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AGENDA V.V.F. KEMPEN

Genealogische vormingsavonden: in principe telkens op de eerste maandag
van de maand van 19.30 u. tot 22.0A u.
Indien die maandag op een feestdag valt, gaat de genealogische
vorrningsavond een dag later, op dinsdag, door. In de zomerrnaanden juli en
augustus zijn we gesloten.Wegens de antiekbeurs, die in het kasteel plaats
vindt tijdens de eerste helÍt van november, vergaderen we dan uitzonderlijk
op de laatste maaadag van oktober.
Al deze activiteiten gaan door in het kasteel de Renesse,Lierselei 30 te
Oostmalle.
Resterende data voor het jaar 2000: de rnaandagen: 4 september, 2 oktober,
23 OKTOBER en 4 december.
S/ij bieden: P.R. en B.S. 1,an een steeds groeiend aarfialgemeenten uit de
regio ; computerdemonstratie HAZA-DATA; bemiddeling; hulp aan
beginnelingen; consultatie microfilrns en -fiches; consultatie van de
EIIREKA-DATABANK met het uiterst snelle zoekprogramma.
Nu nog sneltrere gegevens beschikbaar door uitbreiding R.AM-geheugen van
onze computer en HP inktjetprinter
Haza-data cursussen:
-Speciale afspraken rnet verenigingen zijn mogelijk. Voor inlichtingen en
inschrijvingen kan rnen terecht bij: Marc Van den Cloot Salphensebawt2{ te
2390 Malle. Tel:0313122654{na 17 u.)
Dienstverlening:
Verenigingen (Heem- en geschiedkundige kringen of andere) kunnen op
V.V.F. Kempen beroep doen voor de organisatie van geneaiogische
informatiedagen, voordrachten over genealogie, lessenreeksen familiekunde
en dergehjke. Inlichtingen bij de secretaris.

VONDST

Nota : In denjare 1769 isser een placaert uijtgegeven, het welck verbiedt op pene van
duijsendt guldens imant te trouwen rnet dispensatie in de roepen oft bannen, van imant anders
gegeven, ais van den eijgen Biscop.

Nota 2: Anno 177ii. die 12 Junii edita est bulla ab illustrissimo Episcopo Antverpiensis, qua
inhebitur omnibus Pastoribus assistere sponsalibus aut matimonio militarum prefectorum
officiers, quibus, postquam rnilita valedixerint, adhuc persolvitw annua pensio, nisi prius
exhibeant licentiam in scripsis obtentarn a §upremo Duce seu Commendant Generael
copiarum suae majestatis in belgio.

Wie in staat is ons een accurate en duidelifke vertaling van deze latijnse tekst te maken
verzoeken wij ons deze te laten geworden voor publicatie in ons volgend nuÍtÍner.
Vy'aarvoor onze beste dank bii voorbaat.

De Redactie
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IS ER EEN VERBAND TUSSEN GENEALOGIE EN I{ET KLIMAAT?

Al surÍènd op het wereldwijde web, kwamen wij terecht bij de website van de uitgever
van de grootste encyclopedie ter wereld de Encyclopedia Britanica, op het adres:

hËp1:^öry_.,rbËtëuic4.qsm, onder de hooftling "Climate".
De huidige zomer is alleszins niet één van de beste, en geeft nu niet direct een aanwijzing
voor een wereldwijde stigrrg van de temperatutr, zoals sommigen beweren, maar wel eerder
voor de komst van een nieuwe ijstdd, zoals anderen meneru

Uit bovenvermeld artikel in de Encyclopedia tsritanica blijkt echter dat ons klimaat
voortdurend en dit meer dan we besef[en, onderhevig is aan fluctuaties in beide richtingen,
kouder en warÍner, en dit over relatief zeer korte periodes.

