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Op de vergadering van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen, 

van 19 februari 2019, werd volgende beslissing genomen: 

 De Kempense Genealoog zal vanaf 2020 alleen nog maar digitaal verspreid worden. 

Reeds geruime tijd is er in onze raad van bestuur enig animo omtrent het al dan niet 

afschaffen van de brochure vorm van de Kempense Genealoog.  In tijden waar de papieren 

conversatie alsmaar meer vervangen wordt door digitale berichtgeving kunnen wij niet 

mordicus blijven vastzitten aan ons trimestrieel tijdschrift in de huidige vorm. 

Wij zijn er ons zeer van bewust dat een aantal leden liever een tijdschrift ter hand nemen dan 

het te downloaden op hun pc, laptop, smartphone of tablet, maar wij menen een paar gegronde 

redenen te hebben om nu de omschakeling te doen. 

1° Het samengaan van FV, Heemkunde Vlaanderen en Leca in het nieuwe overkoepelende 

“Histories” heeft op het gebied van administratief personeel heel wat gevolgen. Het 

bezoldigde personeel van Familiekunde Vlaanderen werkt voortaan voor Histories, dwz dat 

onze afdeling een aantal administratieve zaken op zich moet nemen om de verzending van ons 

tijdschrift te kunnen blijven doen zoals vroeger.  Wij zijn van mening dat via een digitaal 

tijdschrift de administratie merkelijk kan verminderen. 

2° Financieel zijn wij als afdeling sterk afhankelijk van het aantal leden uit onze regio dat zijn 

lidgeld betaalt aan F.V.  Wij krijgen namelijk een toelage per lid om een groot deel van onze 

uitgaven te financieren.  En laat dat groot deel nu toevallig het drukken en het verzenden van 

de Kempense Genealoog zijn. Wij hebben momenteel 228 leden in Regio Kempen, hiervan  

hebben en slechts 20 tot nu toe te kennen gegeven dat zij de KG digitaal wensen. De KG 

wordt nu nog gedrukt op 225 exemplaren, hierin begrepen de ruilabonnementen die we 

hebben met andere genealogische verenigingen. De totale kostprijs voor drukken en 

verzenden kwam in het voorbije jaar 2018 op meer dan 1.300 euro.  

3° Wij onderzochten de mogelijkheid om ons tijdschrift betalend te maken voor onze leden, 

maar zijn na enig overleg tot de bevinding gekomen dat het beter is om geen bijkomende 

bijdrage te vragen bovenop het FV lidgeld van 37 euro. Via digitale weg kan de inhoud van 

onze KG op een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier aan de man gebracht worden. 

De inhoud kan ook mooier gepresenteerd worden door o.a. mooiere foto’s en kleuren. 

4° Een digitale conversatie met onze leden biedt ons tevens heel wat voordelen, als wij van 

elk lid het e-mailadres bekomen, kunnen wij tevens directer en concreter berichten. Nu zijn 

we afhankelijk van de driemaandelijkse verschijning van ons tijdschrift. Wij kunnen via korte 

nieuwsbrieven tussentijdse gebeurtenissen en/of manifestaties direct meedelen.  De 

communicatielijn met de leden wordt op die manier extra ingekort. 

DE KEMPENSE GENEALOOG 

DIGIT@@L NAAR ALLEM@@L 
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5° Wij hebben vastgesteld dat een aantal andere afdelingen van Familiekunde Vlaanderen al 

geruime tijd hun regionaal tijdschrift digitaal bezorgen aan hun leden.Wij willen dan ook aan 

alle leden vragen uw e-mailadres te willen doorgeven aan victor.bertels1@telenet.be  Wij 

garanderen uiteraard dat wij uw adres uitsluitend gebruiken voor het doorsturen van 

informatie van en over Familiekunde Vlaanderen en dat wij ons strikt houden aan de 

wetgeving op de privacy. 

 

Wij danken u voor uw begrip en medewerking 

Het bestuur van FV Regio Kempen. 

 

Van uitstellen komt afstellen 

Daarom graag één minuut van uw tijd, doe het onmiddellijk : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIEGESCHIEDENISSEN 

Onze bibliotheek bevat een schat aan genealogische gegevens, de inventaris ervan kan 

je bekijken op onze website www.fv-kempen.be  

De meest geraadpleegde boeken zijn de bewerkingen van parochieregisters en/of  

burgerlijke stand van diverse gemeenten. Van liefst 125 gemeenten hebben wij 

gegevens ter beschikking. 

Maar onze bibliotheek bevat nog heel wat andere gegevens die niet op andere plaatsen 

te vinden zijn.  Regio Kempen beschikt over een uitgebreide verzameling van Familie 

geschiedenissen. Meer dan 200 families zijn daar in terug te vinden, de ene al wat 

meer uitgebreid dan de andere.   

Uw e-mail adres en telefoonnummer naar 

victor.bertels1@telenet.be 

IN DE KIJKER 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
http://www.fv-kempen.be/
http://www.fv-kempen.be/
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De families worden in de inventaris alleen met de hoofdnaam benoemd, maar in de 

boeken vind je natuurlijk ook aanverwante namen.  Deze gegevens zijn niet alleen 

voor beginners leerrijk, zij kunnen er misschien een deel van hun familie in terug 

vinden. Maar ook gevorderden die al een eind op weg zijn kunnen hier ook nog 

dikwijls aanvullingen vinden aan hun stamboom. 

De volledige lijst is te vinden in de inventaris op onze website onder de letter F in de 

rubriek Kwartierstaten en Familiegeschiedenissen. In eerste instantie kan je zelf 

nakijken of aanverwante namen uit uw eigen kwartierstaat of familiegeschiedenis 

voorkomen in de lijst.  Is dit het geval dan kan je in de bibliotheek verder nazien met 

wie en hoe je verwant bent. 

Wil je meer weten bezoek dan ons genealogisch café de eerste woensdag van elke 

maand van 15u tot 22u.  Wij staan graag ter uwer beschikking. 

HONDERDJARIGEN 

Bij de recente herschikking van onze bibliotheek stelden wij vast dat vier omvangrijke albums 

met de levensbeschrijving van honderdjarigen niet in onze inventaris opgenomen werden. 

Het betreft hier krantenknipsels die verzameld zijn en copieus ingeplakt. In totaal zijn er 

gegevens van 474 honderdjarigen in te vinden.  U kan ze raadplegen onder de nrs HJ 1-2-3-4 

 

   

 

 

 

In de Kempense Genealoog 2-2018, brachten wij een in memoriam van Gilbert De 

Lille (1939-2018). Zoals we toen al vermeldden is Gilbert één van de pioniers van 

onze regio.  Hij was mede oprichter van wat toen nog de afdeling Turnhout-Oostmalle 

was en jarenlang bestuurslid. 

Gilbert heeft in de loop der jaren als fervent genealoog diverse bewerkingen gedaan 

van parochieregisters, zowel van de regio Kempen als van de regio Meetjesland, zijn 

geboortestreek.  Hij is ook jarenlang actief geweest als vrijwilliger in het Rijksarchief 

Antwerpen en het Felixarchief. 

Na zijn overlijden hebben zijn twee dochters contact opgenomen met ons bestuurslid 

Mariette Backs en haar meegedeeld dat het de wens van hun vader was dat zijn 

genealogisch archief zou overgemaakt worden aan FV Regio Kempen. 

De schenking is zeer omvangrijk en omvat bewerkingen van o.a. Oostmalle, 

Westmalle, Zanhoven, Schilde, Rijkevorsel, Vlimmeren, Gierle, Zandhoven, Brecht, 

Baarle-Hertog, Halle, Merksplas, Minderhout, Wortel,Vosselaar en Pulderbos, 

allemaal gemeenten uit onze regio, dit samen met 25 boeken met bewerkingen van 

gemeenten uit zijn geboortestreek, het Meetjesland. Hierin de gemeenten Maldegem, 

Adegem, Oostwinkel, Sint Laureins, en Middelburg. Alles in prima staat en mooi 

SCHENKING 
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ingebonden.   

 

Wij beschikten reeds over een aantal van deze bewerkingen maar onze exemplaren 

waren meestal niet zo goed ingebonden, of hadden hier en daar wat schade opgelopen 

door het veelvuldig gebruik, zodat wij deze hebben kunnen vervangen. 

Verder zijn er nog zeven boeken met gegevens betreffende conscrits en soldaten van 

Napoleon, over de periode 1795-1814, en een aantal boeken met de inventaris van de 

overheidsarchieven in het R.A.Antwerpen, notaris archieven en burgerrechtelijke  

verzamelingen. Van tien gemeenten uit onze Regio kregen we de inventaris van het 

oude gemeentearchief. 

Bijkomend aan dit alles zijn er nog twee dozen met losse gegevens, notities, 

kwartierstaten en geschriften van lezingen die hij gehouden heeft.  

Deze schenking is een waardevolle aanvulling aan onze bibliotheek en de Raad van 

bestuur van Familiekunde Vlaanderen heeft op haar vergadering van 19 februari ll. 

haar hartelijke dank laten overmaken aan de kinderen van Gilbert. 

In diezelfde vergadering werd ook beslist om Gilbert, als waardering en erkenning 

voor zijn relatie met en inzet in Regio Kempen, postuum de titel van erelid van onze 

vereniging toe te kennen. 
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De jaarvergadering van Regio Kempen ging dit jaar door op 26 januari, in het lokaal van de 

Heemkring van Meerhout, in aanwezigheid van de volledige raad van bestuur en enkele leden. 

Na de officiële geplogenheden werden wij door de gemeente gegidst en bezochten we een 

aantal bijzondere gebouwen en de Sint Trudokerk. 

Deze kerk werd in 1940 door het terugtrekkende Belgische leger platgebrand om ze niet als 

uitkijkpost in handen van de Duitsers te laten vallen. 

Op initiatief van onderpastoor C. Debaerdemaeker begon de restauratie in 1948 en kreeg het 

interieur een eigentijdse aanpak onder leiding van Camille Colruyt. 

Het resultaat is een prachtig interieur ontworpen tussen 1948 en 1976. C. Colruyt tekende de 

meubilering en in zijn atelier werden alle beelden en liturgische voorwerpen gemaakt.  Zijn 

dochter Camille zorgde voor de tekeningen en de uitvoering van een reeks wandtapijten. 

De glasramen zijn van de hand van Jan Huet, afkomstig van Wortel. 

Het interieur van de Sint-Trudokerk is een uniek voorbeeld van 20-eeuwse religieuze kunst in 

Vlaanderen.  

Interieur Sint-Trudo kerk 

 

JAARVERGADERING FV REGIO KEMPEN 
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   Preekstoel                           

--------------------- 

Camille Colruyt (1908-1973)  werd geboren te Lembeek en 

studeerde tekenen en beeldhouwen in Sint-Lucas te Schaarbeek en 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel. Het 

interieur van Sint-Trudo is zijn levenswerk. 

Jan Huet (1903-1976), werd geboren te Wortel. Hij studeerde in 

Sint-Lucas te Schaarbeek, eerst architectuur en nadien nog 

toegepaste kunsten en glasschilderkunst. De glasramen van Sint-

Trudo zijn van 1951. Als kunstschilder maakt hij ook veel 

gouaches, aquarellen en olieverftaferelen van de streek rond 

Hoogstraten. 

Trees Colruyt (1940-1999), was de dochter van Camille Colruyt. 

Van 1967 tot 1976 maakte zij zestien grote wandtapijten voor de 

Sint-Trudokerk. 

 

 

WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN REGIO KEMPEN 

Op de jaarvergadering werden een aantal wijzigingen in de raad van bestuur van Regio 

Kempen goedgekeurd. 

-Theo Peeters, tot dan secretaris, heeft ontslag genomen uit zijn functie en zetelt voortaan als 

bestuurslid.  

-Patrick De Maesschalck werd aangesteld als vervanger van Theo Peeters. 

-Ludo Proost die tot dusver lid was van de Algemene Vergadering en medewerker aan de  

Kempense Genealoog, werd verkozen als bestuurder van de vzw Regio Kempen 

-André Van Steenbergen heeft ontslag genomen als bestuurder van FV Regio Kempen 

Het bestuur dankt Theo voor zijn geleverd werk als secretaris en rekent verder op hem als 

medewerker en bestuurslid. 

 

Een bijzonder woord van dank gaat naar André Van Steenbergen, meer dan 25 jaar was 

hij bestuurder bij FV Regio Kempen. Als fervent genealoog heeft hij bijgedragen aan de 

uitbouw en de groei van onze vzw. Hij was in de loop der jaren, afdelingssecretaris, 

bestuurder van FV Nationaal, voorzitter van de Provinciale Afdeling Antwerpen, 

penningmeester en rekeningtoezichter van FV. 

Hij was ook de eerste die een bedrijfsgenealogie opmaakte en presenteerde op het 

jubileumcongres van 2015 in het Felixarchief. 

Met hem nemen wij afscheid van een sympathiek en waardevol medewerker. De 

voltallige raad van bestuur dankt Andre voor zijn jarenlange inzet en wenst hem 

allerbeste toe.     
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         Marc Van den Cloot 

Zoals bezoekers allicht merkten, is de website www.brabant-dna.org al lang niet meer 

bijgewerkt. Maar er is een volledig nieuwe en uitgebreidere website in voorbereiding. Dat kan 

enkele maanden duren. Ter informatie geven we u een overzicht van de actuele situatie. 

In de loop van 2019 nemen dr. Maarten Larmuseau en Jan Geypen de taken over van Marc 

Van den Cloot als projectleider en van Marc Gabriëls als webmaster. Voorlopig zetten zij hun 

taak nog verder tot de nieuwe website klaar is. Intussen blijft het forum nog toegankelijk en 

kunnen nieuwe kandidaten nog steeds inschrijven via de website www.dna-benelux.eu . 

De Vlaamse regering subsidieert voortaan slechts één in plaats van drie verenigingen voor de 

thema’s heemkunde, familiekunde en volkskunde. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 al 

het personeel van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en Leca is 

ondergebracht in een nieuwe erkende en gesubsidieerde vereniging, Histories genaamd. In de 

loop van 2019 verdwijnen Heemkunde Vlaanderen en Leca, maar Familiekunde Vlaanderen 

blijft verder bestaan als onafhankelijke vrijwilligersvereniging. 

Wat betekent deze nieuwe situatie voor het DNA-Benelux-project ? De gegevensbank blijft 

eigendom van Familiekunde Vlaanderen, maar het beheer (administratie, staalafnames, 

opvolging) gebeurt in de toekomst door Maarten en Jan vanuit Histories. Enkel zij hebben 

toegang tot de gegevens opdat de privacy van onze deelnemers, zoals bepaald in de 

deelnemingsvoorwaarden, gegarandeerd blijft. Het grote voordeel is dat de wetenschappelijke 

ondersteuning door Maarten behouden en uitgebreid wordt. Bovendien zal hij nieuwe 

initiatieven lanceren op het vlak van genetische genealogisch onderzoek. Zij brengen u tijdig 

via de nieuwe website op de hoogte. Richt vanaf nu uw technische vragen rechtstreeks aan 

hem via maarten.larmuseau@kuleuven.be . 

ACTUELE STAND (20/02/2019) 

Eindtotaal dubbelproject 2009-2010 :    881 

Plus “buiten reeks” deelnemers :       83 

Totaal aantal staalafnames 2009-2010:     964 

externe deelnemers (deden elders DNA-onderzoek):  360 

-   59 internationale externen 

- 120 “Zonen van Adam”-project 

- 158 “GEN-iale stamboom”-project 

-   23 Idesbald-project 

Benelux-project:         393 

( = 393 staalafnames, nog 0 te doen)    ____ 

TOTAAL DATABASE:     1717 

Totaal aantal verwerkte resultaten:     1692 

 

DNA-BENELUX 

http://www.brabant-dna.org/
http://www.brabant-dna.org/
http://www.dna-benelux.eu/
http://www.dna-benelux.eu/
mailto:maarten.larmuseau@kuleuven.be
mailto:maarten.larmuseau@kuleuven.be
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TOTAAL PER HAPLOGROEP (1692 personen) 

R1b (M343):     983    58,10 %  Midden-Oosten, Anatolië, West-Europa 

I1 (M253):          230    13,59 %  Balkan – Centraal Europa – Scandinavië  

I2(M223/P…):    132     7,80 %   Caucasus – Balkan – ex-Joegoslavië  

E1b1b (M215):     87     5,14 %   Noord-Afrika – Middellandse Zeegebied 

J2a/b (M410/…):  80     4,73 %   Mesopotamië–Feniciërs–Grieken–Zuid-Italië 

G2a (U8/P15):      73     4,31 %   Caucasus – Georgië – Armenië 

R1a (M17/SRY):  62      3,67 %   Ukraïne – Rusland – Scandinavië  

J1 (P58/M267):    18      1,06 %   Mesopotamië – Arabieren – Joden  

T (M70):                9      0,53 %   Midden-Oosten – Egypte  

Q (M242):             7      0,41 %   Siberië – Noord- en Zuid-Amerika 

L (M11):                5      0,30 %   Indië/Pakistan – Rusland – Noord-Europa 

Y (M91) :              3      0,18 %   Oudste Hg in Afrika !! 

H (M282):         2      0,12 %   Zuid-Azië, Indië, Iran, Armenië 

N (M231)              1      0,06 %   Z-N-China-Siberië-Centraal-Azië-N.O.-Europa 

 

76 SUBHAPLOGROEPEN 

R-U106*:  283 =   16,72 % 

R-P312*:  279 =   16,49 % 

I-M253*:   211 =   12,47 % 

R-U152*:  127 =    7,51 % 

I-M223*:       70 =    4,14 % 

R-M17*:       60 =    3,55 % 

R-L48:       58 =    3,43 % 

G-U8*:       57 =    3,37 % 

J-M410*:      48 =    2,84 % 

E-V13 :        47 =    2,78 % 

R-Z381:        36 =    2,13 % 

R-M269*:       32 =    1,89 % 

R-M529 :     30 =    1,77 % 

R-L2*:     29 =    1,71 % 

I-P37.2*:     28 =    1,65 % 

R-1b:         23 =    1,36 % 

I-P215*:      22 =    1,30 % 

R-SRY2627:    20 =    1,18 % 

R-Z195:      20 =    1,18 % 

R-P310*:     18 =    1,06 % 

E-M34:   14 =   0,83 % 

J-P58*:   12 =   0,71 % 

J-M241*:   10 =   0,59 % 

I-P109:     9 =   0,53 % 

R-Z18:      9 =   0,53 % 

E-V22:      8 =   0,47 % 

R-U198:     8 =   0,47 % 

I-I1:      7 =   0,41 % 

J-M67*:     7 =   0,41 % 

J-M92*:     7 =   0,41 %  

T-L131:     7 =   0,41 % 

J-M267*:     6 =   0,35 % 

G-U13:     5 =   0,29 % 

E-M35*:     4 =   0,23 % 

E-M81:     4 =   0,23 %  

G-P15*:     4 =   0,23 % 

I-P95:      4 =   0,23 % 

E-M78*:     3 =   0,18 %  

G-2a:      3 =   0,18 %   

G-U16:     3 =   0,18 % 

I-M253:     3 =   0,18 % 

I-M284:     3 =   0,18 % 

L-M27:     3 =   0,18 % 

Q-P36.2*:     3 =   0,18 % 

R-M412:     3 =   0,18 % 

Y-M91:     3 =   0,18 % 

E-E1b1:     2 =   0,12 % 

E-M123*:     2 =   0,12 % 

E-V12:      2 =   0,12 % 

H-M282:     2 =   0,12 % 

I-P78:      2 =   0,12 % 

J-J2a:      2 =   0,12 % 

J-M12*:     2 =   0,12 % 

J-M319:     2 =   0,12 % 

Q-M242:     2 =   0,12 % 

R-L20:      2 =   0,12 % 

R-M173*:     2 =   0,12 % 

R-Z381*:     2 =   0,12 % 

E-P72:      1 =   0,06 % 

G-M201:     1 =   0,06 % 

I-I2:      1 =   0,06 % 

I-I2a:      1 =   0,06 % 
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I-P78*:     1 =   0,06 % 

J-M166:     1 =   0,06 % 

J-M318:     1 =   0,06 % 

L-M20:     1 =   0,06 % 

L-M317:     1 =   0,06 % 

N-M231:     1 =   0,06 % 

Q:      1 =   0,06 % 

Q-MEH2:     1 =   0,06 % 

R-R1a:      1 =   0,06 % 

R-P25*:     1 =   0,06 % 

R-P297*     1 =   0,06 % 

R-SRY10831.2*     1 =   0,06 %  

T-P77:      1 =   0,06 %  

T-PS21:     1 =   0,06 % 

 

TOTAAL:   1692 = 100,00 % 

 

VERWANTSCHAPPEN EN GENETISCHE AFSTAND (1692 deelnemers) 

 

Afstand 0:  38/38 merk. (TMRCA ca. 270 j.; ca. 9 generaties):   20  (zeker verwant) !!! 

Afstand 1 : 37/38 merk. (TMRCA ca. 420 j.; ca. 14 generaties):   52  (zeker verwant) !! 

Afstand 2 : 36/38 merk. (TMRCA ca. 540 j.; ca. 18 generaties):   73  (zeker verwant) ! 

Afstand 3 : 35/38 merk. (TMRCA ca. 690 j.; ca. 23 generaties):     105  (waarschijnlijk verw.) 

Afstand 4 : 34/38 merk. (TMRCA ca. 810 j.; ca. 27 generaties):     147  (waarschijnlijk verw.) 

Afstand 5 : 33/38 merk. (TMRCA ca. 930 j.; ca. 31 generaties):     212  (mogelijk verwant) 

Afstand 6 : 32/38 merk. (TMRCA ca. 1050 j.; ca. 35 generaties):   401  (mogelijk verwant) 

Totaal:        1010 

Totaal bruto: 1010 matches op 1692 deelnemers = 59,69 %  

Totaal netto: ca. 668 matches op 1370 (verschillende) familienamen = 50,22 % 

 

 

 

 
Herman Van de Leur 

In het stadsarchief van Turnhout zijn er twee boeken over vreemdelingen aanwezig. Het gaat 

over het ‘Logementboek’ handelend over de periode 1837 tot 1840; en het boek ‘Openbare 

Veiligheid’ handelend over de periode 1873 tot 1933. Beide boeken zijn op te vragen onder 

code A067-6. 

De beide boeken werden door mij bewerkt en in een exel-file gezet. Deze file is raadpleegbaar 

in het stadsarchief van Turnhout, en ook  Familiekunde Vlaanderen regio Kempen bezit een 

versie van de exel-bestanden. 

 Wat vindt je hierin?: Personen die buiten Turnhout zijn geboren en zich in Turnhout willen 

vestigen.  

De stad hield streng toezicht op al wie zich in Turnhout wilde komen vestigen en zorgde er 

voor dat misdadigers en veroordeelden de toegang tot de stad geweigerd werd. Een bewijs van 

geboorte en van goed gedrag diende voorgelegd te worden. 

Welke gegevens vindt je terug in deze registers: 

Naam; geboorteplaats en datum; namen en geboorteplaats van de ouders; het beroep; al of niet 

VREEMDELINGEN IN TURNHOUT 
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van goed gedrag en zeden; hun laatste verblijfplaats; de attesten die ze voorlegden; de datum 

van aanmelden; de datum van vestiging; de straat en huisnummer waar ze zich vestigden; de 

datum van vertrek en de plaats waarheen ze gingen. Soms gaat het over hele gezinnen die zich 

vestigen. 

Allemaal nuttige informatie om personen op te sporen en hun gaan en komen te doorgronden. 

Sommigen kwamen zich meerdere keren aanmelden. Hier gaat het dan om reizende 

ambachtslieden, dagwerkers of taakwerkers, en familieleden die hun verwanten kwamen 

bezoeken.  

