzaam maar zeker
stierf ook deze gewoonte uit. In steden en grotere dorpen was de buurtgemeenschap achterop
geraakt. Een corbillard en een paar mooie auto’s was heel wat anders dan te voet achter een
boerenkar!
De hoofdreden van de verandering was dat het steeds moeilijker werd om vrijwilligers te
vinden voor een beurtrol. De buurtgemeenschap bestond hoofdzakelijk uit arbeiders en
bedienden die zich moeilijk konden vrijmaken, vooral voor de arbeiders was het minstens een
halve dag loonverlies. Vader zocht wel naar noodoplossingen door meer beurtrollen te geven
aan boerenzonen, maar die bleven het ook niet nemen dat zij voor anderen moesten opdraven.
En van de voerman met kar bleven er maar een twee of drie meer over in de buurt.
De uitbreiding van de fabriek en veel immigratie brachten ook heel wat vernieuwing. Nieuwe
gezinnen vestigden zich in de nabijheid van de fabrieken van Mol-Gompel en Balen-Wezel.
Zij kenden nog nauwelijks de “achterlijke” gebruiken om een dode kosteloos te begraven. Zij
kenden ook niet meer de weg naar “Louis Gijpen” voor raad en bijstand.
Een oud gebruik verdween en het nieuw beroep van begrafenisondernemer deed zijn intrede.
Hierna de kwartierstaat van Lieven Gypen, auteur van bovenstaand artikel.
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1
X Balen 11.04.1826

Petrus-Franciscus Gypen
°Balen Rijsberg 21.10.1831
†Balen Rijsbergdijk
09.07.1898

4
X Geel 13.02.1836

Maria-Elisabeth Heylen
° Geel 12.09.1838
†Balen-Wezel 28.10.1902

5
X Mol 24.04.1841
X Mol 27.10.1847

6
7

X Balen 29.10.1862

Mol 08.05.1878

2

3

Jozef-Louis (Louis) Gypen
°Balen-Rijsberg 16 april 1877
†Balen- Rijsbergdijk 17 juni 1953

Maria Theresia –Josephina (Fien) Berghmans
Mol-Gompel 6 september 1879
†Balen 22 november 1965

X Mol 20 juli 1899

Livinus (Lieven) Gypen
°Balen 11 januari 1917 † Antwerpen 8 augustus 1981
X Schilde 11 april 1944 met Paula Van Loock ° Berchem 6 april 1919

Opgemaakt door Victor Bertels 03/9/2017
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Catharina Willekens
° Balen 19.01.1788
† Balen 20.01.1868

29

° Mol 03.02.1824
† Mol 01.06.1862

Peter-Jan Gijpen
° Mol 20.10.1787
† Mol 19.05.1841

28

Anna Catharina Gijpen

Maria Anna Dierckx
° Mol 26.10.1787
† Mol Ginderb. 29.05.1834

Petrus Ruts
° Mol 01.04.1778
† Mol Ginderb. 05.11.1846

Anna Catharina (An)dries
° Mol 25.10.1780
† Mol Ginderb. 24.10.1835

Jan Baptist Van Grieken
° Mol 23.06.1782
† Mol Ginderb. 22.01.1839

Elisabeth Leynen
Olmen 17.08.1778
† Mol 04.05.1844

Petrus Berghmans
° Mol 28.04.1763
† Mol Ezaart 16.02.1837

27

° Mol 25.10.1821
† Mol 17.12.1872

11
26

Jozef Ruts

10
25

° Mol 23.08.1811
† Mol Ginderbuiten
16.07.1854

9
24

Joanna Van Grieken

8
23

° Mol 12.02.1805
† Mol Ginderbuiten
22.02.1881

x Olen
16.01.1797

22

Petrus-Jozef Berghmans

X Balen
17.01.1801

Anna Maria Doos
° rond 1778
† Mol Ezaart 01.09.1827

21

° Mol 08.07.1810
† Balen 14.10.1890

X Mol
22.04.1776

Joannes Baptista Van Rooy
° Geel rond 1769
† Mol Ezaart 20.10.1826

Anna Maria Beirincx
° Olen 05.03.1768
† Geel 25.03.1840

20

Maria Anna Van Rooy

° Olen 15.12.1796
† Balen 31.12.1873

19

Petrus Martinus Heylen
° Olen 17.09.1770
† Geel Elsum 21.06.1836

Anna Maria Van Hove
° Balen 22.11.1770
† Balen 26.12.1828

18

Franciscus Heylen

°Balen-Rijsberg
04.01.1807
† Balen-Rijsberg
12.11.1883

17

Joannes Baptista Mertens
° Mol 16.03.1754
† Mol 13.06.1837

Odrada Dillen
Mol-Boerenbril 24.10.1750
Mol-Boerenbril 27.08.1813

Petrus Gypen
°Balen-Gerheide 30.07.1742
Mol-Wezel 04.09.1795
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Maria-Theresia Mertens

°Mol-Wezel 30.01.1794
† Balen-Rijsberg
12.10.1859

Joannes-Baptist Gypen

xBalen
27.01.
1784

X Mol
22.04.
1776

xMol
06.05.
1786

X rond
1769

xMol
26.02.
1775

xMol
19.05.
1779

xMol
22.10.
1760

xOlen
18.11.
1767

xOlen
11.06.
1768

xBalen
01.05.
1769

xMol
21.02.
1737

xMol
09.02.
1738

xMol
03.08.
1724

30

X Mol
27.08.1799
X Mol
05.03.1810
X Mol
17.02.1811
X Balen
10.02.1811

12
13
14
15

Lucia Dillen

Henricus Willekens

Odrada Dillen

Petrus Gijpen

Anna Elisabeteh Baeten

Joannes Dierckx

Anna Margaretha Van Hemel

Joannes Baptist Ruts

Anna Maria Crolmans

Joannes Baptist Andries

Maria Theresia Luymoeyen

Joannes Hubertus Van Grieken

Anna Margaretha Mangelschots

Gerard Leynen

Dimphna Hens

Martinus Berghmans

Maria Elisabeth Verboven

Michael Doos

Maria Catharina Van Tongerloo

Franciscus Van Rooy

Anna Catharina Verbiest

Adrianus Beirincx

Anna Elisabeth Janssens

Petrus Josephus Heylen

Anna Catharina Wullen

Joannes Baptist Van Hove

Catharina Dierckx

Guillermus Mertens

Anna Elisabeth Vermiert

Petrus Dillen

Anna-Catharina Bayens

Arnoldus Gypen . Balen

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

31

Johannes-Baptist Berghmans Maria-Elisabeth (Lies) Ruts
°Mol-Ginderbuiten 07.02.1851 ° Mol-Rauw 30.04.1854
†Mol-Ginderbuiten 28.04.1923 †Mol-Ginderbuiten 20.02.1930