Mornenteel worden de luchthavens overspoeld door reizigers die via "last minute"
boekingen per vliegtuig de zon opzoeken, terwijl anderen alles in hun auto laden om binnen
het bestek v-an enkele dagen het zonnige zuiden te bereiken.
Onze voorouders echter waren als het ware aan hun grond vastgeklonken en konden àch deze
luxe niet permitteren. Het weer werd door God geschapen en hij wist best wat goed was voor
de mensen: slecht weer was een straf voor de zonden en goed weer was een beloning voor het
goede. Weersvoorspellingen werden als een godslastering aarzien en als dusdanig in enkele
gevallen ook met de dood bestraft.Sindsdien is echter de toestand gelukkig veranderd en
momenteel slaagt men er (meestal) in het weer voor enkele dagen juist te voorspellen. Onze
weerkundigen hebben inmiddels ook ontdekt op welke manier zij het klimaat kunnen
achterhalen dat in woegere tijden op diverse plaatsen geheerst heeft.

Wij weten nu dat er in het verieden verschillende grote iist{den zijn geweest, die ELK
tien- of zelfs honderdduizenden jaren duurden.
De laatste grote ijstijd is ongeveer tienduizend jaar geleden ten einde gelopen.
Deze opwarming gebeurde niet geleidelijk en op een lineaire wijze maar kende fluctuaties in
temperatuur en neersiag met een duur van enkele duizenden jaren. Ook binnen deze laatste
periodes waren er nog fluctuaties met een duur van enkele eeuvven.
Deze kiimaatswljzigingen hadden, door hun invloed op fauna en flora, een zeer grote impact
op het leven van de mensen in woegere periodes. Men was lokaal volledig afttankelijk van de
weersomstandighederl die een onmiddeilijke weerslag hadden op de jaarlijkse oogst. Een
opéénvolging van enkele mislukte zomers en natte winters had directe en catastrofale
gevolgen vcor de bevolking.
Ook de mens zelf is in staat door zijn levenswijze en activiteiten het klimaat te benrvloeden.
Dit gebeurde in Europa voor het eerst in de bronstijd toen een wijdverspreide ontb«lssing
begon door het gebruik van houtskool voor het smelten van metaal en de beginnende
landbo uwactiviteiten.

V/elke klirnaatswijzigingen heeft men de laatste 2000 jaar zoal kurmen vaststellen?

t. Eeldassiske Romeinse periode

Dit was tn aÍ7ze streken een koudere periode in het begin van de eerste eeu1ry voor
Christus, eerder droog en continentaa\ zoals blijkt uit de duinen die toen ontstaan zijn.
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2. De laat Ronreinse periode

Na de eerste eeuw voor Christus is er bewijs voor een geleidelijke stl.;ging van het
zeeniveau: R.omeinse gebouwen en veentragen werden door deze stijgrng van het waÍer bedekt
in de l.lederlanden, zuid Engeknd en de kÍiddellandse Zeegebieden.Deze u/armere periode
glng gepaffd met het opdrogen van rivieren en het "verdrogen" van eertiids vnrchtbare
gebieden in zuid lJuropa en noord Afrika.Dit laatste gebied was in klassieke t[iden de
graansehuur van Rorne, rnaar is heden ten dage rneestendeels in een woestfrn veranderd.

3. Ppst Romeinse en Karolingische tiíd.

Deze langere periode loopt ruwweg van 400 tot 1000 jaar na Christus.
De voor Europa zeer l:elangrijke invallen van de Hunnen en de Gothen in west Europa zijn
hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een frrndarrrentele verslechtering van de
leefomstandigheden in hun traditionele woongebieden in centraal Azië..
Radiokoolstoftkfieringen en de studie van de oude Chinese literatuur he,bben aangetoond dat,
waÍlneer de iiskappen in de ornringende gebieden groot waren er veel smeltwater vloeide naar
de bronnen, rivieren en meren aan de rand van de woestiin, dit tot gevolg had dat de
nederzettingen daar bloeiden en de bevolking sterk aangroeide. In wannere tijclen
verminderde de watertoevoer aanzienlijk en verslechterden de leefomstandigheden drastisclr-
De bevolking had geen middelen van bestaan meer en trok westwaarts op zoek naar betere
leefomstandigheden.