Omdat de informatie zo uitgebreid is, staat er in sommige vakken van de exel-file veel meer 

dan je ziet. De boeken zijn vanuit het Frans vertaald naar gelang dit mogelijk was, hierbij 

wens ik mij te excuseren mocht de vertaling foutief zijn uitgevoerd. Daarom kan het nuttig 

zijn om het origineel te raadplegen. De verwijzingen die vooraan het exel-file staan refereren 

rechtstreeks naar het origineel in het stadsarchief van Turnhout. 

 

 

 

 

INDEX VAN GEDIGITALISEERDE ROUWBRIEVEN, BIDPRENTJES EN 

OVERLIJDENSBERICHTEN KRANTEN OP ONZE WEBSITE 

 

Al meermaals werd in dit tijdschrift de aandacht getrokken op onze omvangrijke verzameling 

van bidprentjes en rouwbrieven. 

Op dit ogenblik zijn er ongeveer 200.000 ingescande gegevens. De index van deze gegevens 

is nu beschikbaar.  Je kan zoeken op familienaam met geboortedatum (jaar.mnd.dag) een 

copie van het document kan aangevraagd worden. 

Leden van FV kunnen gratis scans aanvragen mits vermelding van hun lidnummer, niet leden 

betalen minimaal 3 euro, en dit tot 5 scans, voor elke scan meer dan 5 wordt 0,20 euro 

aangerekend. 

De scans kunnen per email aangevraagd worden op volgende adres: 

mariettebacks@gmail.com.   

De betaling dient vooraf te gebeuren op het rekeningnummer van FV Regio Kempen  

BE94 7350 4976 3614 

FV KEMPEN NEEMT DEEL AAN BOEKENMARKT EN HOUDT OPEN DEUR 

 

Op zondag 24 maart 2019 neemt Regio Kempen deel aan de boekenmarkt in het kasteel 

de Renesse. Haar vrijwilligers stellen de bibliotheek open en beantwoorden uw vragen, 

zoals: wat betekent mijn familienaam, waar komt die voor, hoe begin ik aan mijn 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

 

mailto:mariettebacks@gmail.com
mailto:mariettebacks@gmail.com
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stamboom, hoe maak ik mijn familiegeschiedenis, hoe zoek ik gegevens op het internet, 

enz. Er worden ook een beperkt aantal genealogische boeken aan geboden. 

Indien er voldoende belangstelling is, herhalen we dit initiatief in de loop van het jaar op 

volgende boekenmarkten.  Meer informatie bij marc.vandencloot@telenet.be of 

victor.bertels1@telenet.be. 

 

NAAMSVERANDERING 

 

De naam genealogische vormingsdag, op de eerste woensdag van elke maand, dekt in steeds 

mindere mate de lading. De bezoekers komen voornamelijk om opzoekingen te doen of om 

informatie in te winnen.  Dit gaat perfect samen met een gezellige babbel waarbij een tas 

koffie, een frisdrank of een biertje steeds welkom zijn. 

De naam Genealogisch café lijkt ons dan ook beter de lading te dekken van deze 

bijeenkomsten. Wij hernemen zo de benaming van de beginjaren van Regio Kempen.. 

Wij willen dat onze bibliotheek een aangename ontmoetingsplaats blijft voor iedereen die er 

komt om genealogische informatie te verzamelen of te delen. 

OPENBAARHEID AKTEN BURGERLIJKE STAND 

 

Tot nu was er op alle akten van de burgerlijke stand een embargo van 100 jaar inzake de 

openbaarheid. Vanaf 1 april 2019 komt daar verandering in.  De overlijdensakten worden dan 

openbaar na 50 jaar en de huwelijksakten na 75 jaar. Voor de geboorten blijft de periode op 

100 jaar. Deze wijzigingen zijn zeer welgekomen voor de genealogen en sluiten aan op wat in 

Nederland al jaren van kracht is 

LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 

 

Lid worden van de grote genealogische vereniging Familiekunde Vlaanderen kan door 

storting van 37 euro op BE58 4141 1792 2179 van F.V Van Heybeeckstraat 3 Merksem. 

U krijgt daarvoor gratis toegang in alle FV-afdelingen in Vlaanderen en de tijdschrijften 

Vlaamse Stam  en Kempense Genealoog.  

Vrijwilligers die zich willen inzetten bij FV Regio Kempen zijn steeds welkom, u kan zich 

wenden tot één van de bestuursleden die vooraan in dit blad vermeld worden. 

ETHICA ET MOTU 

In het eerste nummer van De Kempische Genealoog van 2018 verscheen een artikel over een 

achttiende-eeuws handschrift van Joannes Proost: Ethica en Motu. De titelplaat (frontispies 

voor de drukkers) bevatte een tekening die verwees naar de Leuvense pedagogie ‘De Lelie’ 

waar Joannes verbleef. Daarnaast had hij op het titelblad een tekst geschreven: Si Liber, 

eveniat quod repperiaris ab ullo, qui dubitat Domini vero de nomine vestri inspice die titulum 

agnomen nomenque videbis. Joannes Proost anno 1769. 

mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be


14 
 

De vertaling ervan klinkt als volgt: Boek, als het zou voorvallen dat je gevonden wordt door 

iemand, die twijfelt over de naam van je meester [eigenaar], kijk dan naar de titel, en je zal 

zijn naam en familienaam zien. Joannes Proost in het jaar 1769. (1) 

Ondertussen is het handschrift gedigitaliseerd en gepubliceerd op de website Lectio van de 

KU Leuven. Gebruik deze koppeling http://lectio.ghum.kuleuven.be/lectio/items/show/1717 

om het werk te bekijken. Wie geïnteresseerd is om dit manuscript te lezen: klik op ‘images’ 

onderaan de schermbladzijde en je krijgt dan toegang tot de gescande bladzijden.  

De navorsers van deze handschriften onderzoeken een leidende gedachte die vroege moderne 

denkers over zichzelf beweerden. In de 16de eeuw zou het gezag toegeschreven aan teksten 

(uit de oudheid) en auteurs overgaan naar de autoriteit van waargenomen gegevens of feiten. 

En worden de verzamelde handschriften aldus onderzoeksobjecten om die hypothese te 

bevestigen of te ontkennen. 

(1) Met dank aan een bibliotheekmedewerker van de KU Leuven die voor de vertaling 

zorgde. Tekst ontvangen op 21/03/2018. (Ludo Proost) 

BEWERKINGEN BS HOOGSTRATEN 

De bewerking van de burgerlijke stand van 1900 tot 1920 van de gemeente Hoogstraten 

vordert gestaag.  Nadat de gegevens van Wortel op de website gezet zijn, is ook Minderhout 

klaar.  Er wordt nu volop gewerkt om de gegevens van Hoogstraten te digitaliseren. Vooral de 

overlijdens in de kolonie te Wortel en de gevangenis van Hoogstraten kunnen belangrijk zijn 

voor “verloren” verwanten op te sporen. Het aantal overlijden in de jaren tijdens WO I  is er 

in verhouding tot de inwoners zeer hoog. Je vind er personen afkomstig uit het ganse land.  

www.erfgoedbankhoogstraten.be 

 

SCHENKINGEN 

 

Wij maken in een afzonderlijk artikel melding van de grote schenking door de kinderen van  

G. De Lille 

Volgende personen schonken de voorbije maanden nog bidprentjes en/of rouwbrieven 

Fam. Borgers-Maes Arendonk,  HK de Vlierbes te Beerse,  Willy Driesen van HK N. de 

Vrijter uit Lille. 

De werkgroep Familiekunde van Hoogstraten schonk ons het eerste deel van hun 

bewerkingen van de BS Wortel in boekvorm. 

VOORDRACHT: VAN HEIDE TOT INDUSTRIEDORP 

Frans Renaerts heeft ons met heel wat beeldmateriaal getoond hoe een God vergeten, onvruchtbaar 

gebied, ergens in het Oosten van de provincie Antwerpen op de scheiding met Limburg, waar alleen 

hei er zich nog kon gedijen, zich kon ontwikkelen tot een industrieel gebied met aan zijn Westkant 

een dorp, gebouwd door een fabriek. 

Dank zij de graven van een kanaal en de bouw van een spoorlijn, door de  Belgische staat, vond 

Vieille-Montagne  in 1889 de juiste plaats om er een zinkroosterij op te richten.  

Om de plaats aantrekkelijk te maken bouwde ze voor haar personeel de nodige woningen (400 in 

http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/
http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/
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totaal) die werden  15 jaar later aangevuld met een kerk zodat het een echt dorp werd. 

Speciaal is dat het parochiedorp  over twee gemeentes is verspreid is, Mol en Balen. Het telt nu 

ongeveer 4000 inwoners. 

De fabriek breidde zich ook verder uit tot één van de grootste en modernste zinkfabrieken ter wereld 

waarvan de know-how tot in de uiterste uithoeken van wereld is verspreid. Spijtig genoeg ging de 

naam Vieille-Montagne verloren en heet de fabriek nu Nyrstar, die zijn rol nu verder speelt. 

 

 

Sommige registraties in de doop-, trouw- en begrafenisboeken doorbreken het gewone 

inschrijvingspatroon en willen de uitzonderlijkheid van deze gebeurtenis met ons delen.” 

              Ludo Proost 

Op 2 december  1752 beschrijft de dienstdoende pastoor Laurijsens in een parochiaal boek1 van 

Vosselaar de verheffing van een relikwie van de heilige Barbara.  

De tekst 

Anne 1752 

Sijn en hebbe in de kercke van Vosselaer verheft de reliquien van de Hijlige ende glorieuse 

Maght en martelaresse Barbara op den derden 9ber met de eerste vesperen van haren 

feestdagh. Welcke H: Reliquien processionelijck met de geheele gilde van Ste Sebastiaen uyt 

de pastorije gehaelt syn tussen het luyden der groote klocke ende het singen van verschyde 

lofsangen en gestransporteert naer de kercke van Vosselaer welcke reliquien hebbe op mijnen 

kost in een silvere cartelle met een groot gelas van vore doen stellen en hebbe de selve vereert 

aen de kercke van Vosselaer welke voorschreve H: Barbara als dan had aleen voor mij maer 

oock voor mijne parochianen hebe verkosen een Patronersse van eene Salighe Doodt ende 

voorspraeckersse tegens eene haestige ende onvoorsinighe ofte Subite doodt, actum 

2 xber 1752 

Joannes Angelus Laurysens, Pastor et Persona in Beerse et Vosselaer 

Enkele verklaringen 

Barbara van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië, + circa 306. Zij heeft echt bestaan maar de 

kennis over haar martelaarschap is te klasseren onder de verhaalstijl van de legende. Meer 

informatie op de website Heiligennet. De relikwie wordt verheven d.w.z. de heilige wordt 

vereerd. 

http://www.heiligen.net/index.php 

_______ 

In de katholieke kerk is haar feestdag  op de 4de  december. Deze dag begint op  3 december, 

de vooravond of de vigilie (het waken) van het feest, op het moment van de vespers (= 

                                                           
1 Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar, België), Parochialis ecclesiæ de Vosselaer liber baptisatorum, coniugatorum et 
mortuorum (15/10/1686-24/12/1758); digitale beelden, Rijksarchief in België (https://search.arch.be); 
beeldnummer 81, blz. 155/2. 
 

DE SINT-SEBASTIAANSGILDE TE VOSSELAAR IN 1752 
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avond)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vooravond https://nl.wikipedia.org/wiki/Vespers 

________ 

De Sint-Sebastiaansgilde2 te Vosselaar bestaat waarschijnlijk al van voor 1528 en is er nog 

altijd springlevend. De eerste patroon van deze gilde is Sint-Sebastiaan van Rome , +288 ( 

zijn feestdag is op 20 januari), Barbara is de tweede patrones. 

http://www.sint-sebastiaansgilde-vosselaar.be/ http://www.heiligen.net/heiligen/ 

________ 

De pastoor heeft op eigen kosten een reliekhouder, in het bijzonder een theca (of de  stevige 

omhullende structuur, kast), laten vervaardigen. Cartelle3 is een klein versierd plankje, boven 

aan een stok , dat men in een processie ronddraagt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekhouder 

Deze gebeurtenis heeft niet alleen een persoonlijke religieuze betekenis voor pastoor Laurysens. Uit 

dit verslag kan men afleiden dat de Sint-Sebastiaansgilde van Vosselaar waarschijnlijk ten laatste in 

1752 de heilige Barbara als beschermheilige heeft aangenomen. Zij is onder andere de patrones van 

allerlei beroepen die met een onvoorziene dood te maken hebben, zoals wapendragers in een 

schuttersgilde of handbooggilde. Deze laatsten zijn de voorlopers van de tegenwoordige Sint-

Sebastiaansgilden. 

Op de website van deze gilde te Vosselaar is een namenoverzicht gepubliceerd van hun 

hoofdmannen, koningen, keizers en bekende gildebroeders (zie de pagina Historiek). De vroegste 

vermelding van deze figuren situeren zich in de 16de en de 17de eeuw. 

Over de pastoor heb ik dit teruggevonden4. Joannes  Angelus Laurysens werd op 3 februari 1699 te 

Antwerpen gedoopt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hij werd norbertijn in de Sint-Michielsabdij van 

dezelfde stad. In 1722 werd hij tot priester gewijd. Van 1743 tot 1753 was hij pastoor van Beerse en 

Vosselaar. Door onderaan zijn verslag de titels ‘pastor et persona’ te vermelden, wijst hij erop dat zijn 

pastoorschap geldt voor Beerse en Vosselaar5. In 1743 verpachtte hij de Pastorijhoeve te Vosselaar 

voor zes jaar (en hernieuwbaar)  aan Andreas De Roover en zijn huisvrouw Maria Diels. In 1750 laat 

hij aan de pastorij enkele herstellingswerken uitvoeren. In 1752 laat hij -middels een bedrag van 500 

gulden- voor de kerk van Beerse een nieuwe zilveren remonstrans vervaardigen bij de zilversmid 

Dupré te Antwerpen. Zestig gulden werden door hem bijgedragen om het voorwerp te bekostigen. 

Het is onzeker of hij in datzelfde jaar de reliekhouder voor de H. Barbara liet fabriceren. De relikwie is 

alleszins in dat jaar met een processie vanuit de pastorij6 in het noorden van Vosselaar naar de kerk 

begeleid.  Hij stierf op dezelfde pastorij op 8 augustus 1753. 

  

                                                           
2 http://www.sint-sebastiaansgilde-vosselaar.be/ 
3 Volgens het Handboek der Nederlandsche taal van J. Van Ginneken.  
Zie: http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php 
4 VERMEULEN, l, BLEYS, J. en BIJNEN, J., Het hof van Vosselaar zijn invloed op Beerse en Vosselaar, s.l., 2013. 
5 Te vergelijken met ‘in persona episcopi’, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/In_persona_episcopi 
6 Zie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12397 en ook de Ferrariskaart 
http://www.ngi.be/FerrarisKBR/index.jsp?l=nl; zie vak Turnhout 126, gehucht Hofeynde. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekhouder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekhouder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekhouder
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Maart 2019           

 

24 maart 2019 Wat?  Boekenmarkt-Open deur dag FV 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 u tot 17 u 

   Wie?  Domein de Renesse – F.V Regio Kempen 

 

April 2019          

 

3 april 2019   Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

Mei 2019          

 

8 mei 2019  Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

26 mei 2019  Wat?  Boekenmarkt-Open deur dag FV 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 u tot 17 u 

   Wie?  Domein de Renesse – F.V Regio Kempen 

 

 

Juni  2019           

 

5 juni 2019  Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

meer info bij:  Patrick De Maesschalck, tel 014/73.33.46 

   patrick.de.maesschalck@telenet.be 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A G E N D A  

mailto:patrick.de.maesschalck@telenet.be
mailto:patrick.de.maesschalck@telenet.be
http://www.vvf-kempen.be/
http://www.vvf-kempen.be/
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Rijksarchief Antwerpen Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren  03/236.73.00 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

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

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis, 2480 Dessel   014/38.99.26 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21, 2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Dungelhoeffsite, Paradeplein 3,2500 Lier 03/800.03.14 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

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

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen  Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

ADNV vzw   Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen   03/225.18.37 

Archief en onderzoekcentrum  

 

 

N U T T I G E  A D R E S S E N 



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

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

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

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 

victor.bertels1@telenet.be  

 

Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar: 

Patrick De Maesschalck, Jos De Schutterstraat 5, 2280 Grobbendonk 

e-mail: Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com tel: 014/88.22.84 

 

Studiezaal :          Kasteel de Renesse   Website:   www.fv-kempen.be 

           Lierselei 30, B-2390 Malle   
 

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

Ereleden:  Elisa Nijs (†)   Jos Van Breen (†)  Gilbert De Lille († 

 

Marc Van den Cloot F. Pelzerstraat 21, 2500  Lier   03/312.26.54 

Voorzitter  marc.vandencloot@telenet.be  

 

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

Ondervoorzitter:  frans.renaerts@busmail.net   
 

Patrick De Maesschalck Jos De Schutterstraat 5, 2280 Grobbendonk 

Secretaris   Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 14/88.22.84 

 

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

Penningmeester  victor.bertels1@telenet.be 

 

Bestuursleden: 

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

Webmaster   dago.peeters@skynet.be 

 

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

    theopeeters1@telenet.be  

 

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

    mariette_backs@hotmail.com 

 

Maria De Bie   Heirbaan 73a, 2370 Arendonk  0498/13.18.38 

      debiemaria@hotmail.com 

 

Gerard Keysers  Berkenlaan 8, 2275 Poederlee  014/88.22.84 

    gerardus.keysers@telenet.be 

 

Andre Sannen   Achterbos 208, 2400 Mol   014/31.93.26 

    andre.sannen@scarlet.be  

 

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

    hevdl@skynet.be 

 

Ludo Proost   Brusselsestraat 290 bus 03.03 3000 Leuven  

 ludovicus.proost@gmail.com  

mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:frans.renaerts@busmail.net
mailto:Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:dago.peeters@skynet.be
mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:mariette_backs@hotmail.com
mailto:gerardus.keysers@telenet.be
mailto:andre.sannen@scarlet.be
mailto:hevdl@skynet.be
mailto:ludovicus.proost@gmail.com
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Als deze genealoog verschijnt is 2019 weeral bijna half weg. Inmiddels zijn er in onze 

vereniging heel wat wijzigingen doorgevoerd.  Vooreerst is er de start van “Histories”, de 

nieuwe vereniging die Heemkunde Vlaanderen, Leco en een stukje Familiekunde opgeslorpt 

heeft.  Dat heeft ervoor gezorgd dat onze vereniging nu voor honderd procent draait op 

vrijwilligers. De full time medewerkers in loondienst werden namelijk allemaal ondergebracht 

bij Histories. 

De directeur van het studie en documentatiecentrum houdt het binnen enkele maanden ook 

voor bekeken en zijn taken worden geleidelijk overgenomen door andere vrijwilligers, zij het 

niet op dezelfde manier, ook al omdat er nu geen permanent personeel meer is in Merksem. 

Familiekunde Vlaanderen werkt inmiddels verder zoals vroeger, als ledenvereniging met 

afdelingen die uitsluitend bemand worden door vrijwilligers. De dynamiek blijft sterk 

aanwezig om zich als enige genealogische vereniging in Vlaanderen te positioneren en naar 

buiten te komen.  Op de laatste algemene vergadering werden dan ook plannen uiteengezet 

om tot een intensere samenwerking te komen tussen de verschillende afdelingen. De 

digitalisering dwingt ook FV om ingrijpende maatregelen te treffen die het voorbestaan van 

de vereniging te waarborgen.  Het is noodzakelijk de gegevens die verspreid zijn over de 

diverse afdelingen, in de toekomst samen te brengen in één databank, of toch minstens 

raadpleegbaar te maken voor alle leden waar ze ook wonen in Vlaanderen. Een onderzoeker 

in Oostende moet ook zonder zich te verplaatsen de gegevens kunnen raadplegen die zich in 

Leuven, Antwerpen of Oostmalle bevinden, en omgekeerd. 

In alle gelederen van de maatschappij zien wij een versnelling van de digitalisering. 

Databeheer is een hype in het bedrijfsleven, het is bijna onmogelijk geworden om alle 

informatie alleen maar op je eigen computer op te slaan.  De technologische evolutie gaat zo 

snel dat je jaarlijks met modernere software of gegevensdragers geconfronteerd wordt.  De 

investeringen die dat vraagt is niet weggelegd voor de relatief kleine FV-afdelingen.  Het is 

noodzakelijk dat er een gecoördineerd beleid komt om alle gegevens te verzamelen. 

Regio Kempen is inmiddels volop bezig om zich verder te specialiseren en te digitaliseren.  

Vanaf 2020 zal deze Kempense Genealoog, enkel nog digitaal verspreid worden.  Onze 

secretaris heeft intussen ook een facebook account aangemaakt om via die weg nog meer 

mensen te bereiken. De lesgevers van onze cursus buigen zich over de inhoud en de 

presentatie van hun respectievelijke lessen. De inzet en de gedrevenheid van onze 

bestuursploeg blijft op topniveau. Dit neemt niet weg dat wij sterk nood hebben aan vers 

bloed en jongere krachten.  Onze herhaalde oproepen hebben tot op heden een beetje 

weerklank gevonden maar we verwachten toch nog meer genealogen die zich bij ons willen 

inzetten.  Drempelvrees is geen excuus, onze gespecialiseerde mensen zullen u begeleiden en 

u laten kennis maken met hoe wij werken.  

Met onze activiteiten: ons genealogisch café, onze deelname aan de boekenmarkt in het 

kasteel de Renesse, onze voordrachten en onze cursus hebben wij een ruim aanbod dat 

tegemoetkomt aan de amateur-genealoog.  Om dit de volgende vijf jaar te kunnen volhouden 

hebben wij gemotiveerde en actieve medewerkers nodig.  Wij wachten op een seintje van U. 

                 Victor Bertels 

EDITORIAAL 
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     Mariette Backs 

 

Naar aanleiding van kontakten in onze afdeling ben ik bezig met het inventariseren van de 

huwelijken die in Antwerpen in de kathedraal plaatsvonden, te beginnen met de noordzijde. 

Tijdens dit werk kwam ik tot de bevinding dat er menig huwelijk gesloten werd tussen 

personen die niet in Antwerpen geboren zijn. De herkomst van deze personen is zeer 

verscheiden en gespreid over het ganse land en ver daarbuiten. Bij het samenstellen van een 

stamboom of familiegeschiedenis worden we wel eens geconfronteerd met “verloren” of 

“onvindbare” voorouders of naamgenoten, en is het een grote moeilijkheid om precies te 

weten waar die persoon terecht gekomen is. 

Het klapperen van de huwelijken met personen van buiten Antwerpen, die daar wel huwden, 

kan een hulpmiddel zijn om ontbrekende schakels aan te vullen. 

In onderstaande publicatie beperk ik mij tot die huwelijken waarvan minstens één persoon 

afkomstig is van buiten de stad Antwerpen.   

De eerste reeks loopt van 1735 tot 1739, omdat van dan af de herkomst van de bruid en 

bruidegom opgenomen zijn in de akten. 