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Schenkingen
Via een gunstige wind kwamen wij in het bezit van een aantal boeken, bewerkingen en
tijdschriften, die allemaal betrekking hebben op de gemeente Arendonk. Er zitten enkele
originele en uitzonderlijke exemplaren bij. De schenkers wensten anoniem te blijven!
Boeken:
-Geschiedenis der Vrijheid Arendonk –A5 formaat- van Th Welvaarts,
-Geschiedenis der Vrijheid Arendonk – A4 formaat- uitgave HK Als Ice Can
-Postele op ten Heyden, 1ste druk, enkel voor de inwoners, (E. Van den Bergh)
-2 x Postele op ten Heyden, 2de en 3de druk (E. Van den Bergh)
-Arendonk, geschiedkundige beschrijving, (Lode Coveliers)
-Het vizirgat, (J. Goris)
-Jan van Eyck in de Kempen (J. Goris)
-Arendonk geschetst, Portret van een Kempisch dorp 2008-2009 (Els Lenaerts) één origineel
exemplaar en één exemplaar uitgegeven door HK Als ice can
-Antiquitates Illustrissimi duratas Brabantiae, Turnhout, Arendonk, Welda, Gramaye’s
beschrijving uit 1610
Bewerkingen:
-“Eenen naeldenkoker en eenen kopere vingerhoed, (Register van processen verbaal wegens
delicten en ongevallen te Arendonk 1819-1888) (T. Van Eemeren)
-Volkstellingen Arendonk 1642, 1751, 1753, 1755 en setboek 1750-1751 (T. Van Eemeren)
-Notities van de veldwachters te Arendonk 1890-1927 (copie van origineel)
-Notities van de veldwachters te Arendonk, 1890-1927 bewerking door R. Camp
-Notities van ongevallen en misdrijven te Arendonk, 1888-1936, bewerking door R. Camp
uitgaven van HK Als Ice Can
-Arendonk zoals het vroeger was, deel I en deel II
-Arendonkse kapellen en monumenten 1986 (H. Liekens)
-De Guld, St. Sebastiaan Arendonk. (E. Van Autenboer)
-Straatnamen te Arendonk (jb 10, H. Liekens)
-De molen van Arendonk (jb 9, G. Van Deuren)
-Arendonck in den Grooten Oorlog (M. Heymans)
Anne Marie en Linda Bunneghem schonken een aantal kwartierstaten.
Bidprentjes werden geschonken door Lisette Soffers, Oud-Turnhout, en door Jeff Koyen
namens HK Wessalia uit Wuustwezel.
Theo Peeters bezorgde ons nog volgende boeken:
-De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas (Th Vandebeeck en Dr J Grauwels)
-Als Ich Can (F.R. Boschvogel)
-Onze boeren verheerlijkt, gedenkboek 100 jaar boerenkrijg 1798/1898 (K van Caeneghem)
-Met naam en faam, hoevenamen te Merksplas (HK Marcblas)
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-Genealogie van de familie Van Grootel (GJ.A Smelt)
Hartelijk dank aan de milde schenkers
Genealogische dagen
Zondag 8 oktober 2017 Heemkring Wadja Hulshout
14de stamboomdag in zaal “Centrum” Langestraat 14 te Houtvenne
van 10 tot 17 uur.
Zondag 3 december Heemkring Scilla Schilde
4de Genealogische dag, van 10 tot 17 uur

Voorstelling nieuw boek van Paul Stappaerts
Op 1 december 2017 wordt in het GC Den Dries te Retie, een nieuw boek voorgesteld van
Paul Stappaerts met Retiese bidprentjes vanaf 1939 tot 2017.
Paul Stappaerts is o.a. ook auteur van : Kerken is werken, Sterke vrouwen en Retiese Koppen,
werken die uitgegeven werden door de Retiese Heemkring “de Zeven Neten”
De voorstelling van het boek wordt ingeleid door ere-burgemeester Cis Schepens, en Mevr.
Van Ravensteyn, directrice van het Gasthuismuseum te Geel.
FV-Regio Kempen zal ook zijn steentje bijdragen aan deze bijeenkomst.
Het geheel wordt opgeluisterd door de zanggroep “De Gregorianen”
Tijdstip van dit gebeuren: Vrijdag 1 december 2017 om 20u in het GC Den Dries te
Retie

AGENDA
Oktober 2017
4 oktober

_
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

4 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht over “Vreemdelingen dossiers”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
FV Regio Kempen Spreker: G. De Lille

8 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer
Wie?

14de Stamboomdag
Zaal “Centrum” Langestraat 14 Houtvenne
van 10 tot 17 uur
Heemkring Wadja Hulshout ism FV Regio Kempen

11-18-25 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Stadsarchief, Markt, Turnhout
19u30
FV Regio Kempen ism Stadsarchief Turnhout
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November 2017
8 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

15-22-29 november Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
December 2017
1 december 2017

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
FV Regio Kempen
Cursus Familiekunde
Stadsarchief, Markt, Turnhout
19u30
FV Regio Kempen ism Stadsarchief Turnhout

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voorstelling boek “Retiese doodsprentjes 1939-2017”
GC Den Dries Retie
20u
P. Stappaerts ism HK De Zeven Neten en
FV Regio Kempen

3 december 2017

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de Genealogische dag
Schilde
Van 10 tot 17 uur
HK Schilla Schilde ism FVRegio Kempen

6 december 2017

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 15 u tot 22 u
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

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

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/800.03.14
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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EDITORIAAL
Victor Bertels

Einde van het jaar is telkens weer een gelegenheid om de balans op te maken en eens
achterom te kijken naar wat goed geweest is en wat beter gekund had.
Voor regio Kempen is het verheugend dat wij ons ledenaantal op peil kunnen houden, dit in
tegenstelling tot de meeste andere regio’s van Familiekunde Vlaanderen. Onze aangroei is
weliswaar miniem, maar we gaan er niet op achteruit. Deze evolutie heeft zeker te maken met
de uitgebreide activiteiten die wij in de voorbije jaren verrichtten.
Onze 10 genealogische dagen blijven heel wat bezoekers aantrekken, een gemiddelde van
twaalf, zonder de bestuursleden leden, is voor ons het bewijs dat onze bibliotheek heel wat
mogelijkheden biedt aan de zoekende genealoog.
We waren te gast in het Stadsarchief van Geel en het Stadsarchief van Turnhout voor onze
cursus familiekunde. Twee maal zes lessen werden gegeven door onze bestuursleden aan
totaal dertig cursisten.
Onze bibliotheek en onze gegevens bestanden blijven aangroeien. Digitaal kregen we een paar
bewerkingen van burgerlijke standen van gemeenten. Van Arendonk kregen we de koppies
van de eerste achthonderdvijftig nummers uit de inventaris van het oud archief in boekvorm
en tevens op CD. Een twintigtal boeken, gelinkt aan genealogie konden onze bibliotheek
verder aanvullen. De bidprentjes en rouwbrieven werden in massa aangebracht en vakkundig
in gescand en geïnventariseerd door Mariette Backs. Andre Sannen en Herman Van de Leur
zorgden voor inventarisering en het inscannen van bidprentjes en overlijdensberichten.
Wij stellen ook met voldoening vast dat we de inhoud van deze brochure ruim hebben kunnen
stofferen, dit dank zij de inbreng van enkele leden die ons voldoende copy bezorgden om
driemaandelijks leesgenot te verschaffen aan onze leden. Ik wil hier speciaal vermelden:
Maria De Bie, voor haar bijdragen over soldaten uit W.O.I en Ludo Proost, die een
belangrijke bijdrage leverde over de familie Proost.
We namen deel aan twee genealogische dagen in onze regio, in Houtvenne en in Schilde en
bij de voorstelling van het nieuwe boek van Paul Stappaerts te Retie konden we een lans
breken voor nauwere samenwerking tussen Kempense genealogen.
We mochten het voorbije jaar drie nieuwe medewerkers verwelkomen, dit geeft wat
ademruimte voor de toekomst, maar voor een aantal bestuursleden wordt hun “lange termijn”
wordt steeds maar korter, vers bloed is nog altijd welkom. Het geeft ons alleszins nu wat meer
ruimte en we zullen vanaf januari dan ook elke derde dinsdag van de maand geopend zijn van
18 tot 21 uur.
Op nationaal vlak is eveneens heel wat verandert het voorbije jaar. Onder druk van het
ministerie van cultuur kwam een samenwerkingsverband tot stand tussen Familiekunde
Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en Erfgoedvereniging LECA. De eigenheid en de
structuur van Familiekunde Vlaanderen blijft in zijn huidige vorm bestaan!
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JAARVERGADERING FV REGIO KEMPEN vzw
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw nodigt alle leden uit op haar jaarlijkse
algemene vergadering
PLAATS : RESTAURANT “DE WANDELING” PEGGERSTRAAT 58
2980 ZOERSEL
DATUM-UUR : zaterdag 27 januari 2018 14u30
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 04 februari 2017
5. Goedkeuring financieel verslag over 2017
6. Goedkeuring begroting 2018
7. Goedkeuring jaarverslag 2017
8. Kwijting aan de bestuurders
9. Aanpassen van het ledenregister
10. Bespreking werking en activiteiten werkingsjaar 2017