4. De Vikiqgperio&

De wereldwijde opwarming met hoogtepunt in de 10d" eeuw, ook
"woeg;rniddeleeuwse v/anne periode" of,"klimaatoptimum" genoemcl, duurde nog ongeveer
twee eeuwen, alhoewel er een korte daling was in de periode tussen 1030 en 1070.
De Vikings trokken weg uit hun traditionele gebieden kwamen via de grote ril,ieren tot in de
Krim en exploiteerden daar zontpanner4 bewlis van een hoge verdamping ten gevolge van een
waïrnere klimaatperiode.
In de arctische regionen was er in de tiende tot de twaalftle eeuw een sterke nautische
activiteit van de Vikingen" trn het milder klirnaat van deze periode slaagden z[j er in
nederzettingen te vestigen in Groenland( Erik de Rode in het jaar 985 na Christus) en Noord-
Amerika (Vinland, in het jaar 1000 na Christus)

-§. De nriddeleeuwse kqele periodE

Deze periode loopt van rond 1250 tot i500 na Cfuistus. IVÍetingen van de
zonneactiviteit vvijzen uit dat deze daalt van 1250 tot 1350, een korte tijd stigÍ van 1350 tot
i380 en riaama een fenomenaal laagtepunt bereikÍ in de volgende periode tot 1500. Dit ging
gepaard met koud en nat weer, zoals blijkt uit de studie van pollen en de groei van
stalactieten. trn deze tijd ook werden de nederzettingen in Groenland verlaten u'egens het
oprukkencl pakijs.
Wat de omgeving van IJsland betreft, daar evchleerde het
bedekking voor het jaas 1200 tot een achÍ weken lrr.de 12'

18d" eeu.,r,en terug dalend tot I weken in de tr9du eeuw.

:pakijs als vr:igt: van een zero* eeuw, oplopend tot rl0 weken in de

S/ii citeren in dit ver"band een passage uit Frisma uitgave "Geschiedenis van Franl«iik" door
Pascal Bahnand (ISBN 90 27414323) btz. 95: " In de jaren 1315-1317 heerst er massale
trongersnr:»od, een gevolg van uitzeinderlijk slechte klirnatologische ornstandigheden".
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6. De kleine iistiri.