In de volgende edities van de Kempense Genealoog zullen volgende jaren gepubliceerd 

worden.  (Mariette Backs) 

 

Franciscus Sermoen    doop te Zandvliet 

x   kerkelijk 14-06-1735  met   

Joanna Fiack     doop te 

getuigen Judoco Oste - Joannes Petro Van Fladderack 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joannes Baptista Le Brun   doop te Brussel St.Gudi 

x   kerkelijk 31-01-1736  met 

Maria Angela De Haen   doop te Antwerpen 

getuigen Arnoldo De Haen - Joannes Baptista De Haen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Wilhelmus Luijckx    doop te Hoogstraten 

x   kerkelijk 31-01-1736  met 

Cornelia Jan Mertens    doop te Wortel 

getuigen Judoco Oste - Joannes Francisco Coenraets 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joannes Baptista Wouters subditi resp.de Wechelderzande et Baerle  

x   kerkelijk 24-02-1737  met   

Anna Catharina Van Ishoven           

getuigen Gijsberto Van Loon - Judoco Oste 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciscus Goetmaeckers    doop te parochia Woensel 

x   kerkelijk 24-11-1737 met 
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Aldegondis Beeckmans   doop te  

getuigen Antonio Van den Brant - Livino Wallaert 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josephus De Cleijn    doop te Antwerpen St.Georgi     

x   kerkelijk 04-05-1738  met  

Anna Loopmans     doop te Hemiksem 

getuigen Guilielmus Reijniers - Balthasare Cremers 

Maximilianus Joannes Blommaert  doop te Mechelen 

x   kerkelijk 18-06-1738  met  

Maria Fransens     doop te Antwerpen 

getuigen D.Alberto Fransen - R.D.Basilio Le Bouck 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simon Goffiné      doop te Brussel par.Koudenberg 

x   kerkelijk 23-06-1738  met  

Jacomina Van Laethem   doop te Hallis Deipare 

getuigen N.De Smet - Simon Genie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Michael Schillemans    doop te Lier 

x   kerkelijk 24-06-1738  met  

Maria Bruijnseels    doop te Pulderbos 

getuigen Henrico Hasaert - Cornelio Hofkens 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacobus Stijnen     doop te Ekeren 

x   kerkelijk 07-07-1738  met      

Maria Jacobs      doop te Loenhout 

getuigen Antonio Van Erp - Marino Kenis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Bogaerts    doop te (erant orindus) 

x   kerkelijk 08-07-1738  met 

Anna Maria Campaers   doop te Deurne 

getuigen Joannes Francisco Jansens - Joannes Petro Franquin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cornelius Van de Vijver    doop te Kallo 

x   kerkelijk 15-07-1738  met 

Joanna Catharina Hasselmans   doop te s'Hertogenbosch 

getuigen Andreas Bruijns - Van der Vught 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Henricus Hebben      doop te Swollegen bij Venroij 

x   kerkelijk 22-07-1738  met   

Maria Van Heijnsbergen  doop te Denter s’Hertogenbosch 

getuigen Francisco Josepho Corus - Joannes Van Heijnsbergen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nicolaus Le Meire     doop te Enghie (Edingen ) 

x   kerkelijk 28-07-1738  met   

Elisabetha Engels            doop te Ranst 

getuigen Judoco Oste - Adriano Roengé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Henricus Peperhofve             doop te Sendenorst 

x   kerkelijk 29-07-1738  met 

Catharina Elisabetha Telman             doop te Waerendorp 

getuigen Jacobo Van Boven - Joannes GILBERT                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antonius Janssens      doop te Herentals 

x   kerkelijk 28-09-1738  met 

Dijmphna Schuermans     doop te Geel                                              
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getuigen Joannes Valx - Jacobo Valx          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Heuninx     doop te Antwerpen St.Jacob 

x   kerkelijk 05-10-1738  met 

Maria Wouters             doop te Deurne 

getuigen Petro Boelmans - Joannes Heuninx 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus Janssens     doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 07-10-1738  met 

Anna Catharina Van Eijnt     doop te Venroij 

getuigen Antonio Janssens - Judoco Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Josephus Stordeur        doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 28-10-1738  met 

Agnes Van Schoor        doop te Lier 

getuigen Guielmo Van Berckom - Adriano Van Schoor          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Vercammen      doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 02-11-1738  met 

Elisabetha Ven             doop te Balder(Berlaar) 

getuigen Jacobo De Blinde - Joannes Musaert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ferdinandus Josephus Delwert      doop te Namen 

x   kerkelijk 18-11-1738  met   

Isabella Catharina Gobbaerts    doop te Antwerpen 

getuigen Petro De Flo - Juliano De Loirt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Boen       doop te Deurne 

x   kerkelijk 09-12-1738  met 

Maria Mertens          doop te Zandvliet                                               

getuigen Adriano Boen - Oliverio De Winter          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Petrus Mattheesens          doop te Oostmalle                                          

x   kerkelijk 14-12-1738  met   

Theresia Wuijts           doop te Tienen                                                

Getuigen Jacobo Balhoven - Herremans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Melchior Auwerck                   doop te Bost bij Zoutleeuw 

x   kerkelijk 25-12-1738  met 

Maria Van Cuijck       doop te Wanroij 

getuigen Gasparo Auwerk - Ambrosio Van Cuijck 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Henricus Olens        doop te Berchem 

x   kerkelijk 08-01-1739  met 

Maria Verelst          doop te Berchem                                                     

getuigen Guilielmo Pittau - Franciscus Makenberg          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Michael Pluijm          doop te Rijkevorsel                                               

x   kerkelijk 27-01-1739  met 

Catharina Essens      doop te Arendonk                                                

getuigen Joannes Sneesen - Petro Mints          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Jacobus Mens           doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 02-02-1739  met 

Christina Leijdeckkers         doop te Aldenkerke in Geldria 



6 
 

getuigen Antonio Van den Bergen - Judoco Oste 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Cornelius Verhulst                doop te Merksem 

x   kerkelijk 02-02-1739  met 

Elisabeth Suijkerbuijck     doop te Essen 

getuigen Joannes Rosiers - Judoco Oste 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Michael Daems                 doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 04-02-1739  met 

Maria Simon Schraevens      doop te Rijsbergen                                         getuigen 

Joannes Francisco Mertens - Hieronimus De Block 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Michael Lints       doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 09-02-1739  met 

Anna Catharina Schilders    doop te Schelle                                          

getuigen Laurentio Josepho Lints - Melchior Schilders 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Del Baen         doop te Schelle 

x   kerkelijk 09-03-1739  met 

Cornelia Schuerwegen        doop te Schelle 

getuigen Adriano Schuerwegen – Toberto Peeters 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Naets      doop te Castel 

x   kerkelijk 10-03-1739  met 

Magdalena Silis             doop te Hemiksem 

getuigen Nicolas silis - Antonio Van Erp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Reijnders      doop te Lichtaart 

x   kerkelijk 04-04-1739  met 

Dijmphna De Rijck         doop te St.Willibrordi 

getuigen Judoco Oste - Adriano Mangelinx          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adrianus Van Aelst         doop te Eijndhoven 

x   kerkelijk 07-05-1739  met 

Elisabetha Lauwereijs     doop te Oevel                                           

getuigen Cornelio Le Febure - Egidio Mortelmans                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Michael Van Overlaet          doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 19-05-1739  met 

Anna Catharina Van Laer           doop te Diest 

getuigen Joannes Van Overlaet - Guilielmo Van Weez                                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guillielmus Schuerwegen         doop te Schilde                                      

x   kerkelijk 19-05-1739  met  

Magdalena Janssens        doop te Oelegem                                                  

getuigen Adriano Gerluij - Michael Roijaert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Daems           doop te Deurne 

x   kerkelijk 21-05-1739  met 

Catharina Van der Heijden       doop te Herent bij Leuven 

getuigen Joannes Baptista Daems - Joannes Baptista Crols           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hermanus Jans          doop te Beringen 

x   kerkelijk 23-05-1739  met 

Maria Anna De Strijcker       doop te Merksplas 
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getuigen Arnoldo Rubbens - Henrico Jans 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Judocus Verschilden       doop te Zele 

x   kerkelijk 31-05-1739  met 

Maria Anna De Lauthouwer      doop te Waasmunster 

getuigen Judoco Oste – Carolo Ballur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Wijns            doop te Ekeren 

x   kerkelijk 31-05-1739  met 

Cornelia La Fleur      doop te Sanderbuijten (Essen) 

getuigen Petro Jaspers - Gisberto Bogars 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adrianus Meeus           doop te Wechelderzande 

x   kerkelijk 01-06-1739  met 

Catharina Obré                   doop te Retie 

getuigen Francisco Croonen - Matthias Meeus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus Xaverius Leijs       doop te Wortel 

x   kerkelijk 02-06-1739  met 

Adriana Maria Nels       doop te Rozendaal 

getuigen Petro Leijs - Wilhelmo Leijs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adrianus Verpoorten         doop te Nijlen 

x   kerkelijk 07-06-1739  met 

Cornelia Caers       doop te Tielen 

getuigen Augustino Simons - Joannes Francisco Cornelissen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus Van den Bogaert     doop te Ekeren 

x   kerkelijk 21-06-1739  met 

Maria Theresia Hermans      doop te Westerlo 

getuigen Antonio Van Boom - Martino Heiremans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Neels      doop te Zichem 

x   kerkelijk 23-06-1739  met  

Maria Van Luffen    doop te Hendelt                                        

getuigen Joannes Valx - Guilielmo Van Geneght 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Spillemaekers      doop te Boom 

x   kerkelijk 24-06-1739  met 

Maria Mertens        doop te Retie                                                  

getuigen Joannes Van de Ven - Francisco Pelgrims          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Peeters     doop te Wuustwezel 

x   kerkelijk 26-06-1739  met 

Maria Huijben          doop te Loenhout                                                       

getuigen Antonio Van Erp - Judoco Oste          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Verbiest         doop te Rumst 

x   kerkelijk 02-07-1739  met 

Cornelia Cortens        doop te Luijksgestel                                              

getuigen Joannes Pintens - Judoco Oste          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Geilen (Gilen)       doop te Mosacensis (Maaseik ) 

x   kerkelijk 14-07-1739  met 

Catharina Ruttens      doop te Mosacensis (Maaseik) 
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getuigen Gijsberto Vincentio Pendris - Judoco Oste          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Sueremont     doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 25-07-1739  met 

Anna Petronella Boeckx              doop te Heist-op-den-Berg 

getuigen Petro Draets - Joannes Sueremont 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anthonius Columbaut      doop te Brugge 

x   kerkelijk 26-07-1739  met 

Elisabeth Geerts     doop te Vremde 

Getuigen Henrico Rademaekers – Judoco Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Droesbeeck          doop te Willebroek 

x   kerkelijk 26-07-1739  met 

Adriana Pitoirs                  doop te Wommelgem 

getuigen Philippo De Vleeshouwer - Andreas Van de Vliet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guiliam Raije        doop te Brussel 

x   kerkelijk 26-07-1739  met 

Anna Van Merode          doop te Wouw                                              

getuigen Gerardo Raije - Eduardo Van Hemsdaele          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Aerts       doop te Oevel 

x   kerkelijk 04-08-1739  met 

Maria Van Genechten       doop te Geel 

getuigen Petro Van Henswijck - Joannes Rogiers 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus De Weirdt          doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 10-08-1739  met 

Maria Catharina De Quanter      doop te Diest 

getuigen Francisco Wolschot - Huberto Luijx 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Mous            doop te Schelle 

x   kerkelijk 11-08-1739  met 

Maria Francisca Van Nijverseel         doop te Vorselaar 

getuigen Joannes Daniel Van Scherpenbergh - Cornelio Mous 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Basteijns          doop te Sint-Pieters-Rode 

x   kerkelijk 15-08-1739  met 

Petronilla Maes        doop te Arendonk                                               

getuigen Adriano Pauwels - Judoco Oste          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Briars                doop te Rumst 

x   kerkelijk 17-08-1739  met 

Maria Van Schooten       doop te Broechem                                            

getuigen Franciscus Janssens - Joannes Baptista De Cater          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Frijteurs               doop te Mechelen 

x   kerkelijk 25-08-1739  met 

Marina Schenaers          doop te Turnhout                                            

getuigen Petro Lijsens - Joannes Baptista Spiliers          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Van de Perre                  doop te Lichtaart 

x   kerkelijk 28-08-1739  met 

Catharina Cijsens of Lijsens     doop te Lichtaart 



9 
 

getuigen Joannes Van de Perre - Judoco Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nicolaus Martinus Daniels      doop te Tumet-Ceuse 

x   kerkelijk 08-09-1739  met 

Anna Catharina Diltiens             doop te Turnhout 

getuigen Joannes Fruijters - Petro Lijsens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Biemans            doop te Poppel 

x   kerkelijk 13-09-1739  met 

Henderina Eijssens     doop te Luijksgestel                                              

getuigen Joannes Franciscus Bols - Joannes Verbist 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arnoldus Van Dievelt       doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 21-09-1739  met 

Anna Van Boxel     doop te Haps (land v.Cuijck) 

getuigen Petro De Rijck - Eijpriano Tijssens          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Francken           doop te Rijkevorsel 

x   kerkelijk 21-09-1739  met 

Barbara Teulles        doop te Boom                                                

getuigen Joannes Joris - Joannes Willemsens          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Genoelst        doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 22-09-1739  met 

Joanna Catharina Van Poppel     doop te Lier                                     

getuigen Laurentio Beraers - Christianus Hagens          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lambertus Van Reek       doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 22-09-1739  met 

Maria Tessers        doop te Roermond                                                 

getuigen Joannes Van Soest - Joannes Meuter          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anthonius Van de Velden   doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 01-10-1739  met 

Joanna Petronilla Bits     doop te Eijndhoven                                            

getuigen Jacobo Van de Velden - Henrico Vervecquen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nicolaus Van Ommeren   doop te Helmond 

x   kerkelijk 17-10-1739  met 

Catharina Paqué    doop te Antwerpen 

getuigen Petro Ludovico Poteau - Joannes Lemmens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guilielmus Sophi    doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 01-11-1739  met 

Maria Cornelissens    doop te Schoten 

getuigen Jan Baptiste Van den Eijnde - Joannes Norbertus Claessens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus De Clerck     doop te Antwerpen 

x   kerkelijk 08-12-1739  met 

Barbara Wintmolders     doop te Coosen-St.Truiden  

getuigen Dominico De Clerck - Henrico D'ardenne  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Samengesteld door: Mariette Backs 

       Bron:  www.arch.be 

http://www.arch.be/
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             Ludo Proost 

De bestuurders van Vosselaar gaven in de 18de eeuw tweemaal de opdracht om een grondboek 

op te stellen. Daarin registreerden zij de bedesettinghen of de coninckx beden voor de 

landbezitters of -gebruikers in hun gemeente. 

In 2016 gaf ‘Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen v.z.w.’ het grondboek van Vosselaar 

opgesteld in 1712 uit. Nu stellen we zijn opvolger uit 1758 voor: ‘Register, Quohiere, ofte 

grontboeck Des Dorps Ende Heerlijckhijdt van Vosselaer’ 1758.’  De registraties lopen van 

1758 tot en met 1808. Het document volgt hetzelfde stramien als die van zijn voorganger.  Ook 

dit werk mengt 2 soorten vastleggingen: een primitief kadaster van de gronden gekoppeld aan 

een bedesettinghe voor de grondeigenaar of -gebruiker. 

De percelen van elke bedeplichtige zijn onder zijn of haar naam in eenzelfde rubriek beschreven 

die vervolgens onder zijn of haar woonplaats -een gehucht te Vosselaar- zijn ingeschreven. 

Meestal behelst de beschrijving van het perceel één of meerdere van de volgende onderdelen: 

- de aard van het land; 

- de naam van het perceel; 

- een nader genoemde ligging te Vosselaar; een medegebruiker van het landstuk; 

- de grootte van de oppervlakte in roeden; 

- de aanslagvoet per 100 roeden; 

- de eigenlijke aanslag of bedesettinghe; 

- de overdracht van het perceel naar een andere bedeplichtige; 

- enkele andere details zoals sociale status, verblijfplaats buiten Vosselaar, … 

Dit grondboek verschijnt nu in een transcriptie. Deze bevat een zo getrouw mogelijke 

overname van de beschrijving van de 687 percelen. Een onderzoek van het grondboek leidt 

deze transcriptie in. De doorlichting zelf is niet doorgedreven, maar ze maakt het mogelijk dat 

men lezersvragen volgens thema’s binnen de gemeente Vosselaar kan situeren. 

Achtereenvolgens worden de bedeplichtigen, de percelen en de bedezettingen besproken.  De 

bijlagen bevatten een overzicht van de bedeplichtigen e.a. op verschillende manieren 

alfabetisch gesorteerd. 

 

Bovenstaand boek is in voorinschrijving verkrijgbaar door overschrijving 

van 18 euro, plus 7 euro eventuele verzendingskosten, op rekening van FV-

Regio Kempen BE94 7350 4976 3614 

Wij berichten U wanneer het boek beschikbaar is. Het kan dan afgehaald 

worden in onze bibliotheek: Kasteel de Renesse, tijdens ons genealogisch 

café. 

  

NIEUWE UITGAVE: GRONDBOEK VAN VOSSELAAR 

UIT 1758 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lesgevers van Familiekunde Vlaanderen regio Kempen komen in het Kasteel de Renesse, 

Lierselei, 30, Malle de lessenreeks geven op donderdagavond 17-24 oktober en 7-14-21-28 

november 2019 van 19u30 tot 22u.  

Nadat we de vorige jaren in verschillende gemeenten van ons werkgebied cursus 

familiekunde aangeboden hebben, heeft het bestuur beslist om het dit jaar in eigen huis te 

doen 

Voorwaarden: 

De kostprijs van de lessenreeks van zes bedraagt 45 euro, voor deze prijs krijg je een 

syllabus van alle lessen, een CD met heel wat praktische informatie en een introductiemap 

met documenten van F.V 

17 oktober  -hoe maak ik een familiegeschiedenis 

24 oktober  -hoe begin ik er aan en wat vind ik in de burgerlijke stand tot 1815 

7 november  -de Franse tijd 1792-1815 en het ancien regime, de parochieregisters 

14 november  -kennismaking met, en beginselen van, oud schrift 

21 november  -andere bronnen dan burgerlijke stand en parochieregisters 

28 november  -Internet en genealogie en DNA en genealogie 

Inschrijven kan door overschrijving van 45 € op rekening BE94 7350 4976 3614 van  

F. V Regio Kempen.   De inschrijving wordt beperkt tot 20 deelnemers 

Graag ook een mailtje naar victor.bertels1@telenet.be  

 

  

mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Onderstaande vraag werd ons overgemaakt door Daniel Vlyminckx 

“Kan je eens verifiëren of je de 2 in fluo gezette stukjes kan ontcijferen en vertalen naar het 

Nederlands a.u.b” 

 

Antwoord 

Het eerste gemarkeerde woord is vermoedelijk: ‘scilicet’ dat betekent: namelijk, te weten, dat wil 

zeggen…)  ‘scilicet Joannis Jacobi…’ = namelijk van Joannes Jacobus 

Het tweede gemarkeerde woord  ‘……., domi a (…..?) Joos ex kieldrecht baptizatum’ 

Dit zou kunnen betekenen: thuis gedoopt door ene Joos uit Kieldrecht  

of : Gedoopt ten huize van ……. Joos uit Kieldrecht   

Wat er voor Joos staat kan zijn voornaam zijn?, zijn functie of beroep,  een andere afkorting…., 

misschien zelfs twee woorden afgekort, : een f (of andere letter) en een s 

Dat kunnen twee letters zijn van zijn voornaam, meest waarschijnlijk: ‘ franciscus’ , de “ na de f en de 

“ na de s is hetzelfde als het teken “ dat voorkomt in de handtekening (zie in de C)  die C zou dan 

kunnen betekenen:  C(orne)(lius) 

Mortuum nudiustertius = eergisteren overleden 

Mijn vertaling: 

Op 23 september 1820 is een kind zonder naam begraven, namelijk de zoon van Joannes Jacobus 

Vlyminckx, uit Calloo en Anna Coleta Cortebeck uit Melsele, eergisteren gestorven, (half tien 

geboren) , rond het midden van het uur, In het huis van Franciscus Joos uit Kieldrecht, gedoopt   

(get) C(ornelius) De Backer, vicep(astoor) in Calloo  (Victor Bertels) 

 

 

 

Ludo Proost 

Op dinsdag (1) 27 oktober  1750 sloten Cornelius Proost (1724-1806) en Paulina Sas (1723-

1773) het huwelijk  in de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Vosselaar.  Uit een andere bron (2) 

EEN KERKELIJKE VRIJSTELLING BIJ EEN 

HUWELIJKSBELETSEL 

VRAAG EN ANTWOORD 
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weten we dat de toenmalig aanwezige pastoor Angelus Laureysens heette. Een trouwbelofte 

of verloving (sponsalia/sponsalibus) en  één aankondiging (proclamatione) gingen dit 

huwelijk vooraf (præmissis).De bisschop had voor de tweede en de derde afroep vrijgesteld 

(dispensatione). Heel waarschijnlijk omdat het voorafgaandelijk onderzoek naar 

huwelijksbeletselen voldoende werd geacht. Ook was er geen ‘tempero clauso’ d.w.z. het 

huwelijk vond niet plaats in de besloten tijd voor Kerstmis en Pasen. Deze eenmalige 

afkondiging geldde dus als kennisgeving van het huwelijk voor de bewoners van Vosselaar. 

Daarenboven (in super) stelde men in dezelfde nasporing ook vast dat er een 

bloedverwantschap (consanguinitatis) bestond:  een ononderbroken lijn van de derde graad in 

de zijlijnen  (in tertio collaterali equali). Ook om deze reden was het dus niet nodig om met 

drie oproepen op de kansel huwelijksbezwaren te verzamelen. De derdegraadsverwantschap 

betekende dat de toekomstige echtgenoten bij hun overgrootouders bloedverwanten deelden. 

De bisschop (episcopo) van Antwerpen van toen, Dominicus de Gentis (3)
, verleende 

(concessa) de ontheffing op dit huwelijksverbod. 

 

 

 

Uit de kwartierstaten van het echtpaar Proost-Sas blijkt dat Cornelius Proost (1614-1682) hun 

gemeenschappelijke overgrootvader is. Deze Cornelius is  tweemaal gehuwd: eerst in 1639 

met Anna Grielens (+1658) en daarna in 1660 met Paschasia Reyns (1629-1704). De 

echtgenoten stammen achtereenvolgens  af van de  dochter Paula Proest uit het eerste 

huwelijk en van de zoon Geerardus Proost uit het tweede huwelijk. Paula en Geerardus waren 

dus  halfzus en halfbroer. In dezelfde volgorde zijn ze de grootmoeder van Paulina Sas en de 

grootvader van Cornelius Proost. En we kunnen ook zeggen dat Paula Proest de groottante is 

van Cornelius Proost en Geerardus Proost de grootoom van Paulina Sas. Onderling zijn 

Cornelius en Paulina achterneef en achternicht. 

In de kwartierstaat is er nog een andere bloedlijn Proost aanwezig . Cornelia Proost (nummer 

13) is de grootmoeder van Paulina Sas (1723-1773). Deze vaststelling speelt in 1750 geen rol 

omdat deze verwantschapslijn zeker de 4de graad overschrijdt.  Het kerkelijk huwelijksverbod 

gaat niet  verder dan de vierde graad(5). Het is praktisch zeker dat Cornelia Proost -ook al 

weten we nu nog niet op welke wijze- zeer ver verwant is met het nieuwe echtpaar. Dat kan ik 

hypotethisch besluiten uit het genetisch onderzoek met 9 mannelijke Proosten van enkele 

jaren geleden(4). 
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Volgens het huidige burgerlijk recht zijn Paulina Sas en Cornelius Proost in de zesde graad 

verwant. Dit is voor het Belgisch recht geen huwelijksbeletsel omdat ze beide achternicht en 

achterneef zijn en dus geen nauwe bloedverwantschap delen (6). 