Wij nodigen alle leden van F.V Regio Kempen uit op deze bijeenkomst, de deelname is
gratis.
Na de A.V. brengen wij een geleid bezoek aan het diamantmuseum te Halle-Zoersel
Dit museum is gevestigd in het oud gemeentehuis van Halle, Halle-Dorp 67
Naast de bekende dorpen Grobbendonk, Vorselaar, Nijlen heeft ook Halle een bloeiende
diamantnijverheid gehad. Hier kunnen heel wat machines, toestellen en voorwerpen
bewonderd worden die gediend hebben bij de diamantbewerking.Om organisatorische
reden vragen wij uw aanwezigheid te bevestigen aan onze secretaris:
theopeeters@telenet.be

Wij doen hiermee ook nog een oproep aan leden die zich actief willen inzetten
voor onze vereniging. Om de werking en het bestaan van FV Regio Kempen te
bestendigen, hebben wij verse krachten nodig. Heb je interesse? Kom eens
kennismaken met onze bestuursleden en ons documentatiecentrum.
De A.V. is een goede gelegenheid om u aan te melden.
Het bestuur.

BIJKOMENDE OPENING BIBLIOTHEEK
1ste DINSDAG VAN DE MAAND VAN 18 tot 21U
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SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

AUGUSTINUS JOSEPHUS PAESHUYS

Geboren te Arendonk ter streke Schotelven
op 27 september 1893
Ouders:
Norbertus PAESHUYS
° te Arendonk op 17 december 1872,
gehuwd te Arendonk op 8 juli 1893 met
Maria-Theresia PULLEMANS
° te Arendonk op 27 juli 1873,
+ te Arendonk op 01 november 1893
Vader Norbertus hertrouwde met Wilhelmina
Schuermans, ° Merksplas 15 juni 1862, overleden te
Arendonk op 30 juni 1940. (weduwe van Joannes
Baptista Hulsemans)
Ongehuwd
Geen Kinderen:
Broers en zussen:
Beroep:
Woonplaats:

Enige zoon
Sigarenmaker
Arendonk

Andere persoonlijke gegevens:

Gust was 1m 76 groot, had blauw-gele ogen en bruine
haren. Hij had een litteken van een snijwonde ter
hoogte van de linkerkuit.

Gesneuveld/gestorven op

12 september 1914 vlak voor zijn 21e verjaardag;
Andere bronnen vermelden 11 september 1914.

Overleden/gesneuveld te:

Werchter
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Begrafenisgegevens:
1e maal begraven te Werchter
Herbegraven op 17 september 1924
Herbegraven op het Belgisch Militair Kerkhof te Veltem Beisem
Grafnummer: 610
Foto Graf:

Kerkhof Veltem Beisem
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Extra: (bijv. kerkdienst)

Op maandag 30 augustus 1915

MILITAIRE GESCHIEDENIS:
Stamnummer:
Datum indiensttreding:
Graad:
Regiment/ Eenheid:
Verloop militaire loopbaan tijdens
WO I:

135/50415
16 september 1913 bij de start van zijn legerdienst.
Soldaat 2e klas milicien 1913
1e grenadiers 1e batailjon 4e compagnie
Zijn legerdienst begon op 16 september 1913, hij was
dus al onder de wapens op het moment van de
mobilisatie in augustus 1914.

Onderscheidingen en medailles:
Ridder in de Orde van Leopold II
Ontvangen
met palm ontvangen
IJzerkruis
Niet ontvangen
Oorlogskruis met palm ten postume titel Ontvangen
Overwinningsmedaille
Ontvangen
Herinneringsmedaille
Ontvangen
Frontstrepen
Geen
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Meer betreffende de oorlogsdeelname:
In augustus 1914 werd er uit het gemobiliseerd regiment Grenadiers 1 brigade gevormd.
Gedurende het eerste deel van de oorlog namen de twee regimenten Grenadiers deel aan al
de uitvallen uit Antwerpen, Hofstad, Elewijt, Molen, Werchter, Opdorp en St-Amands.
Zoals we al eerder vertelden bij het verhaal van Jan Baptist Goris (°1893).
De uitval naar Werchter overleefde August Paeshuys niet.