Deze loopt van de jaren 1500 tot 1850 en kan voor oplettende genealogen die in deze
tijd beland zijn, aanwijzingen opleveren voor deze klimaatverslechtering.
De overheersende westenwinden zakten tot een lijn die 500 km zuidelijker lag dan mu, zodat
de koude continentale klirnaatcondities konden doordringen in meer zuideiijk gebied.
Oprnerkeiljk is het feit dat in het tegin van deze periode door Breughel veel winterse
landschappen werden geschilderd.
Gezien de mensen in die tijcl zeer aftrankeli"jk ïilraren van de natuur voor hun eerste
levensbehoeften, moet de verslechtering van het klimaa:t in de 16d' eeuw beschouwd worden
als een beiangrijke demografrsche factor.
De afivezigheid van zonnevlekken na 1645 werd bii middel van de toen recent ontdekÍe
telescoop door de astronomen waargenomen en de "aurora borealis" of het noorderlicht, dat
ontstaat door het binnendringen van hoogenergetische zonnepartikels in onze atmosÍèer, was
zo zelden te àen dat het verschijnsel als onheilspellend werd beschouwd. De sneeuwgrens
daalde en de gletsjers bereikten hun grootste lengte rond 1670.
Al deze verschijnselen wijzen op een periode van ongunstige weersomstandigheden,
gekarakteriseerd door koude winters en natte zomers. Een vermindering van lo/o tnde
zonnestraling correspondeert met een vermindering van het groeiseizoen met drie weken en
verlaagt de hoogte waaÍop nog gewassen groeien met ca 175 meter. Gegeven het ftit dat de
Írcnsen toen ineestal atr minder ''rnrchtbare gebieden bewerkten en hr.m directe aftankeliikheid
van de groei van de graangewasserl had tot gevolg dat diegenen die marginale gebieden
bewerkteq of meer noordelijk woonden, al vlug te maken kregen met een gevoelige
verkorting van het al krappe groeiseizoen. Ook anderen ieden onder deze ongunstige en
grillige weersomstandigheden.
In de strenge winter van 1708/1709 beworen de riviererq ook de snetrstromende Rhöne, en
groepen wolven schuimden het franse platteland af op zoek naar voedsel. Na de langdurige
vorst die wijnaanplantingen en olijfbomen vernielde, stonden ook de andere gewassen onrijp
en onvolgroeid op het veld..De oogst was zo catastrofaal dat de broodprijs verviervoudigd
was in december van dat jaar.
Minder spectaculair, rnËMr nog dodelijketr, was de voortdurende opéénvolging in die periode
van koude lerites en natte zomers. Zo was er in de periodes 1647-52 en 1691-95 een grote
sterfte onder de ftanse bevolking ( en hoogstwaarschijnlijk ook in onze streken), waarvan
deze zichnuàaÍ moeizaam herstelde. De slechte oogsten en het teruglopen van het
bevolkingsaantal had ook gevolgen voor de inkomsten van de toennralige regerfuigen en/of
staten"

V/ellicht is dit dan ook de rcden of één van de redenen van de veelvuldige volks- en andere
tellingen die op het einde van de 17d" enhet begin van de l8d'eeuw in onze contreien w.erden
gehouden en die de basis vormden voor het innen van allerlei belastingen. Uit meerdere van
die tellingen biijkt overigens dat een hoog percentage van de bevolking, dat zoals wi rur
zouden zesgëfi "ondetr de armoedegrens " leefde, moest geholpen worden door de
gemeenschap, via de "tafels van de H.Geest", de kerkelijke voorlopers van onze moderne
instellíngen voor sociale opvang.
Na 1850 kwam er een kentering met een geleidelijke opwanning tot 1950.
Diegenen die bii hun genealogische opzoekingen pertinente aanwijzingen hebben gevonden
van een sorrelatie tussen deze klirnaatsornstandigheden en de impact daervan op het
toenmalige leven, zouden ons ten zeorste veqplichten, indien zq deze gegevens aan ons
zouden kenbaar maken, eventueel voor publicatie in dit tfrdschrift.

A}IDRE VAN STEENBERGEN



KCSTEN ËIJ BEGRAFEh]T§ EN Uï VAA}AT TN DH tr?d" EEUS/ TE
ïURNF{#UT

In het leven van een mens staan *Írie gebeurten"tssen centraal:
- geboorte
- huwe[ik (of wijriing)
- begrafenis

Deze "rites de passags" kullïï*É ni*.t vo*rhij§*gs^an v;*rde.n: ze rii* ornring,J d*tlr talrijke
gebruiken die in de ioop rier jaren slolu*ren^ ma,rir ileel "'a,at ge ïd rrrreisen."

In 1990 verscheen een boelE gstitfrld "Eltrss d.eei op 'r ïa.atstr, is h*t gr*r. E*n llurnirqruts r,erhaal
over begraven en het ouele kerkhof,' door tr{. eie K*K er: Ë"ldA}-i:ËlËR§.
Het werk bevat niet alleen een uitr.oerige studie *'uer alles rvat betrelib,*g he*1? t:p
begrafenissene zo brengt het niet s]leen de opgav* vun c{e n<ig besta*nde z*rkst*lten, m&ar i}ok
de tekst van de grafstenen op het oucle herkhof van ï'urnhout i:l de Kwakkelstrarrt.
Niet alles kcn gezegd worden. Als aamvuilkmg br*ng*n ws orll<ele r,'oors*tuiÍten uit de 1?d=