De vondst van de besproken huwelijksregistratie leidde er ook toe dat vragen omtrent  de 

afstamming en herkomst van Cornelius Proost uit de 17de eeuw dichter bij een oplossing 

kwamen. Het is zo dat ik toen ontdekte dat deze Cornelius Proos -mijn stamgrootvader- 

tweemaal was gehuwd. Zelf ben ik geen afstammeling van het echtpaar Cornelius Proost-

Paulina Sas, maar wel van Geerardus Proost  (1670-1724) de halfbroer van Paula Proost 

(1651-1704). 

Noten: 

(1) De weekdag berekenen kan bijvoorbeeld op deze website CalenderHome 

(2) VERMEULEN, J. , BLEYS, J. en BIJNEN, J. (2013), Het hof van Vosselaar. Deze norbertijn 

van de verdwenen Sint-Michielsabdij te Antwerpen leefde van 1699 (Antwerpen) tot in 1753 

(Vosselaar). 

(3) Een korte biografie over deze bisschop is te vinden op het Biografisch portaal van Nederland  

die ook doorverwijst naar de website van het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek 

voor meer informatie. 

(4) Zie het artikel ‘Een Kempense familie Proost’ in De Kempische Genealoog nummers 2 en 3 

van het jaar 2017. 

(5) Zie het artikel ‘ Huwelijksvoorwaarden en- beletselen’ in De Kempische Genealoog nummer  

1 van het jaar 2017. 

(6) Zie de Titel V, Hoofdstuk I, Artikels 161, 162 en 163 van het Belgische Burgerlijke Wetboek 

op BelgischRecht.Net 

 

Oproep van de redactie 

In 2017 verscheen er in De Kempense Genealoog (nummer 1) een artikel over de 

huwelijksvoorwaarden en -beletselen.  Dit artikel gaf ondere andere aanleiding om de 

huwelijksbeletselen bij Cornelius Proost en Paulina Sas te bespreken en te publiceren.  

 

Wij roepen onze lezers op om in hun kwartierstaten na te gaan of  zij ook dergelijke 

huwelijksregistraties vinden. Zij mogen zowel van burgerlijke als van kerkelijke aard 

zijn. Misschien vindt u wel een huwelijk waarbij de opheffing van het 

huwelijksbeletsel niet is genoteerd.  Hoe dichter bij het jaar 1600 hoe meer kans dat er 

kwartierherhalingen en dus daaruitvolgende kerkelijke huwelijksbeletselen 

verschijnen. Om een bijna volledige kwartierstaat te vinden waarin de voorouders  tot 

in de 4de graad zijn beschreven,  moet u echter in de 18de eeuw  of later beginnen te 

zoeken.   

We nodigen onze abonnees dan ook uit om hun vondsten te publiceren in De 

Kempense Genealoog. Liefst met de oorspronkelijke registratie en met alle 

beschouwingen die u bij zulk huwelijk wilt toevoegen. Het lege kwartierschema kan u 

bij ons opvragen. Indien nog vragen heeft in verband met deze oproep, neem contact 

op met de redactie. 

victor.bertels1@telenet.be 

https://calendarhome.com/calculate/day-of-week
http://www.biografischportaal.nl/persoon/51960083
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=8&page=304&view=imagePane
http://www.fv-kempen.be/publicaties.html
http://www.fv-kempen.be/publicaties.html
http://www.belgischrecht.be/codex.asp
mailto:victor.bertels1@telenet.be
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4 5  6 7 
Joannes Proost 

Vosselaar, 
05/12/1701-13/04/1773 

 

Joanna Martens 
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05/03/1698-06/061759 

 Franciscus Sas 
Gierle, 14/09/1683 -
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Margareta Wouters 
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2  3 
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 Paulina Sas 
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31/03/1723-03/09/1773 

 x Vosselaar, 27/10/1750 

1 
 

Kerkelijke dispensatie: bloedverwantschap in de 3de graad 
(Samengesteld door Ludo Proost, toestand op13/02/2019) 
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          Marc Van den Cloot 

 

Met familiekunde beginnen, is in feite een gestaag groeiproces: eerst interesse, dan motivatie, 

het leren zoeken, een continu leerproces van middelen en technieken en ten slotte de 

voldoening met als summum een publicatie van je familiegeschiedenis. Die interesse komt er 

vaak in stapjes: 1) wie ben ik, wie zijn mijn voorouders? 2) wat betekent mijn familienaam? 

3) waar komt die naam nog voor? 4) zijn dat allemaal verwanten? De volgorde hoeft niet 

noodzakelijk dezelfde te zijn, maar bij mij was dat toch het geval. Daarom ter lering en 

vermaak het verhaal van de stam(men) van den Cloot in al zijn variaties. 

 

Reeds sedert 1981 hou ik mij bezig met het opzoeken van mijn rechtstreekse voorouders.  

Dat bracht mij uiteindelijk bij Peeter van den clote uit Brecht, geboren tussen 1450 en 1460.  

De familienaam komt er veel vroeger voor, maar voorlopig kunnen we het onderlinge 

familieverband (nog) niet vaststellen.  Reeds in 1359 vinden we in een oud cijnsregister van 

de heer van Bergen op Zoom te Brecht drie volwassen (want belastingbetalende) 

naamgenoten terug: Henric, Barnier en Reyner.  Ruim een eeuw later stammen de stichter van 

de gerenommeerde Latijnse school, Joannes Custos (De Coster) en zijn neef de befaamde 

humanist Gabriël Mudaeus (Van der Muyden), beiden af van een zekere Reinier van den 

clote.  Mudaeus’ standbeeld staat op het pleintje voor het oud gemeentehuis van Brecht. 

 

Recent vond ik op aangeven van André Van Steenbergen in de cijnsregisters van Wuustwezel 

ook enkele oudere naamgenoten terug.  

 

 

FAMILIEGESCHIEDENIS: 

EEN VIERVOUDIGE BENADERING 
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Alhoewel ik dit nog nauwkeurig moet nazien, is het vermoeden dat daarin de voorouders van 

Peeter verscholen zitten, wat ons twee generaties hogerop tot begin 1400 zou leiden. 

 

Over de zoon van Peeter, Wouter, zijn we vrij goed geïnformeerd.  Waarschijnlijk was hij 

diegene die in 1499 werd ingeschreven aan de Leuvense universiteit.  Of hij er afstudeerde 

weten we niet, de Leuvense matriculen zijn onvolledig, maar hij was alleszins verschillende 

jaren schepen van Loenhout.  Hij is nauw verbonden geweest met het lot van de bekende 

Loenhoutse humanist Joannes Stadius (Jan van Ostaeyen), een bastaardzoon van schepen 

Peter van Ostaeyen.  Stadius kwam met het gerecht in aanraking in verband met een conflict 

over de erfenis van zijn vader en meer bepaald betreffende het Schaliënhuys.  Wouter van den 

Cloote stelde zich borg voor Stadius en kocht het gebouw in 1558.  Na zijn dood verkochten 

zijn erfgenamen het in 1560 aan de bekende Loenhoutse familie van Elsacker die er tot vorige 

eeuw eigenaar van bleef.  Thans is het Schaliënhuis een drukbeklant restaurant en taverne. 

 

Bij sommigen brengt mijn naam nog steeds wat gegniffel teweeg en ooit zei mijn leraar 

Nederlands daarover: dat is een woord dat op het slechte pad is geraakt…  Er zijn 

familietakken waar men de oorspronkelijke familienaam in een minder opvallende wijzigde of 

soms zelfs een volledig nieuwe naam aannamen.  Misschien waren sommigen van dat idee 

afgestapt indien ze het onderstaande verhaal hadden gekend. 

 

Want, honni soit qui mal y pense, Cloot is een doodgewone plaatsnaam van een gehucht in de 

Brechtse deelgemeente Sint-Lenaarts, gelegen langs de weg naar Loenhout.  Het hierboven 

aangehaalde cijnsregister vermeldde het herhaaldelijk.  Op de Ferrariskaart en minstens tot 

aan het einde van het ancien régime vond je ter streke het gehucht Cloot, de Clootsche straete 

en zelfs een Clootsche hoeve.  Deze hoeve behoorde van oudsher toe aan het Sint-

Elisabethgasthuis van Antwerpen, thans eigendom van het OCMW.  In de 19de eeuw sprak 

men waarschijnlijk daarom van de kloosterhoeve en werd de nog steeds bestaande straat 

omgedoopt tot Kloosterstraat. 
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En nu we toch in de naamsverklaring verzeilden: in oude teksten kom je vaak een clootken 

tegen, waarmee men een kleine akker bedoelde.  En wie gooide als kind nooit met een “klot” 

grond of misschien werd je wel eens met een kluitje in het riet gestuurd…  In die betekenis is 

het als een relict in onze taal bewaard gebleven. 

 

Cloot is oorspronkelijk een platte ronde schijf.  De Dikke van Dale verwijst onder dit lemma 

(onder meer) nog steeds naar het platte schijfje boven op een vlaggenmast en naar het oude 

volksspel klootschieten.   Dat deze ronde schijven een binding hebben met het begrip “grond” 

blijkt ook uit de volgende plausibele hypothese.   Dergelijke ronde blokken grond werden 

uitgestoken en gedroogd om daarmee de wanden van beken en kleine waterlopen te 

verstevigen, vooral waar ze samenvloeiden.  Nu gebruiken we daar houten planken, kasseien 

of betonplaten voor.  Op het vroegere gehucht Cloot vloeien naar het schijnt nog steeds twee 

bescheiden waterlopen samen. 

 

Vanaf de 16de - 17de eeuw werd het schijfje opgeblazen tot een bolvormig iets, zodat Joost 

Van den Vondel dichtte: den aardkloot draait immer rond...  Bij een bezoek aan het bekende 

kasteel Loevenstein in Nederland riep de gids, die vlak bij mij stond, met luide stem: hier ziet 

u een kloot.  Even keek ik verrast op, maar de dame doelde tot mijn opluchting overduidelijk 

op een kanjer van een kanonkogel.  Zoals Bredero zei: ’t kan verkeren…   

Zo blijkt aan dit thans vaak pejoratief gebruikt woord toch een hele geschiedenis te kleven. 

 

Terug naar de familiekunde.  Het viel ons bij dit genealogisch gesnuffel op dat er in de 

meeste generaties vrij veel vrouwelijke nazaten waren die zelf ook voor een respectabel aantal 

nakomelingen zorgden. Dat betekent dat er heden ten dage duizenden afstammelingen van 

onze oudst bekende voorvader Peeter moeten rondlopen.  Eén bekend voorbeeld ter 

illustratie: Jan-Baptist Eyskens huwde in 1787 te Loenhout Maria van de Cloot.  Zijn zoon 

trok naar Lier en werd de betovergrootvader van voormalig eerste minister en burggraaf 

Gaston Eyskens. Ook de bekende econoom Ivan Van de Cloot van de denktank Itinera en 

ikzelf zijn afstammelingen van Maria’s vader.  
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Tijdens het jubileumcongres (50 jaar) van Familiekunde Vlaanderen in 2015 te Antwerpen 

namen Ivan en ikzelf onder leiding van ex-weerman George Küster deel aan een 

panelgesprek. De hele Zundertse tak stamt ook af van de ouders van de voornoemde Maria, 

zij het dat ze daar de C in een K omtoverden. 

 

Bovendien bleek de naam in vele schrijfvarianten op de meest onverwachte plaatsen op te 

duiken van, zover nu bekend, de 14de tot de 21ste eeuw.  In eigen land loopt er een duidelijk 

pad van Brecht en/of Wuustwezel naar Loenhout en van daaruit onder meer naar Wuustwezel, 

Schilde, Antwerpen, het Waasland, Sint-Lenaarts, Oostmalle, Westmalle, Mechelen en Lier.  

Er loopt ook een lijn via Turnhout naar Gierle, Herentals en Grobbendonk.  In de 14de eeuw 

duikt in Mechelen een ridder van der cloete op als schepen van de stad.  Een naamgenoot 

werd in de 16de eeuw poorter van de stad Lier.   

 

Ook in de Nederlandse provincie Noord-Brabant vinden we de naam terug, behalve in 

Zundert, onder meer in ’s Hertogenbosch tot begin 1300 waar de verwijzing naar een 

volwassen man ons doet besluiten dat de naam daar reeds rond 1275 zou bestaan. 

Verwantschap met onze takken is echter nog niet aangetoond. 

 

Zo zijn er nog vele losse vermeldingen te vinden in de archieven.  Er leven thans nazaten van 

naamgenoten in Canada, Frankrijk en Zwitserland en mogelijk nog in vele andere landen.   

Zo kwam er via het internet aan het licht dat er een stam vanuit Zeeland naar de Verenigde 

Staten van Amerika trok en daar talrijke nakomelingen telt. 

 

Wat dan met familienamen zoals Cloot, Cloots, Cloet, Cloetens, Cluytens, Cluydts, enz. ?  Dat 

zijn vragen die nog op opheldering wachten.  In Herentals zien we die overgang van de naam 

van der Cloot (15de –16de eeuw) naar Cloots (19de – 20ste eeuw) bijvoorbeeld heel duidelijk.  

In de 18de eeuw lijkt iets dergelijks in Brecht voor te komen. Voor andere streken en varianten 

blijft het koffiedikkijken.  Nochtans zijn er enkele zeer intrigerende gevallen.  Neem nu baron 

Cloots, heer van Schilde, afkomstig uit de noordelijke Nederlanden.  Nazaten van die 

adellijke Hollandse familietak verhuizen naar Kleef, waar Jean-Baptiste Cloots geboren 

wordt, en de familie vandaar naar Limburg komt.  Jean-Baptiste trekt naar Frankrijk en 

ontpopt er zich tot een vurige Franse revolutionair.  Hij wordt bekend als felle atheïst en 

republikein, wijzigt zijn voornaam tot Anacharsis, schrijft utopische boeken over 

wereldverbetering en mengt zich in de woelige Franse politiek. Uiteindelijk werkt hij 

Robespierre zo op de zenuwen dat die hem laat veroordelen en hij eindigt op het schavot. 

 

In Nederland stamt de Zundertse tak af van deze van Loenhout.  In Turnhout ontmoetten we 

de waarschijnlijke voorlopers van een in Delft sterk uitgegroeide tak van drukkers. Eveneens 

in Delft vinden we een Joodse tak van der Kloot.  Daarvan zijn niet minder dan zestig 

naamgenoten omgekomen in de Duitse concentratiekampen.  Een andere tak, oorspronkelijk 

afkomstig uit Antwerpen, vestigde zich eveneens in Delft en bracht een bekende 

tegelbakkersfamilie van der Kloot voort die onder meer naar Portugal exporteerden.  Het 

Museu Nacional do Azulejo in Lissabon, bezit prachtige 17de- en 18de-eeuwse tegelpanelen 

van Cornelis en zijn zoon Willem van der Kloet. 

 

Opmerkelijk is ongetwijfeld dat de naamvorm van der Kloot, in Nederland steeds met “K” 

geschreven, daar meer verspreid is dan de met “C” geschreven vorm in Vlaanderen. Op de 

website www.familienamen.be kan je het aantal naamgenoten per gemeente vinden, 

gebaseerd op de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Maar opgelet: elke 

http://www.familienamen.be/


20 
 

schrijfwijze moet je wel apart bekijken. Men werkt eraan om daar het onvolprezen 

Woordenboek van de familienamen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk van professor Frans 

Debrabandere aan te koppelen. Ook voor Nederland kan je het aantal naamdragers vinden via 

de website van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) www.cbgfamilienamen.nl.  

 

Via Geneanet, de grote verzameltrommel van genealogieën, kwam ik in contact met 

Nederlandse genealogen die naamgenoten vonden in Zeeland waarvan een deel emigreerde 

naar Amerika en anderzijds met heel oude bronnen uit de 14de en 16de eeuw in ’s 

Hertogenbosch die ik al eerder aanhaalde. 

 

Hieronder een tabel met het aantal naamdragers per thans bestaande schrijfwijze in 

Nederland en België. De cijfers voor België zijn gebaseerd op de gegevens van het Nationaal 

Instituut voor de Statistiek voor 2008, die voor Nederland op de data van een gelijkaardige 

overheidsinstelling maar voor het jaar 2007. 

 

Naamsvorm België Nederland 

Van den Cloot 28 0 

Van de Cloot 50 0 

Van de Cloodt 40 0 

Van der Cloodt 0 0 

Van der Kloot 9 11 

Van der Kloot 0 119 

Totaal in 2008: 127 130 

 

De aantallen in het buitenland zijn moeilijk te bepalen, maar er zijn er wel. Een merkwaardig 

iets zijn de in het Nederlands patriciaat bekende namen van der Kloot Meijburg en van Rhede 

van der Kloot. Samengestelde namen kwamen bij onze noorderburen reeds vroeger voor en 

ontstonden bijvoorbeeld door de samenvoeging met een uitstervende familienaam. Eventueel 

verwisselde men de volgorde in functie van de belangrijkheid van de familie. 

 

Of al deze familietakken onderling verwant zijn, blijft een open en tegelijk moeilijk te 

beantwoorden vraag. Verschillende takken zijn inmiddels in mannelijke lijn uitgestorven. De 

enig mogelijke oplossing om dat raadsel op te lossen, berust dan bij een Y-chromosomaal 

DNA-onderzoek zoals het Benelux-project van Familiekunde Vlaanderen. Dat is thans door 

de nieuwe koepelvereniging Histories (met de bekende bioloog dr. Maarten Larmuseau) 

overgenomen die het project zal voortzetten en uitbreiden. Het principe is eenvoudig: enkel 

mannen hebben een Y-chromosoom (en 1 X-chromosoom; vrouwen 2 X-chromosomen). Dit 

Y-chromosoom vererft dus louter via de vaderlijke lijn en kan tot ver in het verleden gevolgd 

worden. Het mtDNA dat we via onze moeder erven laat dit slechts beperkt toe tot enkele 

generaties. Geen seksisme dus maar louter het gevolg van de genetische constructie. 

 

In de marge wil ik nog vermelden dat in de op Geneanet geposte genealogieën waarin 

naamgenoten voorkomen, heel wat onvolledige of zelfs foutieve gegevens zijn opgenomen. 

Het onderstreept nog maar eens de noodzaak om alles aan de hand van de originele 

bronnen te controleren en als je publiceert, de bronnen duidelijk te vermelden. 

 

Heel ergerlijk stelde ik zelfs vast dat iemand mijn gegevens klakkeloos kopieerde en 

publiceerde zonder mijn toestemming. Terwijl ik mijn toenmalig familiebestand (intussen 

allang verouderd) enkel ter beschikking stelde om hem toe te laten onze gemeenschappelijke 

http://www.cbgfamilienamen.nl/
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voorouders in zijn genealogie aan te vullen. Maar zonder schroom plaatste hij alle 

afstammelingen tot en met de thans levende, inclusief persoonlijke teksten, op Geneanet.  

 

Dergelijke praktijk is absoluut onaanvaardbaar. Op mijn klacht heeft de betrokkene nooit 

gereageerd en richtte ik mij uiteindelijk rechtstreeks tot de Geneanet-verantwoordelijke voor 

België. Uiteindelijk werden enkel de levende personen geschrapt.  

 

Laat dit voorbeeld een waarschuwing zijn om voorzichtig met dit, overigens nuttig, medium 

om te springen. Geneanet heeft een forumfunctie en kan uiteraard de geposte gegevens niet 

controleren, daarom moeten we dat zelf doen en bewaken. 

 

OPROEP AAN ALLE NAAMGENOTEN EN 

AFSTAMMELINGEN VAN NAAMGENOTEN 
 

Door onze zoektocht kwamen we in contact met verschillende andere genealogen die op 

dezelfde voorouderlijke akker ploegden. Sommigen bleken ook echt verwant. 

 

De verleiding is dan ook groot om die onderlinge verbanden en al die losse gegevens in kaart 

te brengen.  Daarom roepen we iedereen op die afstamt van een mannelijke of vrouwelijke 

naamgenoot (in welke schrijfwijze dan ook) om contact op te nemen en deel te nemen aan dit 

project.  Als het initiatief van grond komt, kan dit leiden tot een eerste familiebijeenkomst. 

 

Het begrip naamgenoot mogen we niet al te letterlijk nemen: er bestaan talrijke varianten van 

deze familienaam.  Bijna altijd blijken die onderling verwant te zijn, alhoewel we ook enkele 

stammen tegenkwamen die we voorlopig nog nergens konden inpassen. 

 

Het betreft onder meer, maar niet uitsluitend, volgende schrijfwijzen: 

 

van den Clote  14de tot 16de eeuw in Brecht, Loenhout en Wuustwezel,  

evenals in ‘s Hertogenbosch 

van de Cloot  15de eeuw tot nu, vrij verspreid, overwegend in de provincie Antwerpen 

van de Cloodt  vanaf 19de eeuw, voordien sporadisch, vooral in en rond Wuustwezel 

van den Cloot  16de eeuw tot nu, vooral in de Antwerpse takken 

van der Cloot  18de eeuw tot nu, voordien sporadisch, vooral in de Antwerpse Kempen 

van der Cloodt vanaf 19de eeuw, voordien sporadisch, vooral in en rond Wuustwezel 

van der Kloot  vanaf de 18de eeuw in de Zundertse tak, maar ook reeds vanaf 16de eeuw  

via verschillende takken verspreid in Nederland, waarvan de meeste uit  

het Antwerpse en het Turnhoutse lijken te stammen 

van Clooten  19de eeuw, specifiek in Oost-Vlaanderen, maar blijkbaar uitgestorven. 

 

Het gebruik van hoofdletters of kleine letters heeft hier geen enkel belang: alle combinaties 

zijn mogelijk.  Hetzelfde geldt voor het al dan niet aan elkaar schrijven van de twee voor-

naamwoorden onderling (vande, vander) of met het hoofdwoord (vandercloot). 

 

Wie aan dit project wil meewerken, kan mij contacteren.  Wie graag meer weet over deze 

oude Kempense stam is altijd welkom op ons maandelijks genealogisch café (behalve in juli 

en augustus) telkens op de eerste woensdag van de maand tussen 15 en 22 uur in het 

kasteel de Renesse, Lierselei 30 in Oostmalle (op de eerste verdieping).   

 

U kan mij bereiken via onderstaand adres, telefoon of e-mail:  
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Marc Van den Cloot, Frederik Peltzerstraat 21  2500 LIER,   

GSM: vanuit België: 0493 64 70 83 of vanuit Nederland: 0032 493 64 70 83;  

e-mailadres: marc.vandencloot@telenet.be 

Marc Van den Cloot, voorzitter FV regio Kempen vzw 

erevoorzitter Familiekunde Vlaanderen vzw 

 

 

 

 

 

 

Boekenmarkt  Kasteel de Renesse 26 mei 2019 

Op zondag 26 mei is FV Regio Kempen opnieuw present op de boekenmarkt in het kasteel de 

Renesse.  Je kan er de bibliotheek van Regio Kempen bezoeken en ook enkele genealogische 

werken aankopen. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de uitgebreide 

standen van boekverkopers, maar ook en vooral om kennis te maken met de activiteiten van 

Regio Kempen. 

Onze bestuursleden staan ook graag tot uw beschikking om u te helpen bij het opzoeken naar 

uw voorouders of het samenstellen van uw familiegeschiedenis 

Geduld is een schone deugd. Hoopvolle vooruitzichten voor het gebouw van het 

Rijksarchief te Antwerpen 

Het renovatiedossier van het Antwerpse Rijksarchiefgebouw aan de 

Door Verstraeteplaats verliep de voorbije jaren niet van een leien 

dakje. Door een conflict tussen de Regie der Gebouwen, die instaat 

voor het gebouwenbeheer van de federale overheid, en de private 

hoofdaannemer liepen de werken enorme vertragingen op. Deze 

situatie schiep onduidelijkheid en onzekerheid. Maar gelukkig lijkt 

nu het einde van de tunnel in zicht. Als alles volgens plan verloopt, 

dan kan eind 2020 het compleet vernieuwde archiefgebouw in 

gebruik worden genomen. 