Overige info:
Zijn nicht, Anna Segers, wist zich nog uit haar kinderjaren te herinneren dat er verteld werd
dat August verdronken was.
Pastoor Coveliers schrijft het volgende in zijn dagboek:
Maandag 30 augustus 1915 (uit dagboek Coveliers )
“In de kerk heeft vandaag de plechtige lijkdienst plaats van August Paeshuys, gesneuveld te
Werchter op 11-9-14, Zijn heldhaftige dood voor het vaderland is niet alleen gekenmerkt
door de moed in het verdedigen van ons aller recht en vrijheid, maar bovendien, zoals zijn
kameraden getuigen, heeft hij in het uur van het gevaar zichzelf opgeofferd om ten prijze
van zijn eigen leven zijn makkers ter hulp te snellen en te redden. Om, die edelmoedige
naastenliefde zal zijn aandenken ook bij ons in herinnering blijven.
In een nota voegt de pastoor hieraan toe: Naastenliefde terugtrekkend voor de vijand te
Werchter moesten onze soldaten aldaar de DijIe overzwemmen. Meerderen konden niet
zwemmen of waren belemmerd in hun bewegingen door hun wapenrusting. August
Paeshuys, zijn makkers in gevaar ziende, aarzelde niet. Tweemaal ging hij te water om er
twee te redden. Een derde maal wilde hij het nog beproeven, maar verkleumd door het kille
water werd hij zelf het slachtoffer.”
Dit verhaal werd, kort na de oorlog, bevestigd door wat er in de dagbladen verscheen.
Hierbij een fragment uit: De Duitschers in de Kempen door Eug. Waterschoot.
“Beminde Ouders,
…
Ziehier eenige bijzonderheden van den dood van mijnen wapenmakker Paeshuyzen van
Arendonck, die te Werchter den dood vond. Gisteren ontmoette ik een carabinier die,
wetende dat ik geboortig van de streek ben en, mij vroeg of ik den genaamden Paeshuyzen
niet kende. Op mijn bevestigend antwoord, deed hij mij het volgend verhaal:
“Toen wij te Werchter vertoefden werden wij plotselings aangevallen door eene Duitsche
legermacht, die tien maal sterker was dan de onze. Na drie herhaalde aanvallen, werden wij
over de rivier gedrongen. Er bevond slechts één enkele overtocht, te weten langs een
vondel, in haast door de genie over het water geworpen. Toen wij nog vijftig meters van die
brug verwijderd waren, werd ze door een obus opgeblazen, aldus den overtocht afsnijdende.
Wij waren dus verplicht al zwemmende den anderen oever te bereiken, maar de strooming
was buitengewoon geweldig en de kogels, die als een regen, zoo dicht, neervielen,
belemmerden den overtocht. Voor de goede zwemmers alleen bestond er kans op redding.
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Niettemin sprong ik in 't water; oogenblikkelijk werd ik door de strooming meegesleept. Ik
slaakte een angstkreet, die door mijne makkers gehoord werd. Paeshuyzen sprong in de
rivier en redde mij het leven. Verscheidene andere makkers worstelden in 't water tegen den
dood. Wanneer ik gered was, wierp Paeshuyzen zich andermaal in de rivier en redde op
dezelfde wijze een anderen makker. Hij herhaalde driemaal dit ; verheven werk van
menschlievendheid en zelfopoffering. Hij poogde nog een vierden makker aan de dood te
ontrukken, doch klaarblijkelijk was hij hu te zeer uitgeput want, nog vooraleer den
drenkeling te bereiken werd hij op zijne beurt door de strooming meegevoerd en verdween
hij weldra onder het water. Zijn vrienden wilden hem op hunne beurt redden, doch toen
men hem boven haalde, had hij reeds opgehouden te leven. Het is alzoo dat deze held
gestorven is als slachtoffer van zijne zelfopoffering.” De carabinier verzocht mij, na den
oorlog, zijne innige dankzegging aan de ouders te willen overbrengen, voor het weerdig
gedrag van hunnen edelen zoon.”

Extra informatie uit andere bronnen
In vorige editie werd het verhaal van Goris Jan Baptist (°1893) verteld. Achteraf mocht ik
brieven van Jan Baptist lezen.
Hieruit blijkt dat hij Gust Paeshuys, of Gust Pulleman, zoals zijn bijnaam was, goed gekend
had. Zij deden samen hun legerdienst en tijdens de eerste dagen van de oorlog was August
ondergebracht bij het 1e grenadiers, 1e bataljon, 4e compagnie en Jan Baptist bij de 1e
grenadiers, 1e bataljon 1e compagnie en later 3e compagnie.
Tijdens zijn legerdienst schrijft Jan Baptist vanuit Brussel op 9 januari 1914:
…”Met deze kom ik te laten weten dat ik goed in Brussel ben aangekomen ik heb goede
kompanie gehat, ikke en Karel van Wannizen en Karel van Jef den boer, wij hadden in
Turnhout nen goede pot gedronken, en daarmee kwamen wij om 7 uren in Brussel aan.
Peer van den Tabaksneier en Gust Pulman stonden ons aan de statie af te wachten en daar
gingen wij naar klet van Fayen nauwsen (???) en toen van daar met den elektrisch tram
naar de kaserne. Ik denk dat ik hier den aart goet zal krijgen want wij gaan morgen ons is
goed in Brussel amuseren…”

Enkele jaren geleden sprak dhr. Van Leuven mij aan en vertelde dat zijn oom, Paeshuys
August ook gesneuveld was en dat hij nog een brief naar huis had geschreven tijdens het
begin van de oorlog. De brief werd goed bewaard, maar bij een spijtige huisbrand is de
brief, die op de schoorsteen stond bij zijn foto, ook opgebrand.
Hij vertelde dat August daarin schreef dat alles goed ging, de kogels floten hem om de
oren, maar Gust krijgen ze niet te pakken, zo schreef hij.
Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik tussen de brieven van Jan Baptist een
soortgelijke tekst vond.
Het was nog het begin van de oorlog en de Belgen waren nog steeds hoopvol op de
overwinning.
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Op 22 augustus 1914 schrijft Jan Baptist Goris vanuit Wilrijk:
“ …. Maar vandaag 8 dagen waren wij zo gerust niet in Grez-Doiceau, daar vlogen met
duizende ballen over ons oren, maar de Duitschers moesten toch terug trekken daar heeft
nog al een hevig gevecht plaats gehad maar efin dat zijn wij weer allemaal door, en nu is
het niet zeker dat wij nog iets zullen moeten daar den bels zijn plicht vervult heeft en nu zit
den Engelsman en den frans achter zijn hiellen en hij krijgt nog al hevige kloppen daar hij
door den duur wel moe zal worden. Meer kan ik u al niet schrijven want de brieven worden
onderweg opengetrokken. ….”
In september 1914 schrijft Jan Baptist een heel andere brief. De brief is niet gedateerd,
maar de envelop werd op 16 september 1914 in Putte afgestempeld en heeft een
poststempel van Arendonk op 19(?) september 1914. De brief heeft al een andere toon en is
veel haastiger en onzorgvuldiger (wat goed te begrijpen is) geschreven.
“ Zeer beminde Ouders en zuster
Met de grootste plezier die ik u / kan zenden is dat ik uwen
brief in de beste gezondheid / heb ontvangen en nu dat
ik zeer gelukkig zijn nu / nog het zelfde de schrijven
wij weer 4 dagen in de slag / geweest maar God dank ik ben
er zeer gelukkig er uit gekomen / nu wat de andere mannen
betreft lijk schijnt is Gust / van pulleman verdronken in
de deille met er over te / menen te zwemmen en er in
gebleven en de andere mannen / zijn ook nog zeer gezond maar
nu is het alles weer goed stil / het is te hopen dat het spel
gauw een eind neemt want / het begint weer stillekens in de
winter te gaan wij hebben / gisteren in de kerk geslapen
want het nog al een spel / maar het is toch beter
dan buiten te slapen. / De plaats waar wij zijn is
tegen Antwerpen maar ik / kent het dorp niet daar wij
den eenen dag hier zijn en / den anderen daar,
Meer kan ik u al niet / schrijven want het is altijd
het zelfde dus ik moet gaan / eindigen want ik hep geenen
tijd om nog meer te schrijven…”
Dit is dus één van de manieren waarop het nieuws van het overlijden van August Paeshuys
in Arendonk is terecht gekomen in 1914, daarna was het nog wachten op de officiële
bevestiging.
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1
X Arendonk 04.07.1823