eeuw in verband rnet «le financiëie l*s{,eu" di* esÍ? famiiie tuen nroest fuag*n s}m hr;rr

overledene rnei de nodige plechtigheder: ts i*.t*n ï:*grave::,
Vooraf dier$ opgernerkt dat er een orxlerscil*id di*nt g*lrxul* tusscn de hrgraÍbnlr (sinkingl en
de kerkelijke pieclitigheid" ï{et kul,arn er CIp ëff: da *rcrieclr:nr :r* vlug rmrgcíiik ten grave te
dragen. Deze teraardebestelling w"erci rneestai sÍe d*p a*Li grvoigel d*or de i:*l,aa"r[, r,aar beiCe

konden ook op *en verschillende datum gehcrrden vi&ïdeEl
Er waren toen drie verscluïlcnde klasseru in de uitva;uti;loi**ighrcl** : h*t ver"sciril klvam tot
uiting in:

- het iuiden der,Klukken
- de hoeveelheid waslicht
- het baarkleecl.

De prijs die hiervoar nroest betreatrl worden ivercS r:ir:*i *ic l**gisíra:*t -restg*steld mn a&praali
met de kerkmeesters.
Het tarief werd meer ci:n eens gewijzigtl, o.ir" wit11ïreerr eï.* kerkflrbnek;:zw;cre oukcsten moest
maken. Een vcorbeeld: b,ii het herstelJen en l,erg.l.sten I'an kl*kkex, zoai* iri 1{iSil, tr;en de
grote klok werd herg.oten

De teksten v-an d* v*igende reglemrnt*n zuLien dil r:iies cli;d*iÍjk rnaÀerr.

Tekst I: - De eerste verrnelding over het klokgeluid komt v*tlr in de XEerkrekeningen
1649-1651" ïn 1649 hed Martin Maréchni een ktrok gegcten, iïi 1640 volgden
enirele kJokjes en in 1650 het irergieten van de grcte kXok. De tarieven van de
verschil-lencle baarkleden werden later bijgeseÍreven.

Ordonnantie van de niagistraat in ver"banel mret de begrafenissen en u"itvaarten
2d* helft tr7d'eetaw.

Reglement opgetetrcmed in de Kerkrekeningen X67 3 -7 5, 1 3 - 1 4.

Tekst II: -

Tekst lII; -
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I. Anderen ontfanck ten behoeve vande voors. kercl<e vervallen ter saecken van
kercken rechten over de begraeffenisse ende vuijtvaerden geschiet sijnde met het

grootste geluijt der selver kercken blijckens des rendants manuale.

- lnden iersten staet te weten dat rnits het vergieten ende groote verbeteringe vande

clocken ende geluiiden der voorschreven kercke blfde heeren rnagistraet deser stadt ende

wijheijt met advies vande kerckrneesters der selfver kercke over het geluijt der kercken
rechten ten eijnde der begraefiFenissen ende luijtvaerden is gemaeokt eene provisionele

ordonantie waer bij over het grootste geluijdt soo wanneer het vuijtvaert ende begraeffenisse

t' saemen geschiet is gestatueert thien gulden ende geschieden de wtvaerden apaert derthien
gulden, het waslicht niet minder als dertich pondenende l'oorden grave oft plaetse inde kercke
drij gulden twelf stuiivers d' welck alhijer is dienende voor Memorie

- Itern voor het tweede geluijdt geschiedene de wtvaert tsaemen vier gutrelens, ende ais

de wtvaert wort naer gehouden vijffguldens, voor de plaetse inde kercke elsvoor drij gulden
ende twelf stu[ivers ende het waslicht ten minste achthien ponden, maer a.ls de begraeffenis
metten voorschreven geluijdt geschiet op het kerckhoffgestaen met twelf ponden dus hijer
insgelijck Memorie