Gebruik van  FAMILYSEARCH.org  

Om sneller te navigeren tussen gemeenten hadden we vroeger zoekakten.nl. Een alternatief 

werd ontworpen door onze collega’s van FV regio Mechelen  

Zie de website:  

http://fv-mechelen.familiekunde-vlaanderen.be/Web/NOF-BENELUX-AKTEN.html 

Wenst u akten van een welbepaalde gemeente in te zien, dan kies je de provincie. 

U komt op de pagina van Familysearch.  Daar geef je de naam van de gemeente die je wil 

hebben in Antwerpen > Oostmalle, klik dan op update, dan krijg je onderstaand scherm 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

Search Results for FamilySearch Catalog 

PRINT  Catalog Print List (0) 

Part of Belgium, Antwerpen 

 Belgium, Antwerpen, Oostmalle - Census ( 1 ) 

 Belgium, Antwerpen, Oostmalle - Church records ( 1 ) 

 Belgium, Antwerpen, Oostmalle - Civil registration ( 2 ) 

 Belgium, Antwerpen, Oostmalle - Court records ( 1 ) 

 Belgium, Antwerpen, Oostmalle - Population ( 1 ) 

mailto:marc.vandencloot@telenet.be
http://fv-mechelen.familiekunde-vlaanderen.be/Web/NOF-BENELUX-AKTEN.html
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Als je de in parochieregisters van Oostmalle wil zoeken dan klikken we door op 

Belgium, Antwerpen, Oostmalle-Church records (1) 

Schenkingen 

Van volgende personen of verenigingen kregen we heel wat rouwbrieven en bidprentjes 

waarmee we onze verzameling konden aanvullen: 

De Vlierbes Beerse, Fam. Borgers-Maes Arendonk, L. Soffers Oud-Turnhout. Aan ons 

bestuurslid Gerard Keysers werden diverse pakketten geleverd door onbekende schenkers. 

Wij danken de milde schenkers voor deze giften. 

Interessante websites 

Publicaties van de rijksarchieven: Om je te helpen bij jouw archiefonderzoek publiceert het 

Rijksarchief elk jaar een honderdtal werken zoals archiefgidsen, inventarissen, studies over 

geschiedenis en archiefwetenschap, zoekwijzers, … Meerdere van deze inventarissen, vooral 

de recente, zijn gratis te downloaden in pdf-formaat, de andere kunnen tegen een kleine 

vergoeding bekomen worden.  http://webshop.arch.be/ 

In 2013 startte het Stadsarchief van Brugge met het online aanbieden van de akten van de 

burgerlijke stand en nadien van een aantal reeksen bevolkingsregisters waaraan telkens data is 

gekoppeld. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar 

Brugge. Voortaan kan je van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, 

afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je 

wel registreren. www.archiefbankbrugge.be 

DE KEMPENSE GENEALOOG DIGIT@@L NAAR ALLEM@@L 

Wij herinneren er u aan dat dit tijdschrift van 2020 alleen nog maar digitaal zal 

verspreid worden. Van heel wat leden hebben we hun email adres reeds bekomen 

waarvoor dank. Er zijn nog een tachtigtal leden die wij op dit ogenblik nog niet 

elektronisch kunnen bereiken. Wij doen daarom nogmaals een oproep om uw email 

door te geven.  Het stelt ons in staat om kort op de bal te spelen en u van belangrijke 

informatie op de hoogte te brengen 

 

 

 

 

  

  

 

 

Volkstellingen kunnen een belangrijke bron zijn voor het vinden van verwanten of van het 

verkrijgen van bijkomende informatie.  In onze bibliotheek zijn van praktisch alle Kempense 

gemeenten tellingen aanwezig. Van heel wat gemeenten hebben we tellingen van 

verschillende jaren. U kan ze vinden in onze inventaris onder de letter V.  In deze rubriek vind 

je ook notarisakten, poortersboeken en andere tellingen. Raadpleeg hiervoor onze inventaris 

op onze website fv-kempen.be, onder de rubriek: studiezaal. 

DOE HET NU ONMIDDELLIJK: stuur uw EMAIL ADRES en 

TELEFOONNUMMER naar victor.bertels1@telenet.be 

IN DE KIJKER 

http://webshop.arch.be/
mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Mei 2019           

 

26 mei 2019  Wat?  Boekenmarkt-Open deur dag FV 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 u tot 17 u 

   Wie?  Domein de Renesse – F.V Regio Kempen 

Juni 2019          

 

5 juni  2019   Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

September 2019          

 

4 september 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

22 september 2019 Wat?  Boekenmarkt-Open deur dag FV 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 u tot 17 u 

   Wie?  Domein de Renesse – F.V Regio Kempen 

 

oktober  2019           

 

2 oktober 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

17 oktober 2019 Wat?  1ste les Cursus Familiekunde  

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

24 oktober 2019 Wat?  2de les Cursus Familiekunde  

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio Kempen 

November 2019           

 

6 november 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

A G E N D A  
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7 november 2019 Wat?  Cursus Familiekunde 

 

14 november 2019 Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

    

21 november 2019  Wanneer? 19u30 

    

28 november 2019 Wie?  FV Regio Kempen 

 

December 2019           

 

4 december 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

Meer info bij:  Patrick De Maesschalck, tel 014/73.33.46 

   patrick.de.maesschalck@telenet.be 

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

 

 

 

 

 

 

Rijksarchief Antwerpen Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren  03/236.73.00 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

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

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis, 2480 Dessel   014/38.99.26 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21, 2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Dungelhoeffsite, Paradeplein 3,2500 Lier 03/800.03.14 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

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

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

ADNVvzw   Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen  03/225.18.37 

Archief en onderzoekcentrum  

 

N U T T I G E  A D R E S S E N 

mailto:patrick.de.maesschalck@telenet.be
http://www.vvf-kempen.be/


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

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

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

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 

victor.bertels1@telenet.be  

 

Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar: 

Patrick De Maesschalck, Jos De Schutterstraat 5, 2280 Grobbendonk 

e-mail: Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com tel: 014/88.22.84 

 

Studiezaal :          Kasteel de Renesse   Website:   www.fv-kempen.be 

           Lierselei 30, B-2390 Malle   
 

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

Ereleden:  Elisa Nijs (†)   Jos Van Breen (†)  Gilbert De Lille († 

 

Marc Van den Cloot F. Pelzerstraat 21, 2500 Lier   0493/64 70 83 

Voorzitter  marc.vandencloot@telenet.be  

 

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

Ondervoorzitter:  frans.renaerts@busmail.net   
 

Patrick De Maesschalck Jos De Schutterstraat 5, 2280 Grobbendonk 

Secretaris   Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 14/88.22.84 

 

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

Penningmeester  victor.bertels1@telenet.be 

 

Bestuursleden: 

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

Webmaster   dago.peeters@skynet.be 

 

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

    theopeeters1@telenet.be  

 

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

    mariette_backs@hotmail.com 

 

Maria De Bie   Heirbaan 73a, 2370 Arendonk  0498/13.18.38 

      debiemaria@hotmail.com 

 

Gerard Keysers  Berkenlaan 8, 2275 Poederlee  014/88.22.84 

    gerardus.keysers@telenet.be 

 

Andre Sannen   Achterbos 208, 2400 Mol   014/31.93.26 

    andre.sannen@scarlet.be  

 

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

    hevdl@skynet.be 

 

Ludo Proost   Brusselsestraat 290 bus 03.03 3000 Leuven  

 ludovicus.proost@gmail.com  

mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:frans.renaerts@busmail.net
mailto:Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
mailto:victor.bertels1@telenet.be
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               Vic Bertels 
 

Het nieuw werkseizoen is alweer gestart en zoals het er nu naar uit ziet gaan we een drukke 

eindejaarperiode tegemoet. 

 

Vooreerst hebben we onze cursus die start half oktober, de respons hierop is zeer goed, we 

hebben op een paar deelnemers na het maximaal aantal bereikt. Bij het opmaken van dit blad 

zijn er nog drie plaatsen beschikbaar. 

We zorgen er ook voor dat we blijvend contact houden met al diegenen die zich enigszins 

bezig houden met genealogie. De publicatie van een “nieuwsbrief” heeft al diverse reacties 

opgeleverd. Dit zet aan om de ingeslagen weg verder te bewandelen. 

 

Einde september en einde november stellen wij onze deuren open tijdens de boekenmarkt die 

georganiseerd wordt in het kasteel de Renesse. Het is een gelegenheid om een bezoek te 

brengen aan onze uitgebreide bibliotheek en eventueel informatie in te winnen over onze 

werking. Wij vermelden hierbij ook nog dat op zondagnamiddag het mogelijk is om een 

geleide rondwandeling te doen in het kasteel, het zijn twee vliegen in één klap voor diegenen 

die het kasteel nog niet bezocht hebben. 

Wij herinneren onze leden eraan dat vanaf het eerste nummer van 2020, de Kempense 

Genealoog digitaal zal verspreid worden.  Denk eraan om uw email adres en telefoonnummer 

door te geven aan de redactie, zo mis je geen uitgave. 

Een tijdschrift samenstellen vergt heel wat inspanning en kan niet zonder dat teksten 

aangeleverd worden. Een kleine redactie kan niet alles alleen klaren. 

Wij kunnen dan ook melden dat een nieuwe vrijwilliger zich gemeld heeft om mee te werken 

aan de redactie van de Kempense Genealoog. Wij danken hem daarvoor. 

In dit blad vind je de tweede reeks met huwelijken die gesloten werden in de Kathedraal te 

Antwerpen van personen die van buiten Antwerpen afkomstig zijn. De lijst is zo omvangrijk 

dat wij genoodzaakt zijn het aantal bladzijden te beperken. Dit zal ook nog gebeuren in de 

publicatie van december 2019.  Vanaf 2020, wanneer alles digitaal kan verzonden worden is 

de omvang van de inhoud van dit periodiek van minder belang. Wij zullen dan uitgebreider 

informatie kunnen geven. 

We streven er naar om een volledig nieuw lay-out te creëren om ons blad niet alleen qua 

inhoud maar ook qua uitzicht aantrekkelijk te houden (maken) voor onze leden. 

Wij vragen ook de aandacht voor uw eigen archieven. Voor uw eigen gemoedsrust is het 

belangrijk dat ze niet verloren gaan, zorg tijdig voor de bestemming: kinderen, familie en als 

die geen interesse tonen: FV Regio Kempen is altijd bereid om een kijkje te komen nemen. 

En voor de rest: ons genealogisch café is elke eerste woensdag van de maand een 

ontmoetingsplaats voor opzoekingen, informatie of zelfs een uitgebreide babbel. 

Jullie zijn van harte welkom. 

 

E D I T O R I A A L 
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             Ludo Proost 

De bestuurders van Vosselaar gaven in de 18de eeuw tweemaal de opdracht om een grondboek 

op te stellen. Daarin registreerden zij de bedesettinghen of de coninckx beden voor de 

landbezitters of -gebruikers in hun gemeente. 

In 2016 gaf ‘Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen v.z.w.’ het grondboek van Vosselaar 

opgesteld in 1712 uit. Nu stellen we zijn opvolger uit 1758 voor: ‘Register, Quohiere, ofte 

grontboeck Des Dorps Ende Heerlijckhijdt van Vosselaer’ 1758.’  De registraties lopen van 

1758 tot en met 1808. Het document volgt hetzelfde stramien als die van zijn voorganger.  Ook 

dit werk mengt 2 soorten vastleggingen: een primitief kadaster van de gronden gekoppeld aan 

een bedesettinghe voor de grondeigenaar of -gebruiker. 

De percelen van elke bedeplichtige zijn onder zijn of haar naam in eenzelfde rubriek beschreven 

die vervolgens onder zijn of haar woonplaats -een gehucht te Vosselaar- zijn ingeschreven. 

Meestal behelst de beschrijving van het perceel één of meerdere van de volgende onderdelen: 

- de aard van het land; 

- de naam van het perceel; 

- een nader genoemde ligging te Vosselaar; een medegebruiker van het landstuk; 

- de grootte van de oppervlakte in roeden; 

- de aanslagvoet per 100 roeden; 

- de eigenlijke aanslag of bedesettinghe; 

- de overdracht van het perceel naar een andere bedeplichtige; 

- enkele andere details zoals sociale status, verblijfplaats buiten Vosselaar, … 

Dit grondboek verschijnt nu in een transcriptie. Deze bevat een zo getrouw mogelijke 

overname van de beschrijving van de 687 percelen. Een onderzoek van het grondboek leidt 

deze transcriptie in. De doorlichting zelf is niet doorgedreven, maar ze maakt het mogelijk dat 

men lezersvragen volgens thema’s binnen de gemeente Vosselaar kan situeren. 

Achtereenvolgens worden de bedeplichtigen, de percelen en de bedezettingen besproken.  De 

bijlagen bevatten een overzicht van de bedeplichtigen e.a. op verschillende manieren 

alfabetisch gesorteerd. 

 

Bovenstaand boek is in verkrijgbaar door overschrijving van 18 euro, plus 

7 euro eventuele verzendingskosten, op rekening van FV-Regio Kempen 

BE94 7350 4976 3614 

Wij berichten U wanneer het boek beschikbaar is. Het kan dan afgehaald 

worden in onze bibliotheek: Kasteel de Renesse, tijdens ons genealogisch 

café. 

  

NIEUWE UITGAVE: GRONDBOEK VAN VOSSELAAR 

UIT 1758 
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Mariette Backs 

 
Naar aanleiding van kontakten in onze afdeling ben ik bezig met het inventariseren van de huwelijken die 

in Antwerpen in de kathedraal plaatsvonden, te beginnen met de noordzijde. Tijdens dit werk kwam ik tot 

de bevinding dat er menig huwelijk gesloten werd tussen personen die niet in Antwerpen geboren zijn. De 

herkomst van deze personen is zeer verscheiden en gespreid over het ganse land en ver daarbuiten. Bij 

het samenstellen van een stamboom of familiegeschiedenis worden we wel eens geconfronteerd met 

“verloren” of “onvindbare” voorouders of naamgenoten, en is het een grote moeilijkheid om precies te 

weten waar die persoon terecht gekomen is. 

Het klapperen van de huwelijken met personen van buiten Antwerpen, die daar wel huwden, kan een 

hulpmiddel zijn om ontbrekende schakels aan te vullen. 

In onderstaande publicatie beperk ik mij tot die huwelijken waarvan minstens één persoon herkomstig is 

van buiten de stad Antwerpen. Deze tweede reeks betreft de jaren 1740-1741  

In de volgende edities van de Kempense Genealoog zullen volgende jaren gepubliceerd worden. 

(Mariette Backs – bron arch.be) 

 

 

Joannes Baptista Van Leuven    doop of herkomst Willebroek 

x   kerkelijk 23-01-1740 met  

Joanna Catharina De Smet     doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Franciscus De Smet - R.Dn.Hubertus Snellarts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Josephus Leonardus Boenaar    doop of herkomst Leuven 

x   kerkelijk 30-01-1740  met 

Carolina Lodewijckx      doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Emmanuel Van de Velden - Henricus Lij 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Urbich      doop of herkomst Keulen 

x   kerkelijk 02-02-1740 met 

Adriana Lippens     doop of herkomst Brecht 

getuigen Jacobus Van de Wijngaert - Adrianus De Smet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus Verdonck               doop of herkomst Reusel 

x   kerkelijk 02-02-1740  met 

Martina Cornelissens      doop of herkomst Reusel 

getuigen Henricus Bol - Carolus Sterf 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Van Weijmeren     doop of herkomst Lier 

x   kerkelijk 05-02-1740 met 

Anna Theresia Pauwels     doop of herkomst Putte bij Mechelen 

getuigen Jacobus Van Bellingen - Michael Pauwels 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anthonius Van der Meiren        doop of herkomst Wambeek bij Brussel 

x   kerkelijk 07-02-1740  met 

Adriana Mees       doop of herkomst Wechelderzande 

getuigen Joannes Rogiers - Antonius Roelants 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HUWELIJKEN TE ANTWERPEN – PAROCHIE 

O.L.VROUW NOORD 1741-42 
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Martinus Dielemans      doop of herkomst Wilsele bij Leuven 
x   kerkelijk 25-02-1740  met 

Petrusnilla Peeters      doop of herkomst Groningen   

getuigen Dn.Jordanus Van Herck - Joannes Josephus t'Kint 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus Franssens      doop of herkomst Brecht 

x   kerkelijk 29-03-1740  met 

Catharina Verveijt      doop of herkomst Retie 

getuigen Joannes Meeusen - Carolus Geens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Christophorus Puttemans     doop of herkomst Hypegone ?? 

x   kerkelijk 25-04-1740  met 

Maria Anna Eijckens      doop of herkomst Eindhoven 

getuigen Jacobus Andreas Rossart - Anthonius Zelhof 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anthonius Hollanders     doop of herkomst Bladel 

x   kerkelijk 04-05-1740  met 

Maria Peron              doop of herkomst Leuven 

getuigen Petrus Gijsels - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sijlvester Mertens      doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 08-05-1740  met 

Gertrudis De Ghé     doop of herkomst An- of Authenensis 

getuigen Joannes Franciscus De Leeuw - Antonius De Vos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus De Moor                 doop of herkomst Brugge 

x   kerkelijk 08-05-1740  met 

Catharina De Crom                 doop of herkomst Loenhout 

getuigen Judocus Oste - Joannes De Hondt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Schepmans             doop of herkomst Halle  

x   kerkelijk 08-05-1740  met 

Maria T'Kint               doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Joannes Franciscus Van Rossum - Guilielmus Reijmers 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus De Maeijer           doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 10-05-1740  met 

Maria Delcort         doop of herkomst Mechelen 

getuigen Laurentius Neijers - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adrianus Sartorius           doop of herkomst Arendonk 

x   kerkelijk 15-05-1740  met 

Anna Catharina Boeckx              doop of herkomst Gierle 

getuigen Joannes Sartorius - Govardus Sartorius 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Franciscus Martinasi         doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 27-05-1740  met 

Gertrudis Rijsbergen               doop of herkomst Tilburg 

getuigen Adriano Van Heijst - Theodorus Thallin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Michael Venne             doop of herkomst Arendonk 

x   kerkelijk 04-06-1740 met 

Anna Maria Colbunders       doop of herkomst Tielen 

getuigen Joannes Provoost - Willebrordus Colbunder 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Peeters                     doop of herkomst Boechout 

x   kerkelijk 08-06-1740  met 

Maria Anna Van Wolput          doop of herkomst Zichem 

getuigen David Matthijssens - Josepho Ferdinando Janssens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Egidius Van den Enden                    doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 16-06-1740  met 

Anna Van Neren                     doop of herkomst Herenthout 

getuigen Paulus Lenaerts - Joannes Daems 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Balthazar Van de Slote                       doop of herkomst Aartselaar 

x   kerkelijk 19-06-1740  met 

Maria Potters                                           doop of herkomst Oirschot 

getuigen Lambertus Lenars - Petrus Van Cam 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus Van Gunter                  doop of herkomst Amersfoort  r.1703 

x   kerkelijk 26-06-1740      met 

Gertrudis Jannes                    doop of herkomst Wijchmaal - Luik r.1703 

getuigen Petrus Carolus Gobbaert - Joannes Frarnciscus Van Leemput 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus Tubolé              doop of herkomst Nijvel 

x   kerkelijk 14-07-1740       met 

Helena Mertens                  doop of herkomst Brussel 

getuigen Egidius Mertens - Bernardus Albertus Van der Plasschen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gisbertus De Can                              doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 20-07-1740  met 

Elisabeth Ferari                           doop of herkomst Men..poort ? 

getuigen Servatius Van Tuijl – Christianus De Smet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Groenen                             doop of herkomst Neerharen   r.1712 

x   kerkelijk 24-07-1740  met 

Catharina Dassen             doop of herkomst Rekum –Reichum - Luik 

getuigen Judocus Oste - Philippus Slangen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Van Aert          doop of herkomst Groot Zundert 

x   kerkelijk 26-07-1740  met 

Maria Matheussens                     doop of herkomst Westmalle 

getuigen Melchior Verbist - Michael Van Abbenij 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Bogaerts                 doop of herkomst s' Gravenwezel 

x   kerkelijk 26-07-1740     met 

Catharina Jacobs                doop of herkomst Wuustwezel 

getuigen Franciscus Ceulemans - Jacobus Joosens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



8 
 

Petrus Goval                          doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 26-07-1740  met 

Helena Van Caldenbagh         doop of herkomst Weert 

getuigen Theodorus Van Caldenbagh - Joannes Anthonius Goval 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus De Blende              doop of herkomst Edingen (Enghien) 

x   kerkelijk 02-08-1740     met 

Anna Catharina Bogarts                   doop of herkomst Zoersel 

getuigen Mathias De Deckere - Antonius Van de Staij 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

David Le Roij                     doop of herkomst Antwerpen r.1709 

x   kerkelijk 11-08-1740  met 

(Margarita)Theresia Van Lishaut       doop of herkomst Turnhout r.1718 

getuigen Joannes Le Roij - Gasparus De Keuster 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martinus Van den Bosch                       doop of herkomst Lubbeek 

x   kerkelijk 15-08-1740  met 

Anna Catharina Valentijn          doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Abrahamus en Theodorus Fijens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcus van Eertbruggen              doop of herkomst Doel   

x   kerkelijk 29-08-1740  met 

Maria Backer            doop of herkomst Balten 

getuigen Hermannus Jans - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus Ketz                doop of herkomst Helmond 

x   kerkelijk 31-08-1740  met 

Henderina Van Brusselen                 doop of herkomst Helmond 

getuigen Petrus Jaspers - Joannes Baptista Schieters 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus Van Put                    doop of herkomst Mortsel 

x   kerkelijk 08-09-1740 met 

Elisabetha Abré                        doop of herkomst Retie 

getuigen Petrus Ferar - Cornelio Geeraerts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Van Velthem              doop of herkomst Antwerpen St.Jacob 

x   kerkelijk 08-09-1740     met 

Joanna Snoeck              doop of herkomst Delft 

getuigen Joannes Baptista Van Velthem - Waltherus Snoeck 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Van Goedenhuijsen               doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 29-09-1740     met 

Catharina De Clijn                  doop of herkomst Merksem 

getuigen Petrus De Clijn - Dionisius Van Goedenhuijsen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Cammers                     doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 02-10-1740  met 

Joanna Buntincks                        doop of herkomst St.Truiden  

getuigen Joannes Cammers - Adrianus Pauwels 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Petrus De Smit      doop of herkomst Morkhoven 

x   kerkelijk 24-10-1740  met 

Catharina Wouters      doop of herkomst Noorderwijk 

getuigen Joannes De Backer - Cornelius Verhagen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus De Weert      parochiani de Reet 

x   kerkelijk 24-10-1740     met 

Catharina De Raet 

getuigen Judocus Oste - De Raet - Joannes Baptista De Weert 

info - 2de en 3de graad verwantschap 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dno Carolus Emmanuel Van Doetinghem        doop of herkomst Londerzeel 

x   kerkelijk 26-10-1740 met 

Dl. Joanna Maria Vermast          doop of herkomst Mechelen 

getuigen Philippus Van Camp - Libertus De Bens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Scheltiens                   parochiani de Rijkevorsel 

x   kerkelijk 11-01-1741  met 

Maria Hemst 

getuigen Judocus Oste - Joannes Petrus Fladderack 

info 4de graad verwantschap - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Andriessens                    doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 13-01-1741       met 