4
X Retie 13.10.1823

Augustinus Paeshuys
Anna Elisabeth Delanoy

° Arendonk.08.12. 1839

°Retie 07.01.1838

5
Turnhout 17.10.1844

Petrus Franciscus
Pulemans
° Arendonk 30.01.1849
† Arendonk 12.12. 1933

6

2

3

Norbertus Paeshuijs
° Arendonk 17 december 1872
† Arendonk 12 juili 1940

Maria Theresia Pulemans
° Arendonk 27 juili 1873
† Arendonk 01.11.1893
° Bergeijk 15.9.1811
† Arendonk 14.4.1877

X Arendonk 25 februari 1867

Augustinus Josephus Paeshuijs
° 27 september 1893 † Werchter 12 september 1914
Soldaat W.O I

X Arendonk 8 juli 1893

Opgemaakt door Victor Bertels
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Maria Jansen
° Reusel 04.11.1776
† Bergeijk 19.01.1833

29

Arnoldus Verdonk
° Bergeijk 14.06.1763
† Reusel 16.08.1834

Anna Catharina F(e)yaerts
° Veltem r 1775
† Arendonk 19.09.1815

28

Adriana Verdonck

°Arendonk 27.5.1806
† Arendonk 19.5.1885

27
Dionisius Leenders
° Arendonk 24.07.1767
† Arendonk 12.08.1815

26

Petrus Lenders

Joanna Catharina Celis
° Oelegem 21.05.1775
† Arendonk 15.03.1837

25

° Arendonk 24.7.1816
† Arendonk 26.3.1883

Petrus Michielsen
° Arendonk 27.01.1776
† Arendonk 04.03.1832

Elisabeth Rosé
° Herenthout 24.06.1787
† Kasterlee 14.12.1853

24

Maria Michielsen

° Kasterlee 28. 5.1813
† Arendonk 08.4.1878

23

Jacobus Pulmans
° Kasterlee 30.09.1782
† Kasterlee 09.02.1841

Anna Cathar. Raeijmaekers
° Retie 26.08.1770
† Retie 22.11.1847

22

Joannes Baptist
Pulmans

° Retie 17.12.1802
† Arendonk 15.1.1865

21

Andreas Smets
° Retie 02.09.1769
† Retie 26.04.1819

20

Anna Maria Smets

A,n,na Cath. Verborgstads
°
† Veerle 30.12.1798

Nn Delanoy

19

Gorinchem 30.9.1797
Arendonk 28.01.1887

Petrus Delanoy

18

Anna Maes
° Arendonk 10.12.1757
† Arendonk 21.04.1846

17

° Arendonk 25.2.1800
† Arendonk 22.7.1880

Wilhelmus Luyckx
° Arendonk 29.06.1762
† Arendonk 05.01.1834

Maria Van Herck
° Reusel 04.07.1767
† Arendonk 25.08.1811

Joannes Paeshuys
° Arendonk 03.01.1766
† Arendonk 17.10.1808

16

Anna Elisabeth
Luyckx

° Arend. 29.10.1795
† Arend onk
07.12.1858

Carolus Paeshuys

xReusel
20.04.
1762

xBergeijk
18.06.
1758

xArend
20.10.
1767

Hernhout
21.08.
1786

xRetie
08.02.
1763

XRetie
27.05.
1759

xArend.
23.11.
1751

xArend.
20.10.
1750
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xArendonk
04.10.1794
X Arendonk
27.07.1789
X
X Retie
09.06.1795
xTurnhout
16.06.1810
X Arendonk
06.09.1816
X
xBergeijk
15.08.1803

8
9
10
11
12
13
14
15

X Arendonk 06.02.1836

Maria Elisabeth Lenders

7

° Arendonk 21.11.1847
† voor 1890

Joanna Lucas

Joannes Jansen

Adriana Swaegers

Joannes Verdonk

Susanna Verhulst

Philippus F(e)yaerts

Anna Boog(a)er(t)s

Adrianus Leenders

Joanna Cheunen

Antonius Celis

Maria Eijssen

Joannes Michielsen

Anna Elisabeth Leys

Georgius Ludovicus Rosé

Joanna Smets

Petrus Pulmans

Margaretha Caers

Petrus Raeijmaekers

Margaretha Claes

Petrus Smets

Elisabeth Goetelen

Paulus Maes

Helena Van Alfen

Joannes Luyckx

Maria Franken

Cornelius Van Herck

Maria Meijnendonkx † 1797

Carolus Paeshuys 1724-1809
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OP VELO BRISTOL

Bristol
de fiets van de wereldkampioen en vele anderen
In 1949 werd Rik Van Steenbergen in Kopenhagen voor het eerst wereldkampioen
wielrennen. Op een fiets van Bristol uit Mol. Zaakvoerder René Huysmans van Fietsen
Bristol was de eerste manager en sponsor van de jonge wielerkampioen uit Arendonk. De
zege van Van Steenbergen vormde een mijlpaal in de geschiedenis van Bristol, die eind 19de
eeuw begon en eind jaren ’60 eindigde. In de jaren daartussen groeide Bristol uit tot een
belangrijke fabrikant van kwaliteitsfietsen die over de hele Kempen werden verkocht.

Rik Van Steenbergen, wereldkampioen in 1949
Kampioen van België 1943-1945
beroepsrenner op rijwiel Bristol
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Fietsenfabriek
en de familie Huysmans

Engelse kwaliteit uit de Kempen
Eind 19de eeuw startte de ondernemersfamilie Huysmans met de
fietsenfabriek Bristol, genoemd naar de Britse stad omdat in die tijd alle
goede fiets(onderdel)en uit Engeland kwamen. Op het kaderplaatje van
de fietsen stond trouwens ‘England’, waarmee ze de Engelse kwaliteit
wilden benadrukken.

Sigaren & fietsen
De stichters en aandeelhouders waren de broers Gustaaf, die de leiding
nam over de fietsenfabriek, Jean, die de sigarenfabriek Cuba/Caraïbe leidde, François en
Jozef. Ze openden een fietsenatelier op de Markt in Mol. Al snel kwam er een tweede
vestiging bij in de buurt van het station. Op de markt gebeurden het lassen en de assemblage
van de fietsen, het zandstralen en lakken van de kaders waren de activiteiten aan het station.

Vijfentwintig-jarig jubileum van de indiensttreding van B. Cornelissen bij de firma Gebr.
Huysmans (Bristol).
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Huysmans en zonen
Gustaaf Huysmans had twee zonen, René en Clément, en één dochter, Lizette. De zonen
stapten mee in de zaak. René kreeg de algemene leiding terwijl Clément zich op de verkoop
richtte. Onder impuls van René Huysmans kende Fietsen Bristol een sterke groei. Ze
verkochten hun fietsen via fietsenmakers in heel de Antwerpse Kempen en een deel van
Limburg. Aanvankelijk werden de tweewielers vooral geleverd met de trein via het station
van Mol. Naast het eigen merk werden bij Bristol ook fietsen voor derden (lees:
fietsenmakers) gemaakt, die er dan hun eigen kaderplaatje op sloegen.