- Item het derde geluiidt gedaen worddende rnette noenclocke ende groote schelle over
de begraeffenissen ende vuijtvaerden tsaemen twelf stuijvers ende ses ponden "-vassche quod
valet wedercm alsvoor lo{emorie

- Item voor het kindergeluijdt met drij groote schellen op ijeder begraeffenisse
sesendertictt stuijvers, ende voor het waschtricht dije inde kerke wordden begraven drij
ponden; alles blijckens de lijste daerover ten nranuale des rendants gestelt, dus wederom

Memorie
- Itern staet te weten dat de voorschreven kercke sijn cornpeterende verscheijde

baercleeden gecoclrt bijden voorgaende kerckmeesters Jan lVlerttens wanneer het wordt
gehaeit om opde baere te leggen voor dijen dach v!!fthien stuljverss.

- Item soo lange het selve staet opde baere inde voorsctueven kercke daeghs insgelijcx
twee stuijvers.

- Item soo competeert de voorschreven kercke als noch eenswert baercleetmet een wit
cruiis , soo rvanneer tselfve wort gehaelt om opde baer geleijdt te worden, te weten een swert
baercleet nret een root cruiis ende wanneer tselfre wordt gehaelt oÍn op de baere geleght te
wordden wort van dijen dach alles verl'olgens des rendants manuale betaelt twintich stuijvers.

- Item soo lange het selfve staet opde baere inde kercke sal daeghs voor de
voorschreven kerkck proufffiteren twee stuijvers.

- trtem het tweede cleet wesennde with rnort betaelt soo proffieert de voors. keroke
voor dljen dach vier stuijvers.

- Itern voor ijder dach staende op de baere inde kercke, eenen stuliver; ailen de welcke
den rendant deser sal voor ontfanck grenghen onder de begraeffenissen ende wtvaerden
geschiet srjnde soo metten grooten geffide, rniddel geluiidt als het derde, quod valet alhijer
insgelijccx 

Memorie

Stadsarchief Turnhout, Kerkrekeningen Sint-Pieter, I 649-1 65 l, 44-46



Il.Provisionele ordonnantie gemaeckt bijde magistraet van Turnhout rnet advijs
vande kerckmeesters van Ste-Peeters kercke op het geluijt over de

Begraeffenissen ende wWaerten te geschieden in de Hooftkercke van Ste-Peeters
voors.

- Inden iersten soo waÍmeff ljemant wort begraeven met het grootste geluijt, sal daer
voor moeten betaelt worden thien gulden. ts[i oft de wtvaert tsamen wort gehouden. oft niet,
dico l0 g.

- het wtvaert d'welck daemaer souden comen gehouden te wordeg sal daer voor
moeten betaelt worden drij rinsgul. dico IïI g.

- Itern voor de vigilien te rnoeten geschieden, sal aenden cappitule betaelt worden, te
weten rroor ieder canonninck ende cappelaen ses stuijvers, comt voorde presente.

- Item voor ijeder canonninck die begraeffenisse geaccompagneert hebbende, ses

stuijvers, dico

- Item voor de choralen int gros ses stuijvers, dico

- het waslicht niet minder als achtier pont, dico

- de plaetse inde kercke alvoor

VI st,

Vï st,

- Item voor duiitse scholieren die de selve ter begraeffenisse sullen wi|en roepen, aen
ijeder schoolkint een wittenbroot naer discretie te geven.

- Item het waschlicht en mach niet mirrder sijn als dertich pont, dico
XXX pont

- Item sal de plaetse inde kerck te verkiesen betaelt worden ter sornrne van drfr guldens
ende twelff stuijvers, dico II g" XII st,

- Item voor de luiiers tot aclrt int getal, t' reclrt vanden coster daerin gereeckent, te
weten tsavonts opde sinckinge ijder vier stuljvers is t'samen )OOilï st.