Joanna Filips        doop of herkomst Breda 

getuigen Georgius Van den Bolck - Guilielmus Van Sittaert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Carolus Van den Bogaert        doop of herkomst s'Gravenwezel r.1717 

x   kerkelijk 18-01-1741  met 

Cornelia Van der Wee        doop of herkomst Schoten   r.1716 

getuigen Joannes Van den Bogaert - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gaspar Mertens                         doop of herkomst Antwerpen St.Joris 

x   kerkelijk 29-01-1741 met 

Ida Bix                  doop of herkomst Helmond 

getuigen Joannes Van der Smissen - Fredericus Janssens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Philippus Nacharini          doop of herkomst Rome (Romein,  

x   kerkelijk 29-01-1741 met   Romeins) 

Maria Cornelia Van Heelen          doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Gerardus Van Heelen - Franciscus De Lessart 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Van Ham                      doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 05-02-1741  met 

Martina Stoops         doop of herkomst Brecht 

getuigen Gabriel Van Ham - Franciscus Van Ham 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Bosmans              doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 10-02-1741  met 

Cornelia Verheijen            doop of herkomst Hoogstraten 

getuigen Franciscus Cortois - Josephus Van Londerseele 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anthonius Joannes Wolfgangus Klasketener  doop of herkomst Wenen (Viennensis) 

x   kerkelijk 21-02-1741  met 

Catharina Franssen      doop of herkomst s' Hertogenbosch 

getuigen Judocus Oste - Anthonius Heijdt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Smouts                       doop of herkomst Rijkevorsel 

x   kerkelijk 05-03-1741  met 

Catharina Meeusen               doop of herkomst Rijkevorsel 

getuigen Joannes Meeusen - Petrus Huijbrechts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus De Ruddere               doop of herkomst Brugge 

x   kerkelijk 10-04-1741    met 

Petronilla De Pooter        doop of herkomst Moorsel 

getuigen Carolus Van Boxel - Judocus Oste  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Eelens                        subditi paroch.de Oostmalle 

x   kerkelijk 14-04-1741 met 

Petrusnilla Wouters 

Info 2de en 3de graad verwantschap 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Van den Bos(ch)                   doop of herkomst Antwerpen   r.1690 

x   kerkelijk 24-04-1741 met 

Maria Boeijens                 doop of herkomst Minderhout   r.1715 

getuigen Abraham Norhout - Servatius Van Tuijl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Verbraeken                     doop of herkomst Eijndhoven 

x   kerkelijk 03-05-1741  met 

Helena Wilms                     doop of herkomst Peer 

getuigen Servatius Verbraeken - Franciscus Van Grinden of Gunden 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wilhelmus Daniels (Daneels)             doop of herkomst Ekeren r.1693 

x   kerkelijk 23-05-1741  met 

Joanna De Hert                    doop of herkomst Lier  r.1703 

getuigen Joannes De Hert - Adrianus Ockkaert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Franciscus De Saert                       doop of herkomst Dendermonde 

x   kerkelijk 03-06-1741  met 

Maria Everaerts                     doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Alexander Everaerts - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Van Abeneijen                        Subdite paroch.de Westmalle 

x   kerkelijk 04-06-1741  met 

Elisabetha Janssens 

getuigen Michael Van Abeneijen - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Judocus Francies                  doop of herkomst Capute flandrie 

x   kerkelijk 18-06-1741  met 

Catharina Schillemans                         doop of herkomst Berchem 

getuigen Cornelis Van Oijlant - Joannes Mortelmans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alexander Wijns                   doop of herkomst Rijkevorsel 

x   kerkelijk 20-06-1741  met 

Anna Van Hest                doop of herkomst Rijkevorsel 

getuigen Joannes Van Koeckhoven - Matthias Borghmans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Antonius De Wit                     doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 20-06-1741  met 

Margarita Antonia Wouters       doop of herkomst Brussel 

getuigen Judocus Oste - Franciscus Janssens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ludovicus Franciscus Abrons                 doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 25-06-1741  met 

Anna Elisabeth Bruijnzeels                doop of herkomst Tielen 

getuigen Adrianus De Ridder - Franciscus Snoijens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Verbiest     doop of herkomst Olen 

x   kerkelijk 25-06-1741   met 

Wilhelmina Coppen      doop of herkomst Valkenswaard 

getuigen Josephus Verbiest - Paulus De Vries 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Somers                        doop of herkomst Wilrijk 

x   kerkelijk 29-06-1741  met 

Joanna Theresia Van Mierlo       doop of herkomst Eindhoven 

getuigen Jacobus Stevens - Gerardus Lambreghts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Walterus W(M)ijnendonck                      doop of herkomst Arendonk 

x   kerkelijk 01-07-1741 met 

Elisabeth Van Reusel                          doop of herkomst Arendonk 

getuigen Joachim Van Reusel - Abraham Van Reusel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Bastiaens                 doop of herkomst Aarschot 

x   kerkelijk 15-07-1741 met 

Anna Tijs                      doop of herkomst Kontich 

getuigen Cornelius Verschueren - Josephus Boelens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Ibannez                     doop of herkomst Kontich 

x   kerkelijk 16-07-1741       met 

Joanna De Ridder                  doop of herkomst Vierseldijk 

getuigen Christianus De Coninck - Petrus Ibannez 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Visschers                  doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 26-07-1741      met 

Lucia Lambreghts              doop of herkomst Ekeren 

getuigen Jacobus Visschers - Matthias Lambreghts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Van Savelbergh             doop of herkomst Kortrijk bij Leuven 

x   kerkelijk 13-08-1741  met 

Barbara Pauwels                 doop of herkomst Heren bij St.Truiden 

getuigen Gerardus Van der Linden - Jacobus Kokelet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Beirenberghs                         doop of herkomst Herentals 

x   kerkelijk 15-08-1741  met 

Elisabeth Lauwers            doop of herkomst Antwerpen St.Laurentius 

getuigen Jacobus De Rijck - Franciscus Beirenberghs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adrianus Janssens                 doop of herkomst Baarle 

x   kerkelijk 15-08-1741  met 

Joanna Janssen                           doop of herkomst Wuustwezel 

getuigen Judocus Oste - Servatius Van Tuijl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Morré                                doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 15-08-1741  met 

Maria Catharina Bongarts          doop of herkomst Turnhout 

getuigen Alexander Sucotti - Thomas Baets 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Pauwels                             doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 15-08-1741 met 

Maria Elisabeth Ooms           doop of herkomst Heijst-op-den-Berg 

getuigen Joannes Baptista Beekin - Joannes Baptista Beekin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Wagemaeckers                   doop of herkomst Wouw 

x   kerkelijk 15-08-1741 met 

Maria Martina Coppens                                    doop of herkomst Weert 

getuigen Henricus Cleophas - Joannes Rogiers 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Francicus Cornelis                        parochiani de Tielen 

x   kerkelijk 26-08-1741 met 

Anna Catharina De Wolf 

getuigen Joannes Franciscus De Wolf - R.D.Henricus Van Opstal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus De Lange          doop of herkomst Brecht 

x   kerkelijk 03-09-1741 met 

Lucia Pullens                   doop of herkomst Waalwijk 

getuigen Joannes Lijssens - Antonius Verhulst 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franciscus La Heij                     doop of herkomst Bergen Heneghouwen 

x   kerkelijk 10-09-1741  met 

Angelina Stoppelenbergh       doop of herkomst Oudenaarde 

getuigen Lamberto Jaquier - Petrus De Fijter 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Mangelinx                        doop of herkomst Onkerzele 

x   kerkelijk 19-09-1741 met 

Petrusnilla Van Herck                    doop of herkomst Heijst-op-den-Berg 

getuigen Joannes Baptista Van Duw - Joannes Baptista Bosmans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Vermeulen                               doop of herkomst Turnhout 

x   kerkelijk 27-09-1741      met 

Joanna Catharina Stevens                  doop of herkomst Tienen (Thenensis) 

getuigen Judocus Oste - Arnoldus Van Wassenaer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Janssens                        doop of herkomst Zemst 

x   kerkelijk 05-10-1741     met 

Elisabeth Eggers                        doop of herkomst Antwerpen 

St.Willibrordi 

getuigen Christianus Van Herck - Joannes Josephus T'Kint 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Joannes Frnaciscus D'Arras                  doop of herkomst Cameracensis      

x   kerkelijk 09-10-1741  met   (Kamerijk) 

Margareta Matthijssens                  doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Judocus Oste - Franciscus Gillebert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes De Pré                                  doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 24-10-1741  met 

Catharina Moerkerken             doop of herkomst Rijkevorsel 

getuigen Petrus Van der Clairen - Michael Van der Clairen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martinus Somers                                       doop of herkomst Broechem 

x   kerkelijk 26-11-1741  met 

Anna Cornelia Thijs           doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Joannes Van den Bogart - Henricus Van Eldrom 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rumoldus Van Hanswijck                             doop of herkomst Mechelen 

x   kerkelijk 05-12-1741  met 

Petrusnilla Theresia Persoons                 doop of herkomst Brussel 

getuigen Judocus Oste - Joannes Pellens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus Martinus Aerts                   doop of herkomst Geel 

x   kerkelijk 31-12-1741  met 

Maria Anna Jonaert          doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Joannes Reginaldus Taelmans - Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

           Victor Bertels 

 

Noot vooraf: Wij danken pater Ivo voor de toestemming die hij ons gaf om foto’s en teksten te gebruiken uit 

zijn boek voor dit artikel (Vic Bertels). 

 

Jan Otten is te Arendonk geboren op 20 januari 1908 in het gezin van Willem Otten en Maria 

Agnes Wijnants.In Arendonk was hij bekend onder zijn bijnaam “Jan van Willemen” en zijn 

vader werd wel eens Willem den Hollander genoemd. Zijn vader was afkomstig van 

Hilvarenbeek.en zijn moeder werd te Lanaken geboren. 

Hij was de jongste zoon in het gezin dat bestond uit 4 broers en 4 zussen. Oorspronkelijk had 

hij de Nederlandse nationaliteit. In 1939 werd de hele familie als Belg genaturaliseerd. 

 

Zijn broers en zusters waren: 

1) Maria Anna Joanna Otten, geboren te Arendonk op 1 augustus 1894, en na een maand 

daar overleden op 10 september 1894 

2) Joannes Henricus Otten,geboren te Arendonk op 28 september 1895, hij was getrouwd 

met Maria Bakers 

PATER RAFAËL-JAN OTTEN, NORBERTIJN 

PROVISOR-CELLIER ABDIJ POSTEL 
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3) Leon Otten, geboren te 

Arendonk op 10 juli 1897 en 

verongelukt te Retie op 17 

februari 1977. Hij was 

getrouwd met Maria Clotildis 

Julia Raeymaekers, geboren 

te Arendonk op 23 oktober 

1899 en daar overleden op 6 

juli 1982, (zij was de dochter 

van Joannes Franciscus en 

Maria Joanna de Vocht.) 

4) Maria Clotilda Joanna 

Otten, geboren te Arendonk op 

1 februari 1900 en overleden te 

Turnhout op 21 september 1936, 

zij is in de kerk van de 

Voorheide getrouwd  op 19 

november 1927 met Joannes 

Carolus Conderaerts, hij is te 

Retie geboren op 27 september 

1898 en overleden te Geel op 30 

januari 1982.  Na het overlijden 

van zijn vrouw in 1936 

hertrouwde hij met zijn 

schoonzuster Julia Florentina 

Otten (zie hierna 7) 

5) Maria Theresia Joanna 

Otten, geboren te Arendonk op 

12 april 1902 en overleden te 

Eindhoven op 7 februari 1986, 

zij is getrouwd in de kerk van de 

Voorheide op 27 mei 1926 met 

Walter Cornelis Theuws, 

geboren op 24 mei 1904 

6) Petrus Fransciscus Otten, geboren te Arendonk op 8 mei 1904 en aldaar overleden op 8 augustus 

1972.  Hij is getrouwd met Maria Conderaerts, geboren te Retie op 15 oktober 1911 en overleden te 

Arendonk op 3 november 1989 

7) Julia Florentina Otten, geborent te Arendonk op 13 februari 1906 en overleden te Turnhout op 4 

maart 1990, zij is na het overlijden van haar zuster Clotilda (4) getrouwd met haar schoonbroer 

Joannes Carolus Conderaerts  

8) Joannes Baptista Otten, Norbertijn te Postel. 
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foto genomen ter gelegenheid van  zijn zilveren priesterjubileum in 1968 

Na de gemeentelijke lagere school op de Voorheide te Arendonk ging hij naar het St. Victor 

instituut te Turnhout, bij de Broeders van Liefde. Na zijn middelbare studies volgde hij de 

“Normaalschool” in Mechelen a/d Maas. Pas in 1933, op 25 jarige leeftijd heeft hij zich 

aangemeld te Postel en op 6 augustus 1939 werd hij in de Abdijkerk van Tongerlo, door Mgr 

Carton de Wiart tot priester gewijd met als naam Raphaël Jan Otten en werd hij kanunnik van 

de O.L.Vrouw abdij van Postel. 

Op 16 augustus 1939 heeft hij zijn plechtige eremis opgedragen in de St. Jozefkerk van de 

Voorheide te Arendonk. Samen met Raphaël werden te Tongerlo die dag 12 andere 

kloosterlingen gewijd.1 

Zijn aktiviteiten als kloosterling: Hij was missieprocurator van 1940 tot 1944, provisor en 

cellier van de abdij van 1943 tot 1977. Procuratiehouder en mandataris van het “Domein der 

Kempen” de goederen van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen van 1953 tot 1963, Gastenpater. 

Hij ontving de medaille van ridder in de Kroonorde in 1973 2 

Zijn taak als “provisor-cellier” 

Een provisor-cellier is de persoon die de economie-financiën van een abdij beheert en voor de 

bevoorrading zorgt. 

De aktiviteiten van Jan Otten werden in de loop der jaren echter zeer sterk uitgebreid. Zijn 

commercieel inzicht en zijn herkomst lagen aan de basis van zijn verwezenlijkingen in de 

abdij. 

De financiële toestand van de abdij zag er voor de oorlog niet schitterend uit. Van landbouw 

 
1 bron: “Rafaël Jan Otten Provisor-Cellier”  Norbertijnerabdij Postel, Ivo R. Billiaert 2012 

2 bron: Biografisch Lexicon 12de-21ste eeuw De Norbertijnen van de O.L.Vrouwabdij van Mol-Postel, Ivo 

Billiaert, o.praem (archivaris) p 143. 
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was er nauwelijks nog sprake en ook de abdijgebouwen hadden een grondige 

onderhoudsbeurt nodig. 

Jan Otten werd de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de boerderij en hij zorgde er 

voor dat de gebouwen van de abdij gerestaureerd werden en de omgeving aangepast werd. 

Pater Ivo haalt in zijn boek 23 werken aan die gebeurden aan de abdijgebouwen en de tuin en 

verder nog 16 werken die uitgevoerd wrden aan het boerenbedrijf.  Dit in de periode van 1943 

tot 1948. 

Dit alles werd verwezenlijkt samen met een heel wat broeders, eveneens verblijvend te Postel. 

De voornaamste verwezenlijking van Pater Otten is wel de uitbouw van de boerderij en de 

ontginning van heel wat hectaren onvruchtbare gronden. De veestapel werd algemeen als één 

van grootste en beste van de Kempen aanzien. In alle veeprijskampen van die tijd haalde 

Postel meerdere medailles, in zoverre zelfs dat sommige boeren verstek gaven als ze wisten 

dat Postel aanwezig was, ze hadden dan toch geen kans. De landbouwfaculteiten van Gent en 

Leuven bezochten regelmatig de boerderij en landbouwingenieurs uit Rusland, Algerije, 

Japan en Brazillië brachten een bezoek aan Postel. 

Jan Otten was de grote bezieler van de boerderij activiteiten. 

 

Tussen haakjes kan hierbij wel vermeld worden dat de abdij op de grens Belgie/Nederland 

gelegen is. In de jaren vlak na de oorlog was dat een bijkomend voordeel. Zouden de paters 

ook niet eens een diertje van de ene weide op “het Hollands” naar een weide op “het Bels” 

hebben laten lopen?? 

 

Maar niet alleen het “geboer” interesseerde hem, hij was ook een bourgondier, die op tijd en 

stond kon genieten van een stevige maaltijd en een frisse pint en als Arendonkenaar van een 

goede sigaar.  Het was ook op zijn initatief dat de brouwerij “Campina” van Dessel begon met 

het brouwen van het “Postel” bier. Pater Otten zag ook de toeristische mogelijkheden van de 

abdij en zijn omgeving. De inhuldiging van het “Torenhof” bij de abdij van Tongerlo was 

voor hem de aanzet om ook in Postel iets dergelijks te beginnen. En zo kwam er naast de 

boerderij een kaasmakerij en een afspanning: “De Beiaard”.  De toeristische ontsluiting van 

de streek rond Mol, Dessel en Retie met o.a. het zilvermeer, de kanalen rond Dessel en het 

Prinsenpark te Retie, samen met de verwezenlijking rond de abdij hebben in grote mate 

bijgedragen aan de populariteit van Postel en omgeving. 

Dat Jan Otten deze zaken heeft kunnen verwezenlijken had ook te maken met zijn uitgebreid 

“netwerk”.  Hij bewoog zich in alle kringen, van hoog tot laag had hij kennissen en vrienden 

en hij was zeker niet terughoudend om bij hen steun en middelen te vragen. Heel wat 

ministers, provincieraadsleden, zakenmensen en landbouworganisaties kwamen bij hem over 

de vloer.. 

Tot zelfs aan het Belgisch en Nederlands koninklijk hof had hij relaties. Prins Karel, met zijn 

uitgestrekte domeinen in Postel en Graaf de Broqueville behoorden tot zijn kennissenkring. 
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Cruce Vincit Veritas Door het kruis overwint de  

 waarheid 

 

De leuze van het  wapenschild van Postel 

 

 

 

Regisseur van Prins Karel 

Zijn kennis van bomen en bossen was ook Prins Karel, die heel wat eigendommen had in 

Postel, niet ontgaan. Hij stuurde zijn vleugeladjudant naar de abdij om P. Otten te vragen 

voortaan als regisseur van het Domein der Kempen te willen optreden. Met toestemming van 

de prelaat kon hij de taak aanvaarden. Zijn benoeming tot procuratie- volmachthouder en 

mandataris van het Domein der Kempen gaat in op 1 maart 1953. Maar dit bracht hem wel in 

conflict met Dokter Van Elst uit Retie die tot dan regisseur bij de prins was, en nu ineens 

vervangen werd door een “witheer”.3  

Om de paar weken komen notaris Pierre Van Halteren (de latere burgemeester van Brussel) 

in gezelschap van zijn secretaressen mevr Flausch naar Postel voor concrete afrekening en 

bespreking van de uit te voeren onderhoudswerken. 

Na zekere tijd wordt hij door de prins ook gevraagd om “een geldelijke evaluatie van het 

Domein der Kempen te maken” Perceel per perceel heeft hij geschat in eer en geweten 

naargelang de opstand of het landbouwgebruik. De berekening werd door hem ingediend en 

zonder opmerking aanvaard 4 

Alle realisaties vermelden die Jan Otten verwezenlijkt heeft in de periode dat hij cellier van de 

abdij was is onbegonnen werk. Hij was landbouwer, bouwheer, organisator. Thuis in alle 

middens. Men kan gerust stellen dat de Abdij van Postel in zijn periode een fameuze opbloei 

gekend heeft en dat de toeristische aantrekkingskracht die Postel en omgeving momenteel 

heeft, mede te danken is aan al het werk dat Pater Jan Otten verzet heeft. 

Dat dit alles, ook wel eens weerstand opriep, kan niet ontkend worden. Een pater die zo 

invloedrijk was en zoveel deuren kon openen, werd niet in alle kringen gesmaakt. 

Door zijn commercieel inzicht, zijn talloze kontakten en zijn doorzettingsvermogen heeft hij 

zaken verwezenlijkt die jaren nadien nog vruchten afwerpen. En dit alles met één ding voor 

ogen: het welzijn van de abdij. 
 

 
3 benaming die men gaf aan de paters omwille van hun wit habijt. 
4 Brond: P. Ivo R. Billiaert -Rafaël Jan Otten 2012, pg 66, het abdijdomein paalde aan het Domein der Kempen. 

De gegevens van broers en zusters komen uit de bewerkte parochieregisters St.Jozef Voorheide Arendonk 1916-

2008 van L. Huybrechts. 
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X Hilvarenbeek 12.02.1804 X Hilvarenbeek 10.01.1836                    ongehuwd X Lanaken 23.11.1809 

4 5 6 7 
Adrianus OTTEN 
 
°Hilvarenbk 16.04.1828              
† Hilvarenbk 07.01.1897 
 
 
 

Johanna HAGEN 
 
° Diessen 24.10.1836 
† Arendonk 24.04.1883 

Christiaan WIJNANTS 
°St-Geertruid 
22.03.1830 
† Smeermaas-Lanaken 
                      
14.05.1909 

Maria Hubertina Joanna 
VEUGEN 
°Smeermaas 23.6.1827 
† Lanaken 17.02.1874  

X Hilvarenbeek 09.02.1860 X Lanaken 26.06.1853 

2 3 

Wilhelmus OTTEN 
° Hilvarenbeek 27 mei 1864 
† Arendonk 12 juni 1936 

Maria Agnes WIJNANTS 
° Lanaken 25 december 1866 
† Arendonk 27 november 1949 

 
X Lanaken 29 juli 1893 

1 
RAFAËL-JAN OTTEN, PROVISOR-CELLIER 

Norbertijnerabdij Postel 
° Arendonk 20 januari 1908 † Leuven 27 januari 1977 
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En waar moeten we daar allemaal mee blijven als je gaat verhuizen of als je er 

niet meer bent?  
 

Waarschijnlijk is die vraag al wel eens gesteld door uw kinderen en/of echtgeno(o)t(e) 

wanneer je nog maar eens bezig bent om uw familiearchief te klasseren, te ordenen of bij te 

werken. 

Familiearchieven, die dikwijls jaren opzoekingswerk en verzamelen gevraagd heeft, zijn te 

waardevol om bij het oud papier te belanden. Het is daarom van belang om even stil te staan 

bij wat er mee zal gebeuren wanneer je kleiner gaat wonen of in het slechtste geval wanneer je 

er niet meer bent. 

Bij Regio Kempen worden regelmatig bidprentjes, rouwbrieven, genealogische boeken of 

familiegeschiedenissen aangeboden.  In het verleden hebben wij ook al een vijftal volledige 

archieven mogen ontvangen. 

 

Als je uw archief niet wil laten verloren gaan, contacteer ons! Wanneer de 

verzameling omvangrijk is, of je kan ze zelf niet brengen, kunnen wij ter plaatse 

komen om ze op te halen. 

Jij kan er van opaan :  je levenswerk zal niet verloren gaan … 

                            ----   °     X    †   ----    °     X    †   ---- 

 

               Marc Van den Cloot 

Familiekunde Vlaanderen regio Kempen nam dit jaar bij wijze van proef tweemaal deel aan 

de boekenbeurs in het kasteel de Renesse. Niet om boeken te slijten maar om het publiek 

tijdens deze opendeurdagen kennis te laten maken met de boeiende hobby die genealogie of 

familiekunde is. We spreken overigens al lang niet meer over stambomen, maar over een 

heuse familiegeschiedenis opstellen. Dat gaat over heel wat meer dan een stamboom met 

louter namen, data en plaatsen. Informatie is daarom nuttig en nodig. 