Rechts het huis nummer 9 is zaak van de Gebrs Huysmans, fietsen Bristol
Dit was vroeger het gasthof “Duc de Brabant”
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Velos, koersfietsen en bromfietsen
De productie van gewone fietsen maakte het merendeel uit van de activiteiten, daarnaast
werden er ook koersfietsen gebouwd. Verschillende renners werden ‘gesponsord’ door
Bristol, wat vaak betekende dat ze een trui en een broek kregen. Hun inkomsten moesten
komen van het prijzengeld dat ze verdienden op basis van hun uitslag. Tussen de twee
wereldoorlogen beschikte Bristol over een eigen wielerpiste in Mol, op de plaats van het
huidige Bristolhof. Na WOII werd het ook eigenaar van de wielerpiste in Geel (huidige
Velodroomstraat). Jarenlang organiseerde het bedrijf een criterium voor beroepsrenners in het
centrum van Mol, de Grote Prijs Bristol, waar Rik Van Steenbergen en andere belangrijke
renners uit die tijd aan deelnamen.
Onder de naam Bristolette werden ook een tijdlang bromfietsen geproduceerd. Om te
bewijzen hoe goed die wel waren, zijn werknemers er ooit mee naar Lourdes gereden. Bristol
verkocht ook een periode Singer-naaimachines, maar die werden er niet zelf gemaakt.
Door wijzigende marktomstandigheden en interne problemen besliste René
Huysmans eind jaren ’60 om Bristol te vereffenen.
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Project ‘Op velo Bristol’
wat vooraf ging
In 2014 kreeg journalist/ondernemer Paul Huysmans de vraag van enkele horecazaken om
een culinaire fietsroute uit te stippelen. Die kreeg als titel ‘In het wiel van de koers’ en deed
naast de horecazaken een aantal locaties aan die verband hielden met het wielerverleden van
Mol en Balen. Eén van die stopplaatsen was de vroegere fabriek van Bristol op de Markt in
Mol.
“Buiten het feit dat Rik Van Steenbergen ooit wereldkampioen was geworden op een fiets
van Bristol, was daar amper iets over te vinden”, vertelt Paul Huysmans. “Het verhaal
intrigeerde me: omdat de eigenaars Huysmans heetten, hoewel het geen familie is. Omdat Rik
Van Steenbergen net als ik van Arendonk afkomstig was. En omdat mijn vader me vertelde
dat hij destijds voor zijn plechtige communie een fiets van Bristol had gekregen, de Mercedes
onder de fietsen in die tijd. Ijzersterk en oerdegelijk.”
Het plan rijpte om een boek te maken rond het thema Bristol. Een oproep in de pers naar
mensen die nog iets hadden of wisten over het vroegere Bristol, leverde een overvloed aan
reacties uit heel de Kempen op. Door tijdsgebrek bleven de plannen voor het boek in de
koelkast.
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Najaar 2015 stak een stuurgroep voor het eerst de koppen bij mekaar om een uitgebreid
omkaderend programma uit te werken naar aanleiding van het uitbrengen van het Bristolboek. Dat zal voorjaar 2018 uitmonden in een reeks van manifestaties die de schijnwerpers
richten op een tot dusver verborgen stuk Molse geschiedenis.

Het voorlopige programma 2018
Op velo Bristol
Lezing: de Ronde van Vlaanderen & Bristol
20 maart @BIB Mol
Lezing door Rond van Vlaanderen expert Geert Vandenbon over de Ronde en met een
zijspoor naar de Bristolrenners die in de Ronde triomfeerden.

Expo ‘Op velo Bristol’
31 maart t.e.m. 22 april @De Zwaan
31 maart t.e.m. 22 april 2018: grote Bristol-tentoonstelling in zaal De Zwaan in Mol (Markt)
met unieke documenten en foto’s, bijzondere fietsen en andere voorwerpen die de
Bristolgeschiedenis rijkelijk illustreren.
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Boek ‘Op velo Bristol’
Lancering op de expo op 31 maart
Lancering van het Bristol-boek, een historisch document van 300 pagina’s met getuigenissen
van voormalige werknemers en andere betrokkenen, unieke foto’s en documenten, nooit
vertelde verhalen, enz.

Toeristisch arrangement
31 maart t.e.m. 2 april
Unieke toeristische 3-daagse beleving vol Kempense wielernostalgie en Bristol, met
overnachting, eten, uitstappen, retrokoers, expo, boek,... Allinclusive.

Retrokoers
2 april (paasmaandag)
Retrokoers in het centrum van Mol op het afgesloten parcours waar vroeger het Bristolcriterium werd gereden. Met retro randanimatie.

Koerscafé
6 april @Hof van ‘t Rauw
Begijn Le Blue, zot van de koers, interviewt twee wielerhelden in een gezellige cafésetting.

Expo Erik Nagels
april @ Expozaal c’t Getouw
Erik Nagels is een Belgische kunstenaar die zich voor zijn werken laat inspireren door de
koers.

Erfgoeddag 2018
22 april @De Zwaan
Slotfeest ‘Op velo Bristol’ gekoppeld aan de nationale Erfgoeddag.

Contactgegevens
Onderzoek, boek en expo: Gemeentearchief Mol
Stijn Geys, 014 33 09 70, stijn.geys@gemeentemol.be
Rudy Nuyts, runu@skynet.be
Jo Lommelen, jo.lommelen@telenet.be
Expo en erfgoeddag
Erfgoedcelk.ERF,
Janna Lefevere, 014 56 66 88, janna@erfgoedcelkeerf.be
Retrokoers
Toerisme Mol
Toerisme Mol, 014 33 07 85, toerisme@gemeentemol.be
Toeristisch arrangement
Paul Huysmans: paul@happyweekends.be
Culturele koersactiviteiten ’t Getouw
Cultuurdienst Mol, Cultuurbalie Mol, 014 33 09 00
cultuurbalie@gemeentemol.be
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1
X
X Luyksgestel
20.06.1758
X Tongelre
07.02.1779
x
X r 1777/1778
X Geel
31.10.1768
X Mol
05.04.1780

8
9
10
11
12
13
14
15

Petronella van
Engelant
° Eersel 25.08.1785
† Luyksgestel
06.06.1833

Joannes Bapt. Huysmans
Herbergier, lakenmaker
° Mol 28.06.1800
† Mol 27.12.1878
X Mol 28.10.1788

4
X Luyksgestel 26.01.1807

Wilhelmina Brouwers

° Luyksgestel 25.01.1810
† Mol 30.07.1853

5
X Balen 18.03.1810

Felix Ludovicus Gustavus Huysmans “den Bristol”
° Mol 12 september 1878 † Mol 23.02.1957
X Mol 3 mei 1905 met Maria Philippina Bertha Verhulst

X Mol 23.04.1873

Opgemaakt door Jo Lommelen

19

° Mol 01.06.1783
† Mol 29.07.1830

Anna Maria Eysermans
° Mol 07.08.1749
† Mol 11.01.1858

29

Jan Baptist Van Hoof
° Mol 10.12.1751
† Mol 19.01.1825

Maria Anna Peeters
° Geel
† Geel 29.12.1800

28

Maria Catharina
Van Hoof

° Geel 06.10.1786
† Mol 12.12.1824

27

Carolus Claessens
° Geel
† Geel 21.04.1790

26

Henricus Claessen

Isabella Josephe Tyck
° rond 1738
† Balen 29.07.1810

25

Joannes Ludov. Riquier
° Antwerpen 12.08.1749
† Mol 07.01.1832

24

Maria Francisca
Riquier
° Antwerpen
08.04.1778
† Mol 25.12.1861

Maria Antoinetta Tempez
°
†

23

° Boucquemaison
13.05.1782
† Mol 03.02.1877

22

Eustachius Duvauchel
°
†

21

Elisabeth van der Linden
° Tongelre 20.11.1754
† Lommel 27.02.1837

20

Henricus van Eijngelant
° Nuenen 26.05.1749
† Lommel 01.09.1836

19

Anna Corstiaens
°
†

Petrus Brauwers
° Luyksgestel 12.12.1730
† Luyksgestel 12.07.1788

Maria Anna Th. Van Gestel
° Geel 15.08.1730
† Dessel 27.03.1807

18

Joannes Baptist Joseph
Duvauchel

° Mol 06.01.1767
† Mol 14.02.1835

17

Marcellus Melius
° Maastricht rond 1731
† Mol 28.03.1819

Maria Elisabeth Cools
° Meerhout 01.12.1749
† Meerhout 17.11.1776

Wilhelmus Huysmans
° Eersel 14.01.1742
† Meerhout 19.10.1801

16

Dymphna Barbara
Melius

X Meerhout
03.02.1769

Joannes Brouwers
° Luyksgestel
05.05.1761
† Luyksgestel
17.07.1815

Petrus Huysmans
° Meerhout
24.11.1769
† Herentals
24.12.1849

X Mol
26.06.
1748

X Mol
17.01.
1750

XNuenen
15.01.
1736
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6
7

Ludovicus Ed. Duvauchel
° Boucquemaison
09.10.1817
† Mol 26.06.1893
Josephina Maria Claessen

° Mol 01.05.1819
† Mol 17.11.1902

X Mol 29.08.1830

X Mol 26.04.1846

2

3

Willem Louis Huysmans, lakenmaker
° Mol 05.02.1847
†Mol 29.05.1915

Maria Clementina Duvauchel, herbergierster
° Mol 30.06.1850
† Mol 07.11.1945

Maria Elisabeth Loymans

Petrus Eysermans

Dymphna Dirickx

Henricus van Hoof

Catharina Vivier

Franciscus Tyck

Maria Vandecouter

Franciscus Joannes Riquier

Maria Vandenberk

Joannes van der Linden

Gertruy Peeters Dekkers

Laurentius van Engeland

Maria Anna Vijekens

Joannes Bapt. Van Gestel

Catharina NN

Marcellus Melius

Catharina Mangelschots

Joannes Baptist Cools

Cath. Hermens (v. Litsenborg)

Adrianus Heysmans

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
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X Mol 18.11.1810

VREEMDELINGENDOSSIERS BRON VOOR
GENEALOGIE
Gilbert de Lille
Op 4 oktober heeft Gilbert de Lille een bijzonder interessante uiteenzetting gegeven over de
vreemdelingen dossiers. Wij geven hieronder de samenvatting van zijn voordracht
Vanaf 1835 werd in België de Vreemdelingenpolitie opgericht met als doel de vreemdelingen
die ons land binnenkwamen op te volgen. Deze taak werd aan de gemeentelijke politie
toevertrouwd. In het bijzonder werden anarchisten, personen die betrokken waren bij
onlusten in het buitenland, later buitenlandse socialisten en communisten, in het oog
gehouden.
Voor elke vreemdeling die toekwam werd een dossier opgemaakt in twee exemplaren, één
voor Brussel en één voor de gemeente. Soms werd ook een dossier aangelegd op verzoek van
het ministerie, vooral in gevallen van vreemdelingen die door het buitenland gemeld werden.
Tot 1933 werd een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, na 1933 in een apart
vreemdelingen register. ALLE briefwisseling betreffende die persoon kwamen in het dossier.
De VD zijn niet overal bijgehouden. In 1952 werd omwille van de centrale bewaring
toestemming gegeven aan de gemeenten om hun vreemdelingendossiers te vernietigen.
In Antwerpen en Brussel werd het volledig archief bewaard en het RA Brussel heeft de
volledige verzameling van het ministerie ontvangen.
Stadsarchief Antwerpen
In totaal bevinden zich in het archief van het stadsarchief 626.800 dossiers, dit tot 1952.
Hiervan werden er tot op nu 285.836 digitaal bewerkt. Thans zijn er 120.000 openbare
dossiers (voorlopig tot 1907) beschikbaar op het internet.
Wat vind men zoal in de VD
Een dossiernummer met alle persoonlijke gegevens-van hemzelf van zijn echtgenote, zijn
vader en moeder.
Zijn datum van aankomst in België, verblijfplaats, reden en duur, reden waarom hij vorig land
verliet, gedrag, foto’s, vingerafdrukken en handtekening van de vreemdeling.
Zijn geboorteakte, overlijdensakte (Auschwitz !), afschrift mogelijke huwelijksakte, aangifte
van opname in ziekenhuis met soms diagnose van de ziekte, verslagen van toezicht op
prostitutie, overspel, gedragingen, bezit van de vreemdeling en allerhande briefwisseling
tussen de gemeente en de overheid, ook interne briefwisseling in de gemeente.
Indexen
Opgesteld door de (vreemdelingen) politie, er worden GEEN namen van echtgenoten vermeld
hier vind men het dossiernummer
(Er is een database gemaakt door de mormonen, met zeer veel fouten, deze wordt herwerkt en
is thans beschikbaar voor Antwerpen via internet tot 1900)
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Vreemdelingen dossiers in RA Brussel
Het RA Brussel heeft de volledige verzameling van Belgie – 1 miljoen voor periode 18391912 en 1 miljoen voor periode 1913-1943. Enkel een klassement op naam, op fiches
alfabetisch en chronologisch – geen index – schrijfwijze van de namen: problematisch. In
1952 werd het bestand uitgezuiverd wegens plaatsgebrek.
Te raadplegen websites en personen
Antwerpen: Felixarchief: http://www.felixarchief.be
Oude Leeuwenrui Antwerpen – werner.pottier@stad.antwerpen
R.A Brussel: http://arch.be
Ruusbroekstraat 2 Brussel – filip.strubbe@arch.be
In Turnhout bestaat er een register van inlichtingsbladen over vreemdelingen die zich in
Turnhout zijn komen vestigen (1871-1933)
Zoeken in de dossiers op internet:
http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx : doorklikken naar “openbare
vreemdelingendossiers
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? VRAAG-ANTWOORD !
1.Vraag Willy van Eynde - 2017/1
Hoe zit het juist met dispensatie bij huwelijken? Hoe worden de graden toegekend ?
Wie is de eerste graad, tweede graad enz.
Antwoord
Er wordt een onderscheid gemaakt inzake het Burgerlijke recht en het Kerkelijk recht
In het burgerlijk recht
1ste graad: kinderen of ouders
2de graad: kleinkinderen en grootouders en broer en zuster van u
3de graad: achterkleinkinderen en overgrootouders
de kinderen van uw zoon of dochter –volle neef of nichtNonkel en tante langs vaders en moederszijde
de
4 graad: omvat de kinderen van uw broer of zuster en ook de kinderen van uw neven of
nichten –achterneef of achternicht- De broers en zusters van uw grootouders vallen ook onder
de 4de graad.
In het kerkelijk recht
1ste graad: .kinderen, (filius-filia) ouders (pater-mater) en broers of zusters (frater-soror)
2de graad: kleinkinderen (nepos-neptis), kinderen van broer of zuster(ex fratre nepos-neptis),
ex sorore nepos-neptis) grootouders (avus-avia), kinderen van ooms en tantes (patruelis
amitina of mastruelis consobrina), broers en zusters van vader of moeder (ooms en tantes=
Patruus-Avunculus)
3de graad: achterkleinkinderen en kleinkinderen van broer of zuster (pronepos-proneptis),
kleinkinderen van ooms en tantes (nepos-neptis), overgrootouders (pro avus-pro avia)
Ook groot-ooms en tantes behoren tot de 3de graad (magnus patruelis-magna amitina of
magnus mastruelis-magna consobrina)
4de graad: kinderen van broer of zuster van grootvader (amitinus magnus) en grootmoeder
(consobrina magnus) (Vic Bertels)
dispensatie voor geestelijk verwantschap: zie artikel M. Janssen - KG 4-2016