Concreet kan u in ons lokaal op de eerste verdieping terecht op zondag 22 september en 

zondag 27 oktober, telkens van 10 tot 17 u. We vragen speciaal uw aandacht op deze van 

oktober omdat we dan starten met een project rond de familienaam Van de(n) (of der) Cloot 

(met C of K en al of niet -dt achteraan). Iedereen die via vaders- of moederskant van een van 

die familietakken afstamt is dan welkom en kan er kennis maken met de reeds beschikbare 

gegevens over de oorsprong en verspreiding van deze familie. U mag uiteraard ook uw eigen 

familiale gegevens meebrengen. Men zegge het voort… 

  

WAT MET MIJN VERZAMELING WANNEER …….? 
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Werken aan het kasteel de Renesse 

Momenteel wordt de rechtervleugel van het kasteel gerestaureerd, dak, gevels en ramen 

ondergaan een grote renovatie. Zoals al in onze nieuwsbrief werd gemeld, ondervinden onze 

activiteiten daar geen hinder van. Wij doen het nodige zodat de bezoekers zo comfortabel 

mogelijk kunnen geholpen worden. Om onze collectie van boeken te beschermen tegen het 

stof wordt buiten de openingsuren van ons genealogisch café, alles afgedekt met plastiek 

folie. De werken zullen duren tot in het voorjaar van 2020. 

Digitalisering van gegevens 

Van de bewerkingen van PR, BS en andere data hadden wij een groot deel gegevens 

beschikbaar in het genealogisch programma Haza Data. Omdat heel wat leden ook andere 

programma’s gebruiken heeft onze medewerker Gerald Biesemans, van alle Haza-

dataprogramma’s een ged.com file gemaakt en deze ingevoerd in de genealogische 

programma’s Progen en Aldfaer. 

Dit is een bijkomende mogelijkheid om opzoekingen te doen voor degenen die niet vertrouwd 

zijn met het Haza-dataprogramma.  

De Kempense Genealoog digitaal 

De meeste van onze leden bezorgden ons reeds hun mailadres, waarvoor dank. Toch zijn er 

nog een beduidend aantal die niet reageerden op onze vraag om hun mailadres door te sturen. 

Wij herinneren er u aan dat vanaf het eerste nummer van 2020, dit tijdschrift enkel nog 

digitaal zal verstuurd worden. U krijgt dus vanaf 2020 zowel de Kempense Genealoog als de 

Nieuwbrief in uw mailbox. 

INDIEN NOG NIET GEBEURD: STUUR VANDAAG NOG UW  

E-MAIL ADRES EN TELEFOONNUMMER DOOR NAAR DE 

REDACTIE: victor.bertels1@telenet.be 

Schenkingen 

Volgende personen schonken ons bidprentjes en/of rouwbrieven: 

Domien Poorters, Zoersel, Lisette Soffers Oud-Turnhout, Renilda Maes Arendonk, Fik 

Haeper Mol, Gerard Keysers Poederlee, Annick Goossens Zoersel, Andre Sannen Mol 

 

Cursus Familiekunde 
Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. Snelle beslissers kunnen nog deelnemen 

Liefst éérst een mailtje naar : victor.bertels@telenet.be  

 

  

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:victor.bertels@telenet.be
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September 2019          

 

22 september 2019 Wat?  Boekenmarkt-Open deur dag FV 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 u tot 17 u 

   Wie?  Domein de Renesse – F.V Regio Kempen 

 

oktober  2019           

 

2 oktober 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

17 oktober 2019 Wat?  Cursus Familiekunde  

24 oktober 2019 Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? 19u30 

   Wie?  FV Regio Kempen  

 

27 oktober 2019 Wat?  Boekenmarkt-Open deur dag FV 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 tot 17u 

   Wie?  Domein de Renesse – FV Regio Kempen 

 

November 2019           

 

6 november 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

7 november 2019 Wat?  Cursus Familiekunde 

14 november 2019 Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

21 november 2019 Wanneer? 19u30 

28 november 2019 Wie?  FV Regio Kempen   

 

December 2019           

 

4 december 2019 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

Meer info bij:  Patrick De Maesschalck, tel 014/73.33.46 

   secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 

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

A G E N D A  

mailto:secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
http://www.vvf-kempen.be/
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Rijksarchief Antwerpen Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren  03/236.73.00 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

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

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis, 2480 Dessel   014/38.99.26 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21, 2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Dungelhoeffsite, Paradeplein 3,2500 Lier 03/800.03.14 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

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

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

ADNVvzw   Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen  03/225.18.37 

Archief en onderzoekcentrum  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N U T T I G E  A D R E S S E N 



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

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

aankondigingen van activiteiten, in te leveren vóór de 10de van de maand waarin het blad 

verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 

victor.bertels1@telenet.be  

 

Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar: 

Patrick De Maesschalck, Jos De Schutterstraat 5, 2280 Grobbendonk 

e-mail: Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com tel: 014/88.22.84 

 

Studiezaal :          Kasteel de Renesse   Website:   www.fv-kempen.be 

           Lierselei 30, B-2390 Malle   
 

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

Ereleden:  Elisa Nijs (†) Jos Van Breen (†) Gilbert De Lille (†) 

 

Marc Van den Cloot F. Pelzerstraat 21, 2500 Lier   0493/64 70 83 

Voorzitter  marc.vandencloot@telenet.be  

 

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

Ondervoorzitter:  frans.renaerts@busmail.net   
 

Patrick De Maesschalck Jos De Schutterstraat 5, 2280 Grobbendonk 

Secretaris   Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 14/73.33.46 

 

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

Penningmeester  victor.bertels1@telenet.be 

 

Bestuursleden: 

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

Webmaster   dago.peeters@skynet.be 

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

    theopeeters1@telenet.be 

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

    mariette_backs@hotmail.com 

Maria De Bie   Heirbaan 73a, 2370 Arendonk  0498/13.18.38 

      debiemaria@hotmail.com 

Gerard Keysers  Berkenlaan 8, 2275 Poederlee  014/88.22.84 

    gerardus.keysers@telenet.be 

Andre Sannen   Achterbos 208, 2400 Mol   014/31.93.26 

    andre.sannen@scarlet.be  

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

    hevdl@skynet.be 

Ludo Proost   Brusselsestraat 290 bus 03.03 3000 Leuven  

 ludovicus.proost@gmail.com  

Ludo Lathouwers Witherenweg 26 

 2322 Minderhout 

 burlat@skynet.be  

mailto:marc.vandencloot@telenet.be
mailto:frans.renaerts@busmail.net
mailto:Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:dago.peeters@skynet.be
mailto:theopeeters1@telenet.be
mailto:mariette_backs@hotmail.com
mailto:debiemaria@hotmail.com
mailto:gerardus.keysers@telenet.be
mailto:andre.sannen@scarlet.be
mailto:hevdl@skynet.be
mailto:ludovicus.proost@gmail.com
mailto:burlat@skynet.be
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            Victor Bertels 

Tempus fugit ! 

Eén en dertig jaar is dit tijdschrift geworden in zijn huidige vorm. Vandaag nemen wij met 

een beetje heimwee afscheid van de publicatie in brochure vorm. 

Duurzaamheid, het modewoord van vandaag, werkt ook bij ons door. Maar we kunnen ook 

niet op tegen de alsmaar oprukkende digitalisering. Tevens zit er een financiële kant aan deze 

zaak, wij kunnen serieus besparen in druk en verzendingskosten en dat is ook nodig want 

onze huisvestingskosten zijn dit jaar merkelijk gestegen. 

Dit exemplaar is het laatste dat in uw brievenbus valt, vanaf volgend jaar zal de Kempense 

Genealoog in uw mailbox terecht komen, tenminste als je uw mailadres doorgegeven hebt aan 

ons. Diegene die het nog niet gedaan hebben vinden in dit tijdschrift een korte herinnering, 

doe het nu, dan mis je de uitgave van maart 2020 zeker niet. 

Verandering van uitzicht en ook een beetje van inhoud. Een digitale uitgave geeft ons 

mogelijkheden: 

-Wij zijn niet meer gebonden aan het beperken van teksten en bladzijden.  

-Wij kunnen meer fotomateriaal inbrengen.  

-Wij kunnen onze presentatie kleurrijker maken enz. 

Het redactieteam zal de nodige inspanningen leveren om u in de toekomst een moderne, 

informatieve en vlot leesbare Kempense Genealoog voor te schotelen. Zoals in het verleden 

blijven wij ons focussen op info en gegevens uit onze regio met zoveel mogelijk informatie en 

hulp die wij van onze kant kunnen leveren aan onze leden. Wij willen ook “oud schrift” of 

“paleografie” meer in de kijker zetten. De bedoeling is ons vooral te richten naar teksten uit 

de schepenregisters, notarisakten en andere oude documenten. Jullie kunnen ons hierbij 

helpen. Heb je een tekst die moeilijk leesbaar is of misschien moeilijk te verstaan, bezorg hem 

aan ons. Wij zullen proberen om het voor u te ontcijferen. 

De cursus van de voorbije weken, was met 21 cursisten erg succesvol. Met 14 deelnemers 

brachten we op 10 december een bezoek aan het Studie en Documentatiecentrum te Merksem. 

 

Wij nodigen alle geïnteresseerde leden uit op de jaarvergadering van Familiekunde 

Vlaanderen Regio Kempen. Deze zal dit jaar doorgaan op zaterdag 25 januari 2020 in “de 

Schaapskooi” aan de Abdij van Tongerlo. Na de vergadering kan je met ons een geleid 

bezoek brengen aan het “Da Vinci” museum. Van harte welkom. 

Wij wensen alle leden en hun familie prettige eindejaarsfeesten en een vruchtbaar 

genealogisch 2020 

 

  

 

  

  

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

algemene vergadering  

 

PLAATS: ABDIJ VAN TONGERLO “DE SCHAAPSKOOI” 

DATUM – UUR: zaterdag 25 januari 2020 14u30 

 

AGENDA  1. Ondertekening van de aanwezigheidslijst 

2. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering 

3. Goedkeuring van het verslag van de AV van 26 januari 2019 

4. Goedkeuring van het financieel verslag over 2019 

5. Goedkeuring van de begroting voor 2020 

6. Verlening van kwijting aan de bestuurders 

7. Goedkeuring van het Jaarverslag 2019 

8. Ontslagnemingen en benoemingen   

9. Vaststelling van het ledenregister 

    10. Aanpassing statuten nav wijzigen wetgeving VZW’s 

    11. Bespreking werking 2020 

Wij nodigen alle leden van F.V Regio Kempen uit op deze bijeenkomst, de deelname is 

gratis. Gelieve uw aanwezigheid mee te delen aan de secretaris P. De Maerschalck. 

secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com  

 

Na de A.V. brengen wij een geleid bezoek aan de abdijkerk en aan het museum met de 

afbeelding van het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci, waarvan zopas bekend 

gemaakt werd dat de grootmeester himself daaraan gewerkt heeft, met als gids Eerw. 

Pater K. Van Heijst, archivaris van de abdij van Tongerlo. 

De A.V. is een goede gelegenheid om van naderbij met ons kennis te maken. 

 

        Het bestuur. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                
 
    Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo    
   
  

JAARVERGADERING FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 

REGIO KEMPEN VZW 
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Voor de liefhebbers staat hierboven een tekst oud schrift. Je kan hem transcriberen om uw 

kennis in oud schrift te testen of bij te werken.      Vic Bertels 

 

OEFENING OUD SCHRIFT 
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Inden naem ons heeren Jesu Christi amen. 

op heden den 1e van junius 1656 is voor mij pastoor en 

getuygen ondergenoemt personelijck gecompareert de 

eerbare Christina van Resingen sieck te bedde lig= 

gende ende haer verstant volcomelijck gebruyckende 

gelijck ons dat bleeck, dewelcke de menschelijcke 

broosheyt voor oogen hebbende van dese werelt niet en  

heeft willen scheyden voor dat sij met haeren uitersten  

ende vrijen wille van haer tijtelijcke goederen haer van 

Godt verleent hadde gedisponeert gelijck soo sij oock 

in dit tegenwoordig instrument met haere uitersten  

en vrijen wille disponeert op dese naer volgende maniere 

In den eersten begeert Cristina van Resingen dat men 

terstont naer de aflijvicheyt uit haer achtergelaeten 

goederen sal geven aen de tafel van den H. Geest, eens 

de somme van hondert guldens. Item nog eens de somme 

van hondert guld(ens) voor het gebruyck vande lampehang ende 

voor het hooghweerdigh H Sacrament inde hooge  

choore ende noch eens de somme van hondert dertig gul(dens) 

om naer haer doodt een sondaechs gebedt te geschieden 

ende voorts om soo vele zielmissen te doen als den intrest  

van die voors(chreven) somme sal bedraegen. Voorts maeckt 

Christina voors(chreven) om seker reden haer moudrende (?) aen 

Jan haeren broeder de tocht en het gebruyck van alle  

haer achtergelaeten goederen, rente en incomsten 

Aen Lijsken haer suster maeckt sij voor pijn en aerbeyt  

en voor den getrouwen dienst aen haer in haere sieckte 

bewesen,, allen haer cleeren en allen haer lijwaet. Item 

Cristina om die voors(chreven) reden begeert dat Lijsken haer 

suster terstont naer haer aflijvichheyt allen haer meu= 

belkens ende huysraet sal aenveerden en naer haer be= 

lieften erffelijck gebruycken op conditie da sij 

 

 

 

 

  

TRANSCRIPTIE VAN DE PAGINA OUD SCHRIFT 
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Ludo Proost 

Genealogen die grasduinen in historische paperassen ontdekken algauw dat het handschrift in 

deze documenten niet altijd gemakkelijk te ontwarren is.  Vervolgens willen ze dan ook het 

resultaat van deze ontraadseling in een eigentijdse schriftstijl bewaren. 

Transcript en Transkribus zijn programma’s die daarbij kunnen helpen. Beide staan toe dat u 

zelf visueel de teksten leest en transcribeert. Transkribus gaat nog een stap verder en probeert 

de ingevoerde originele teksten zelf te ontrafelen. Het levert daarna een voorstel van 

transcriptie af. Een volledige foutvrije lezing wordt er (nog) niet gegarandeerd. De 

moeilijkheidsgraad om deze programma’s te hanteren verschilt tussen beide. 

Transcript en Transcript Pro 

Transcript is relatief gezien gemakkelijker te gebruiken dan Transkribus in zover een 

genealoog gewoon is te werken met tekstverwerkingsprogramma’s.Deze toepassing is 

ontwikkeld door Jacob Boerema uit de gemeente Annen (provincie Drenthe, Nederland). Het 

is ontstaan uit een ontevredenheid over het steeds heen en weer schakelen tussen de 

tekstverwerker en een fotoprogramma tijdens het transcriberen van de originele teksten. De 

basisgedachte is eenvoudig. Verdeel het scherm in twee delen: een deel voor de foto en een 

deel voor de getranscribeerde tekst (zie Figuur 1). Door te kunnen schuiven in beide delen is 

het mogelijk om een transcriptie van het geschiedkundig document te maken. 

 

Figuur 1 Uitzicht van een pagina bij Transcript 

Ik gebruik dit programma al enkele jaren en heb aldus honderden folio’s voor mijn familie- 

geschiedenis, maar ook werken met een meer algemeen belang, getranscribeerd. De 

TRANSCRIPTIEPROGRAMMA’S VOOR OUDE 

TEKSTEN 
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afbeelding geeft een zicht over de transcriptiefase. De menubalken met valmenu’s lijken mij 

intuïtief gebruiksklaar. Er hoeft alleen eens een rondleiding doorheen gemaakt worden om een 

idee te vormen over de mogelijkheden. Indien nodig, dan biedt de website van Jacob Boerema 

de vereiste hulp. 

Het voorbeeld in figuur 1 betreft een digitale foto van een notarisakte uit Breda in 1671. 

Daarin wordt vastgesteld dat mijn stamgrootvader Cornelius Proost (1614-1682) zijn lening 

van 1000 gulden van de koopvrouw Anna Molemans nog niet heeft terugbetaald. Hoe dit 

verder afloopt, is misschien voer voor een later artikel. Zoals u kunt merken heeft u dus niet 

veel nodig: een digitale foto van het historisch stuk en kennis van het toenmalige schrift. Het 

internet bevat websites die u kunnen helpen om het oud schrift te leren lezen of u volgt een 

cursus. Op zich is dit programma een interessant hulpmiddel om zelf blijvend te oefenen in 

het lezen van oud schrift en de resultaten ervan te behouden. 

Er bestaan twee versies van Transcript. De niet-betalende versie ‘Transcript’ geeft de 

basistechnieken die voldoende zijn om een tekst te transcriberen. De betalende versie 

‘Transcript Pro’ daarentegen is bedoeld om andere nuttige functies te gebruiken: zoals aan 

meerdere projecten kunnen werken (zie in figuur 1 in de menuregel), een 

fotomanipulatiefunctie en enkele bijkomende tekstverwerkersfuncties. Het is verplicht om de 

geregistreerde versie aan te kopen indien het niet voor privégebruik is bedoeld zoals 

commerciële uitgaven of voor gebruik in verenigingen. De registratie is éénmalig. De heer 

Boerema bevestigde me dat het mogelijk is om via een Europese overschrijving (dat is zonder 

bijkomende kosten) te betalen. De geïnteresseerde dient met hem contact op te nemen om de 

prijs in euro en zijn bankgegegevens te bekomen. Na betaling ontvangt u een 

registratienummer, dat tevens als licentie voor het gebruik fungeert. 

Op de website van Jacob Boerema (www.jacobboerema.nl) vindt u alle inlichtingen over dit 

transcriptieprogramma onder de hoofding ‘Transcript’. 

Transkribus 

Transkribus is een automatisch tekstherkenningsprogramma. De applicatie is het resultaat van 

het Europese READ-project (Recognition and Enrichment of Archival Documents op 

read.transkribus.eu) waaraan verschillende Europese universiteiten meewerken. U begrijpt 

onmiddellijk dat omwille van deze Europese coöperatie zowel het programma als de website 

in het Engels is aangeboden. De handleiding bestaat ook in het Duits, Frans en Italiaans.  

 

De website van Transkribus (https://transkribus.eu/transkribus) richt zicht tot universitair 

geschoolden in de menswetenschappen, archivarissen, computerwetenschappers en ook 

vrijwilligers zoals genealogen. 

Als u de kaap van het Engels kunt overwinnen dan kan Transkribus ook voor ons -

onderzoekers van familiegeschiedenissen- in de toekomst interesssant worden.  Minimaal 

vindt u dezelfde functie terug als in Transcript. Na het opladen van digitale foto’s in een door 

u aangemaakt profiel (account) kunt u zelf transcriberen. U bewaart dus de gegevens in een 

account die alleen voor u toegankelijk is tenzij u deze openbaar stelt.  

Natuurlijk is de kracht van de universitaire samenwerking gericht op het ontwikkelen van een 

toepassing  dat handgeschreven documenten machinaal kan transcriberen. Uiteraard gebeurt 

deze verwerking niet geheel foutloos.  

file:///C:/Users/Victor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E1VUH7HL/www.jacobboerema.nl
https://read.transkribus.eu/
https://transkribus.eu/transkribus
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In het eerste nummer van de Vlaamse Stam in 2019 (blz. 101-102) verscheen een verslag van 

Marc Van den Cloot over deze programmatuur. Sindsdien zijn 15 instellingen uit België en 

Nederland in april 2019 in Den Haag samengekomen om het automatisch lezen van 

Nederlandstalige teksten te verbeteren. Daaronder waren de universiteit van Gent en het 

Stadsarchief van Antwerpen aanwezig (https://read.transkribus.eu onder de titel ‘Recent 

posts’). 

Het is mogelijk om met eigen documenten in de vorm van digitale foto’s en met transcriptie 

het tekstherkenningprogramma te oefenen voor het Nederlands. Daarvoor zijn wel tussen de 

25 tot 75 bladzijden of 5 000 tot 15 000 woorden voor nodig. Hoe dat in zijn werk gaat vindt 

u terug op https://transkribus.eu/wiki/index.php/How_to_Guides . 

 

Figuur 2 Uitzicht van eenTranskribuspagina na een automatische transcriptie 

Uit nieuwsgierigheid heb ik Transkribus uitgeprobeerd en gebruikte daarvoor een document 

uit 1712 opgesteld door de schepenen van Vosselaar. Enkele jaren geleden had ik dit 

historisch stuk manueel getranscribeerd en werd het gepubliceerd door Regio Kempen. De 

302 foto’s van het origineel laadde ik op de website van Transkribus (zie Figuur 2). 

Transkribus dient eerst getraind te worden om een koppeling te leggen tussen een 

handgeschreven teken en het eigentijdse schriftteken. Daarvoor had ik een 40-tal bladzijden 

opnieuw getranscribeerd waarbij ik zo dicht mogelijk de tekens van het origineel volgde. 

Problemen waren vooral de letters s, en a. Wanneer waren het hoofdletters en wanneer waren 

ze kleine letters ? Ik koos ervoor om de s en a als hoofdletter te beschouwen indien ze 

merkelijk groter waren dan de kleinere letters in de originele tekst. In de uiteindelijke 

publicatieversie van het grondboek koos ik voor een hedendaags  gebruik van de hoofdletters. 

Het eigenlijke trainen bestond erin dat elke koppeling foto-transcriptie 200 maal werd 

bekeken door Transkribus. Dat nam ongeveer 4 uren in beslag op de server van Transkribus. 

U bent niet verplicht om aangemeld te blijven. Na afloop verstuurt Transkribus u een bericht. 

https://read.transkribus.eu/
https://transkribus.eu/wiki/index.php/How_to_Guides
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Dit resultaat werd dan opgeslagen in een model. Dit model liet ik dan los op ongeveer 250 

digitale foto’s van het grondboek van 1712. De procedure duurde een goede 22 minuten. 

Hieronder vindt u een transcriptieresultaat van het folio dat u in figuur 2 ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste wat opvalt bij de vergelijking tussen machineversie en de manuele transcriptie is 

dat de titel van de rubriek veel transcriptiefouten bevat. Daarnaast blijkt de vergelijking van 

de perceel beschrijvingen tussen de 2 transcripties een nagenoeg identiek resultaat op te 

leveren.  Problemen zijn het onderscheid tussen de letters h en k, s en j, de eind-n (bij 

woorden die eindigen op -en) die niet altijd wordt herkend. 

Ik vermoed dat het succes vooral te wijten is aan het veelvuldig gebruik van een 

standaardtekst om de percelen te beschrijven: vele woorden en letters keren regelmatig terug 

waardoor de kans op herkenning tijdens de training van Transkribus groter is. In de 

rubriektitel zijn bepaalde woorden of letters minder hernomen.  

In welke mate mijn ‘model’ werkt om een andere Nederlandstalige geschreven tekst 

automatisch te transcriberen heb ik niet uitgeprobeerd. 

Het is bevattelijk dat het gebruik van Transkribus heel wat meer leerinspanning eist van een 

gebruiker alvorens hij het optimaal kan gebruiken. Daarnaast blijft het af te wachten in welke 

mate Nederlandstalige teksten in de toekomst met een laag foutenpercentage machinaal 

TRANSKRIBUS 
 
 

 
Desee Nanelft Van 
kofer Vegaerts 
 
Eerstelijch eenen acker 
genaemt den putacker Oost 
de Straet Suijt Cornelis 
wouters weest de kindr 
Jacob Noort haer 
selfs groot 423 R 
gewerdeert op 2 ß 2 oort dus 10 ß 2 
oort 
 
de Selve noch eenen Acker 
genaemt den berck Oost en 
Noort de Straet Suijt hus 
selfs Noort frans Sas 284 r 
gewerdeert op 2 ß het 100 dus 
Jaemen 5 ß 2 oort 

de Selve noch lant n groos  

genaemt de horsel Oost en 

 

MIJN TRANSCIPTIE 
(publicatie van het grondboek) 

 
 

D Eerw Nonnen Van: 
grooten Bijgaert: 
 
Eerstelijck eenen acker 
genaemt den Putacker oost 
de straet suijt Cornelis 
Wouters weest de kindr 
Jacob .... noort haer 
selfs groot 423 R 
gewerdeert op 2 ß 2 oort dus 10 ß 2 
oort 
 
deselven noch eenen acker 
genaemt den berch oost en 
noort de straet suijt hun 
selfs noort Frans Sas 284 R 
gewerdeert op 2 ß het 100 dus 
saemen 5 ß 2 oort 
de selve noch lant en groes 
genaemt de Horsel oost en 
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worden gelezen. Het nieuws daaromtrent kunt u terugvinden bij de zoekfunctie van de 

READ-website. U vult het trefwoord ‘dutch’ (ofwel Belgium ofwel Netherlands)  in en de 

Engelstalige berichten omtrent deze samenwerking komen dan te voorschijn.  Ondanks deze 

beschouwing lijkt het me niet slecht om genealogen die zich uitgedaagd voelen te wijzen op 

het bestaan van Transkribus.  