2. Vraag René Vissers - 2017/2
Plaats en geboortedatum van Joannes Vissers ?
Hij is de vader van Joannes Baptista Vissers, geboren te Geel op 26 maart 1714
Joannes Vissers is gehuwd te Westerlo St Lambertus op 10 januari 1714 met Maria Bertels
en aldaar overleden op 2 mei 1718. Uit de doopakte van Joannes Baptist Vissers blijkt dat
zijn vader afkomstig is van Geel, de doopgetuigen van J.B zijn, Joannes Sels nominé Joannes
Stercx en Elisabeth Ceuppens. In Geel heb ik echter niets kunnen vinden. Kan iemand mij
verder helpen?

BIJKOMENDE OPENING VAN ONZE BIBLIOTHEEK
ELKE 1STE DINSDAG VAN DE MAAND VAN 18 tot 21 U
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
UITBREIDING VAN OPENING VAN ONZE BIBLIOTHEEK
Onze oproep voor bijkomende medewerkers heeft de laatste maanden succes gehad. Drie poersonen
hebben zich aangeboden om deel uit te maken van onze werkgroep. Maria De Bie, Patrick de
Maesschalck en Ger Matthé kwamen onze rangen versterken.
Dit houdt in dat wij ook onze openingsuren kunnen verruimen. Vanaf januari 2018 zal ons
documentatiecentrum bijkomend geopend zijn ELKE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND van 18 uur
tot 21 uur, en dit voor de eerste maal op 16 JANUARI
Het spreekt vanzelf dat de eerste woensdag van de maand onze genealogische dag normaal blijft
doorgaan. Wij geven hiermee bijkomende gelegenheid om opzoekingswerk te verrichten.

Digitaal nieuws
De website www.delpher.nl bevat ruim 60 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken
tijdschriften en radiobuletins. Je kan er ook stambomen, gezinskaarten e.d. digitaal opzoeken.
De moeite waard om eens te bekijken.
Schenkingen
De heemkring “de Vlierbes” bezorgde ons drie dozen bidprentjes, van dubbels uit hun
verzameling. Een groot deel daarvan vult onze verzameling aan.
Een onbekende schenker bezorgde een zak met bidprentjes en rouwbrieven op het secretariaat
van het domein de Renesse, graag zouden wij zijn naam kennen. Liefst een mailtje
Bidprentjes werden ons bezorgd door Ida Ansar uit Halle-Zoersel en Simon Simons uit Olen
Ons digitaal aanbod van gegevens uit de parochieregisters van Brecht, Loenhout, Essen,
Kalmthout en Princenhage (Nl) konden we aanvullen dank zij Etienne Kermans
Ger Matthee schonk ons de familiegeschiedenis van “Van der Biestraten-de RabistrateBiegstra(a)ten.
Lidmaatschap Familiekunde Vlaanderen
Vergeet niet uw lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen te hernieuwen voor 2018
prijs: 37 euro, op rekening BE58 4141 1712 2179; hiervoor krijgt u : 4 x Vlaamse Stam,
tijdschrift voor familiegeschiedenis, 4 x De Kempische Genealoog, vrije toegang tot alle
documentatiecentra van F.V, hulp en info voor al uw genealogische vragen.
Voorstelling boek “Retiese doodsbeeldekes”
Op 1 december ll. stelde Paul Stappaerts zijn nieuwste boek “Retiese doodbeeldekes” voor.
Hij maakte een selectie van 600 bidprentjes van Retienaren, die hij selecteerde uit 12.000
stuks uit de periode 1807-2017. Naar aanleiding van dit verschijnen werd in het
gemeenschapscentrum Den Dries te Retie een tweedaagse tentoonstelling gewijd aan
bidprentjes die door diverse verzamelaars bijeengebracht werden.
Het boek is te koop à 30 euro, bestellen via rekening BE18 9731 8070 4465 van de Retiese
Genealogen.
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AGENDA
december 2017
1 december 2017

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voorstelling boek “Retiese doodsbeeldekes ”
GC Den Dries Retie
20u
P. Stappaerts ism de Retiese Genealogen en
FV Regio Kempen

3 december 2017

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de Genealogische dag
Schilde
Van 10 tot 17 uur
HK Schilla Schilde ism FVRegio Kempen

6 december 2017

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

3 januari 2018

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

16 januari 2018

Wat?
Waar
Wanneer?
Wie

Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 18 tot 21 uur
FV Regio Kempen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Algemene Vergadering FV Regio Kempen
“De Wandeling” Peggerstraat 58 2390 Zoersel
14u30 - aansluitend bezoek: Diamantmuseum
FV Regio Kempen

7 februari 2018

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

20 februari 2018

Wat?
Waar
Wanneer?
Wie

Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 18 tot 21 uur
FV Regio Kempen

Januari 2018

NIEUW

27 januari 2018

Februari 2018

NIEUW
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Maart 2018
7 maart 2018

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

11 maart 2018

Wat?
53ste Congres Familiekunde Vlaanderen
Waar?
Leuven
Wanneer? Van 10u tot 17u
Wie Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven

20 maart 2018

Wat?
Waar
Wanneer?
Wie

NIEUW

eer info bij:

Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Van 18 tot 21 uur
FV Regio Kempen

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
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Dungelhoeffsite, Paradeplein 3,2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen
ADNV vzw
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
Archief en onderzoekcentrum

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/800.03.14
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/225.18.37
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