Transcipt daarentegen leent zich op dit moment beter voor manuele transcripties door een 

familiegenealoog die slechts in beperkte mate historische teksten wenst te transcriberen en te 

bewaren. 

 

 

 

           Mariette Backx 

Naar aanleiding van contacten in onze afdeling ben ik bezig met het inventariseren van de huwelijken 

die in Antwerpen in de kathedraal plaatsvonden, te beginnen met de noordzijde. Tijdens dit werk 

kwam ik tot de bevinding dat er menig huwelijk gesloten werd tussen personen dien niet in Antwerpen 

geboren zijn. De herkomst van deze personen is zeer verscheidien en gespreid over het ganse land en 

ver daarbuiten. Bij het samenstellen van een stamboom of familiegeschiedenis worden we wel eens 

geconfronteerd met “verloren” of “onvindbare” voorouders of naamgenoten, en is het een grote 

moeilijkheid om precies te weten waar die persoon terecht is gekomen. 

Het klapperen van de huwelijken met personen van buiten Antwerpen, die daar wel huwden, kan een 

hulpmiddel zijn om ontbrekende schakels aan te vullen. 

In onderstaande publicatie beperk ik mij tot die huwelijken waarvan minstens één persoon herkomstig 

is van buiten de stad Antwerpen. Deze reeks betreft de jaren 1742-1743. 

In de volgende Kempense Genealoog zullen volgende jaren gepubliceerd worden. 

(Mariette Backx – bron arch.be) 

Arnoldus Cuijlaerts             doop of herkomst Turnhout 

x   kerkelijk 03 01 1742       met 

Anna Leemans        doop of herkomst Schelle 

getuigen Joannes Baptista Leemans   Bernardus Albertus Van der Plasschen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Verstegen                    doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 06 01 1742     met 

Gertrudis Peir                     doop of herkomst Peer 

getuigen Philippus Verstegen   Egidius De Herde 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Van Bort            doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 07 01 1742  met 

Elisabeth Wouters                 doop of herkomst Ekeren 

getuigen Henricus Janssens   Leonardus Van Gastel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes De Loos                       doop of herkomst Baestroeij (Baasrode) 

x   kerkelijk 07 01 1742  met 

Catharina Janssens          doop of herkomst Bree 

getuigen Joannes De Maeijer   Cornelius De Maeijer      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

HUWELIJKEN TE ANTWERPEN - PAROCHIE 

O.L.VROUW NOORD 1742-1743 
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Matthias Eeckelaer               doop of herkomst Reet 

x   kerkelijk 16 01 174  met 

Maria Somme                   doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Joannes Van Tuijst   Sebastianus Eeckelaer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Jacobus Bosmans                     doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 22 01 1742  met 

Catharina De Backer           doop of herkomst Uijlenbergh 

getuigen Jacobus Bosmans   Petrus De Backer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Henricus Gerardus Tielemans                    doop of herkomst Breda 

x   kerkelijk 26 01 1742   met 

Joanna Van Maeckelenborgh             doop of herkomst Gemert 

getuigen Sebastianus Verhulst   Franciscus Theunis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matthias Rubbergh of Ruwergh         doop of herkomst Roermond 

x   kerkelijk 27 01 1742   met 

Adriana Le Reant           doop of herkomst Delft 

getuigen Judocus Oste   Adrianus Meeus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antonius Meeus                doop of herkomst Ekeren 

x   kerkelijk 31 01 1742   met 

Maria Anna Lenaerts                       doop of herkomst Zandvliet 

getuigen Petrus Dirix   Matthias Kluijskens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Van den Plassen                  doop of herkomst Brussel 

x   kerkelijk 04 02 1742   met 

Dijmphna Laureijssens                doop of herkomst Oevel 

getuigen Bernardus Van der Plassen   Joannes Baptista Lenaerts 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Mattheussens                              parochiani de Wortel 

x   kerkelijk 20 02 1742   met 

Cornelia Gaspar 

getuigen Judocus Oste   Adriano Adriaenssens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anthonius Lauwers                 doop of herkomst Brussel 

 x kerkelijk 27 03 1742   met 

Maria Hendrix                doop of herkomst 

getuigen Thomas Hendrix   Henricus Lauwers   Castere in s' Hertogenbosch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Joannes Baptista Van der Smissen           doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 27 03 1742   met 

Lucia Kuijlemans                 doop of herkomst Poppel 

getuigen Carolus Van der Smissen – Gabriel Kuijlemans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ludovicus Gaman                         doop of herkomst Keulen  

x   kerkelijk 03 04 1742   met    Mart..min.r.1704 
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Maria Anna Magdalena Van Lier         doop of herkomst Antwerpe S.Jacob  

getuigen Guilielmus Guiliams   Joannes Franciscus Van Lier       r.1722 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Heirstraet             doop of herkomst Brecht 

x   kerkelijk 04 04 1742      met 

Maria Bouckaert         doop of herkomst Brecht 

getuigen Petrus Heirstraet   Walterus Van Riel 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciscus Claessens                 doop of herkomst Gent 

x   kerkelijk 03 05 1742   met 

Anna Maria Andriessens                    doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Jacobus Delcour   Ant.Andriessens 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Donckers               doop of herkomst Uijt het haeghsken 

x   kerkelijk 20 05 1742  met   bij Breda 

Gertrudis Cremers                 doop of herkomst Boxmeer 

getuigen Norbertus Thomas   Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacobus Goris                                doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 27 05 1742   met 

Joanna Verreijcken                       doop of herkomst Schelle 

getuigen Petrus Verreijcken   Adrianus Verreijcken 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Franciscus Van de Wouwer                      doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 27 05 1742     met 

Aldegondis Theresia Mertens                    doop of herkomst Oosterhout 

getuigen Jan Van Doren – Judocus Oste 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gummarus Lauwerijssens                 doop of herkomst Aartselaar 

x   kerkelijk 10 06 1742   met 

Catharina Van Mourijck        doop of herkomst Maaseik 

getuigen Antonius Van der Staij   Petrus Lauwerijssens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Clabots                   doop of herkomst Mechelen 

x   kerkelijk 17 06 1742  met 

Mechtildis Maes                        doop of herkomst Lishout 

getuigen Joannes Frarnciscus Davin   Andreas Josephus De Roveroij 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cornelius Neggers                doop of herkomst Oirschot 

x   kerkelijk 20 06 1742      met 

Isabella De Winter met                doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Josephus De Winter   Petrus Cant 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gerardus Sips                                                parochiani de Oud-Turnhout 

x   kerkelijk 25 06 1742  met 

Catharina Goelen 

getuigen Ferdinando Goris   Joannes Franciscus Peeters 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Nicolaus Somers                      doop of herkomst Emblem 

x   kerkelijk 30 06 1742   met 

Anna Mertens           doop of herkomst Arendonk 

getuigen Andreas Claphouwer   Marcus De Backker 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abraham Duijmelinckx             doop of herkomst Sint Niklaas 

x   kerkelijk 01 07 1742     met  

Livina Baelen                         doop of herkomst Lokeren 

getuigen Joannes Dens   Joannes Baptista De Pijn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gisbertus De Ridder                      parochiano de Ekeren  

x   kerkelijk 24 07 1742   met 

Martina De Keijser      parochiana de Lille 

getuigen Hubertus Bogars   Antonius Meeus   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bartholomeus Bueckens                   doop of herkomst Tilburg 

x   kerkelijk 25 08 1742   met 

Joanna Maria Crols        doop of herkomst Baarle 

getuigen Franciscus Xaverius Bowens – Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carolus Joannes Hoebraken                       parochiani de Ettenhoven 

x   kerkelijk 26 08 1742   met 

Maria Theresia Wouters 

getuigen Joannes Baptista Jacobus Wouters   Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Gijsbreghts                          doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 09 09 1742   met 

Elisabetha De Visser                       doop of herkomst Wuustwezel 

getuigen Petrus Van Ertbruggen   Petrus Mortelmans 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Monsieur              doop of herkomst Opwijk 

x   kerkelijk 09 09 1742   met 

Elisabetha Met den Anxt            doop of herkomst Humbeek 

getuigen Joannes Rogiers   Adrianus De Smet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abraham Feijens                             doop of herkomst Antwerpen 

x   kerkelijk 23 09 1742   met 

Joanna Delvaulx                     doop of herkomst Wilrijk 

getuigen Petrus Van Blehem   Theodorus Feijens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simon Sas                   doop of herkomst Lille 

x   kerkelijk 23 09 1742   met 

Joanna Van Straelen          doop of herkomst St Oedenrode(S.OdeRoijde) 

getuigen Petrus Nuijt   Henricus Van Put 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jacobus Vermeiren                                       parochiani de Rijkevorsel 

x   kerkelijk 25 10 1742   met 

Maria Catharina Verrijck 

getuigen Joannes Delien   Judocus Oste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adrianus Smekens                  parochiani de Baarle  

Maria Kiebooms      en Oostmalle 

x    kerkelijk 29 10 1742  met 

getuigen Wilhelmus Kiebooms   Christianus Schriks 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus De Neus                              doop of herkomst Turnhout 

x   kerkelijk 30 10 1742   met 

Elisabetha Van Nooé                 doop of herkomst Lag uijt bij Turnhout 

getuigen Henricus Van de Moer   Joannes Wouters 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Cornelius De Ridder                         doop of herkomst Berchem 

x   kerkelijk 27 11 1742   met 

Catharina De Hart                    doop of herkomst Kontich 

getuigen Henricus Josephus Verbruggen   Egidius De Groef 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antonius Joannes Josephus De Vos                       doop of herkomst Amsterdam 

x   kerkelijk 27 11 1742   met 

Maria Mechtildis Everaerts             doop of herkomst Sittardgetuigen Michael 

getuigen Michielssens   Jacobus Verbrugge 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Joannes Joris       doop of herkomst te Beerse 

x  kerkelijk 06 01 1743  met 

Rosalia Van Bergen      doop of herkomst te Minderhout 

getuigen Judocus  Oste   Petrus Lambreghts 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciscus Verbraecken     doop of herkomst te Aarschot r.1715 

x  kerkelijk 30 01 1743  met 

Maria Catharina Van der Vliet     doop of herkomst te Retie r.1717 

getuigen R.D.Joannes Franciscus Beeckmans   Judocus Oste 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christophorus De Mol      doop  te Ghowi  

x  kerkelijk 06 02 1743  met 

Maria Aldegundis Wautier     doop of herkomst te Roek 

getuigen Anthonius Cambier   Walterus Plaket 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Dirix              doop of herkomst te Merksem 

x  kerkelijk 09 02 1743  met 

Maria Anna Noteleer      doop of herkomst te Antwerpen 

getuigen Henricus De Gré   Gisbertus Bogaerts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fredericus Franciscus Melsens            doop of herkomst te Leuven 

x  kerkelijk 16 02 1743 met 

Dijmphna Peetermans             doop of herkomst te Eijndert 

getuigen Franciscus Jacobus Le Feber   Adrianus Meeus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Van Gelooven        parochiani de Lichtaart 

x  kerkelijk 12 03 1743  met 

Catharina Lathouwers 

getuigen Henricus Verfekken   Adrianus Ververs        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Franciscus Bernardus Houffiere    doop of herkomst te Mechelen 

x  kerkelijk 04 05 1743  met 

Maria Willebrinck      doop of herkomst te Antwerpen 

getuigen Jacobus Willebrick   Tobias Van Dijck 

Petrus Joannes Boenen     doop of herkomst te Lokeren 

x  kerkelijk 05 05 1743 met 

Maria Kiniet       doop of herkomst te Antwerpen 

getuigen Thomas Josephus Casteleijns   Judocus Oste 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Baptista Grimar     doop of herkomst te Carolo Regius 

x  kerkelijk 17 05 1743  met 

Maria Barbara Le Jenne     doop of herkomst te Lamprinii 

getuigen Joannes Petrus Ilufelij ?   Adrianus Meeus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Van Nimme      doop of herkomst te Reipermundanus 

x  kerkelijk 02 06 1743  met 

Magdalena Suerinx      doop of herkomst te Ranst 

getuigen Guilielmus Van de Put   Judocus Oste 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Maes       doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 04 06 1743  met 

Barbara Libreghs      doop of herkomst te Aarschot 

getuigen Joannes Maes   Judocus Oste 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcus Verdonck      doop of herkomst te Beerse 

x  kerkelijk 23 06 1743  met 

Anna Elisabetha Berents     doop of herkomst te Echt 

getuigen Joannes Baptista De Klerck   Egidius Lemmens 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciscus Rubbens      doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 29 06 1743  met 

Cornelia Van Aert      doop of herkomst te Kalmthout 

getuigen Nicolaus Boeijkens   Cornelius De Keijser 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerardus De Winter      doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 29 06 1743  met 

Henderina Clara Van Geerdingen    doop of herkomst te Tilburg 

getuigen Martinus Van den Neste   Marinus Kenis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Anthonius Donné     doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 30 06 1743  met 

Clara Theresia Collaerts     doop of herkomst te Lier 

getuigen Henricus Collaerts   Petrus Donné 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Stevens       doop of herkomst te Geel 

x  kerkelijk 13 07 1743  met 

Dijmphna Anssems      doop of herkomst te Baarle-Hertog 

getuigen Franciscus Van Rossum   Guilielmus Brineems 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thomas Ferdinandus Verwilligen    doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 14 07 1743  met 

Maria Verhoeven      doop of herkomst te Gierle 

getuigen Melchior De Gré   Thomas Van Peetersse 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciscus Lepels      doop of herkomst te Minderhout 

x  kerkelijk 26 07 1743 met 

Maria Delle       doop of herkomst te Antwerpen 

getuigen Michael Delle   Josephus Jonckers 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus De Meijer      doop of herkomst te Emblem 

x  kerkelijk 31 07 1743 met 

Mechtildis Rutten      doop of herkomst te Maaseik (Mosacensis) 

getuigen Cornelius Baten – Joannes Amourette 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Michael Antonissen       parochiani de Grobbendonk en Lille 

x  kerkelijk 12 08 1743 met 

Maria Wouters 

getuigen Jacobus Tijs   Judocus Oste 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joannes Deli       doop of herkomst te Wilrijk 

x  kerkelijk 08 09 1743  met 

Margareta Coolbonders     doop of herkomst te Lichtaart 

getuigen Petrus Dennes   Michael Dennes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lambertus Antheunissen      parochiani de Wechelderzande 

x  kerkelijk 21 09 1743  met 

Elisabetha Meeus 

getuigen Matthias Meeus   Henricus Meeus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jacobus Osemans      doop te Antwerpen St.Willibrordi 

x  kerkelijk 06 10 1743  met 

Petrusnella Boonaerts      doop of herkomst te Bladel 

getuigen Cosmas Hermans   Walterus Van Spaendonck 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Prins       doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 13 10 1743  met 

Anna Gertrudis Van Daelen     doop of herkomst te Weert 

getuigen Paschasius Prins   Franciscus Provost 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Josephus Van Pelt      doop of herkomst te Antwerpen 

x  kerkelijk 15 10 1743  met 

Martina Coppens      doop of herkomst te Turnhout 

getuigen Nicolaus Rijns   Joannes Carolus Kemps 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henricus Janssens      doop of herkomst te Beerse 

x  kerkelijk 20 10 1743  met 

Maria Elisabetha Van der Veecken    doop of herkomst te Westerlo 

getuigen Matthias Borckmans   Joannes De Koninck 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cornelius Michielsens      doop of herkomst te Meer 

x  kerkelijk 19 11 1743  met 

Joseina Van Ostaeijen      doop of herkomst te Wuustwezel 

getuigen Joannes Rogiers   Gaspar De Wever 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petrus Mertens      doop of herkomst te Eindhout 

x  kerkelijk 23 11 1743  met 

Adriana Winckell      doop of herkomst te Waalwijk 

getuigen Joannes Baptista Van Langenhove   Joannes Baptista De Maré 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matthias Borghmans     doop of herkomst te Beerse 

x  kerkelijk 30 11 1743 met 

Catharina Van Regemorter     doop of herkomst te Mortsel 

getuigen Matthias Van Deuren   Judocus Oste 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henricus Hermans      doop of herkomst te Lier 

x  kerkelijk 26 12 1743 met 

Catharina Lavens      doop of herkomst te Roosbeek 

getuigen Henricus Lavens   Petrus Mertens 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ERATUM HUWELIJKEN 1740-1741 JG 31 NR 3 

Franciscus De Ruddere ex Brugge x 10.04.1741 Petronilla De Pooter = ex Mortsel ipv Moorsel 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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          Rita De Bie-De Laet 

Op 28 februari 1637 verklaarde Adriaen Lijsen Peeterszoon, oud omtrent de 50 jaren 

wonende te Ouwen, en Jaspar Grielens wonende te Pulle, oud omtrent de 39 jaren, dat op 11 

oktober 1636 zij als getuigen geroepen zijn te Boschoven onder Ouwen op de schrans waar 

Elisabeth de Poorter, Christiaensdochter, besmet zijnde met de ‘contagieuse siekte der peste’ 

begeerde te maken haar testament in tegenwoordigheid van heer Jan Goossens, haar 

biechtvader die haar ook de eerw. heilige sacramenten toediende.  

 

 

 

 

Dus, besmet zijnde met de pest werd een mondeling testament verleden, buiten aan de 

schrans. Mocht zij nergens binnen uit vrees voor besmetting? 

Zij heeft dan maar aan haar biechtvader haar testament kenbaar gemaakt in het bijzijn van 

twee getuigen uit het dorp. 

 

---------------------------------------- 

Bron: Notariaat Jaspar van Tichelt, openbaar notaris residerend te Grobbendonk. Rijksarchief 

Antwerpen/Beveren akte nr 31 van 28 februari 1637 (bestanddeel 3457). 

EEN MERKWAARDIG TESTAMENT 
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Cursus familiekunde: 

De voorbije weken ging onze cursus door in het Kasteel de Renesse te Oostmalle. Met 21 

deelnemers, het maximum, kunnen we spreken van een succes. In zes lessen werden de 

cursisten wegwijs gemaakt met de beginselen van de genealogie, opzoekingen naar hun 

voorouders en de samenstelling van een familiegeschiedenis. 

14 cursisten brachten op 10 december een bezoek aan het Studie en documentatiecentrum van 

Familiekunde Vlaanderen in Merksem waar zij konden kennis maken met de enorme 

documentatie van het centrum. 

Een volgende cursus wordt voorzien in de loop van 2020. Deze zal kenbaar gemaakt worden 

via onze website en facebook pagina. 

Schenkingen: 

De voorbije maanden werd onze bibliotheek aangevuld met heel wat genealogische gegevens. 

Margriet Ooms bezorgde ons: Gegevens van Notaris Van de Buyten van Loenhout, 

kwartierstaat  Lutgardis De Clerck. 

familiegeschiedenis: Familie van Minnebruggen, Famlie Meeusen-Baeckelmans en 2 delen: 

een Kempische familie Ooms 

Frank Geudens schonk 9 delen van de akten van de weeskamer van de stad Mechelen 

Jeff Koyen bezorgde ons exelbestanden van de burgerlijke stand van Sint Lenaarts van 1847 

tot 1906. 

Onze bidprentjes en rouwbrieven konden aangevuld worden met schenkingen van: 

Herman Van de Leur, Turnhout-HK de Vlierbes Beerse-Fik Haepers, Mol-Maria Grauwen, 

Deurne en Erfgoedcel uit Balen 

Hartelijk dank aan alle schenkers. 

Contact bestuur FV-NGV 

Op 16 november had in het kasteel de Renesse een bijeenkomst plaats van het bestuur van 

Familiekunde Vlaanderen en de Nederlandse Genealogische Vereniging.  

Hier werden de werking van beide vereniging uitvoering toegelicht en ideeën uitgewisseld 

omtrent digitalisering en organisatie van hun respectievelijke organisaties. 

Voor FV was het vooral interessant te vernemen hoe NGV zich concentreert op de 

digitalisering van gegevens en het verzamelen ervan in één databank. FV heeft onlangs het 

licht op groen gezet voor een 5-jaren plan om eveneens tot één globale gegevensbank te 

komen voor gans Vlaanderen. Van alle afdelingen worden inspanningen verwacht om dit tot 

stand te brengen. 

Digitaal 

Via de website genealix.nl heb je nu inzage in de gegevens die voorheen te vinden waren op 

zoekakten.nl, helaas alleen maar Nederlandse gegevens. Momenteel zijn op Geneal-IX veel 

links naar dtbl-boeken geplaatst, evenals de akten van de Burgerlijke Stand en het 

Bevolkingsregister, maar op termijn zal de site aangevuld worden met links naar andere akten 

en documenten, die online beschikbaar zijn gemaakt in Nederlandse archieven.  

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 
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Voor opzoekingen in Frankrijk, kan je terecht op volgende website: 

https://www.cybergenealogie.fr 

Hierop staan gegevens van alle departementen, met een klik op archieven online krijg je de 

namen van deze departementen op één na “Alpes Maritime”, de streek rond Nice. 

www.ghdk-flandre.fr, Généalogie et Histoire du Dunkerquois, hier kan je de gegevens vinden 

uit de streek van Frans Vlaanderen. Voor beide sites dien je u aan te melden met paswoord. 

Het consulteren van de gegevens is gratis. 

 

 

  

December 2019          

22 december 2019 Wat?  Open deur – Boekenmarkt 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 10 tot 17 u 

   Wie?  Domein de Renesse - FV Regio Kempen 

 

Januari 2020           

8 januari 2020 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

25 januari 2020 Wat?  Jaarvergadering FV-Regio Kempen vzw 

   Waar?  Abdij van Tongerlo “De Schaapskooi” 

   Wanneer? 14u30 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

Februari 2020           

5 februari 2020 Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

A G E N D A  

https://www.cybergenealogie.fr/
http://www.ghdk-flandre.fr/
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Maart 2020           

4 maart 2020  Wat?  Genealogisch café – Open bibliotheek 

   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

   Wanneer? Van 15 u tot 22 u 

   Wie?  FV Regio Kempen 

 

Meer info bij:  Patrick De Maesschalck, tel 014/73.33.46 

   secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 

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

 

 

 

Rijksarchief Antwerpen Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren  03/236.73.00 

Rijksarchief Beveren  Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 

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

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

Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis, 2480 Dessel   014/38.99.26 

Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21, 2570 Duffel  015/30.72.10 

Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 

Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 

Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 

Stadsarchief Lier  Dungelhoeffsite, Paradeplein 3,2500 Lier 03/800.03.14 

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

Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 

Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 

Archief abdij Bornem  Kloosterstraat 71 2880 Bornem  03/889.08.11 

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

Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo  014/53.99.00 

Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen 

ADNVvzw   Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen  03/225.18.37 

Archief en onderzoekcentrum 

N U T T I G E  A D R E S S E N 

mailto:secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
http://www.vvf-kempen.be/