- Item soo warmeer de begraef[enissen geschiet daechs naerde sinckinghe, comt iictrer
man tot acht int getal den coster daerin gerekent, voor d'luijen, soo van sinckingen als
begraeffenisse tsarnen ses stuiivers ende dit alles bij provisie valet II gl. VIiï st.

- met drij clocken de bregraeffenisse tsij sonder oft metter wtvaert vier gutr". dico
IiïI g.

* Item het rvtvaert, soo wanneer het wort saer naer gehoude& eenen 6;ukierq dico
Ig.

XI/III pont

IIIg. )(II st.

Tweede eeluiit
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- het waslicht voorde gene die op het kerckhoffbegÍaven worden, twelffpont, dico
)ilr lb.

- Item voorden coster ter saecken van het luiien tsavonts ende t' sanderdaechs opde
begraeffenisse sessendertich stuijvers, dico )OOil/I st.

- Item saet een ijeder borger oft ingeseten wij opde begraeverds ofr wtvaert ( gebruijck
hebbende het tweede geluijt) de vigilien doorde heeren vauclen capittele te doen ofte
niet, d'welck alhier voorden tegenwoordigen kerckmeester als in het toecomende dient
voor advijs ende waerschouwinge om den goeden ingesetenen des noodigh hebbende,
hier over t' adverteren, dwelck oock plaetse griipt in het derde geluijt ende
kindergeluijt.

- Te weten met de noen oft derde clocke ende groot schelle opde begraeffenisse t' slj
sonder oft met den wtvaert twelffstuiivers, dico XII st.

- Soo \ /aflneer den wlvaert naer wort gehouden achtien stuijvers, dic«r

XVIII st.

VI pont- voor het waslicht

- Item aenden coster over het luijen l'e,n t' savonts ende t'sanderdaechs daernaer opde
begraeffenisse bij provisie twelff stuijvers, dico )flI st.

Het kerqk kinder &eluijt

- met drij groote schellen sal op freder begraeffenis betaelt worden eenen gulden
sesthien stuijvers, dico I g. XW st.

- Item voor de plaetse inde kercke sessendertich stuiivers, dico )OO(VI st.

- Item voor het waschlicht die inde kercke begraeven worden drij pont, dico
III pont

- de kinderen begraeffenisse op het kerckhofl te betaelen volgens d'out gebruiick

- Item aenden coster over het gelu{t vier stuiivers, dico IIII st-

Stadsarchief Turnhout, w 2228. Register van de ci,jnsen van de stad, h.geest, almoesseniers
ende andere profijten van renteq 103-105.
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ïïï" Anderen Onthnek ten betrceve der v*orsclu"evem kerkce vervallen over der

selver rechten valt hegraeÍï*nisse ende wtvaerden gescfficdende rmet het groot
geluijt dere voors*hrel'en kereke wa.en/$recls betaelt wort mits het hergieten

ende verbeteringe der cloclcen in con*brmiteijt der ordonnantien daerover
gemaeckt tleien pddenen imgevaiie die w,tvaert ansdan mede gesehiet ende

geschiedende de wtvaeit apaert dertien rinsguldens

Iteni den wasfielht tot dese begraeff.enisse e,Ílis niet ednder als dertieli pelmden waslictrrt

(op rand: rechten vant rvmslicht)

Item voorde plaetse vande begraef,onisse inde kercke moet betseit worden dri.le guld"

ende twelffstuljv" (op rand: rechten van de begraeffenisse)
Item voor het gebruijck va:r beste baereleet deser kercke over de begraeftbaisse de

sofitme van twintich stufrvers, ende soo lange t ' seve leijdt npde baere van het graff
daechs twee stuijv" ( Op rand: rectrttsn van de baereleeden)
Item voor het gebrur.lck var.$ vrut baer*leet ten daege vande b*graeffenissr insge§cx
twee stuijvers.
Iteur voor irot gebn{ick van }:Let gerneijru $»,ert baersleet met een wit cn*ijs ovor de

begraeffenisse vi*r stuijvers, ecrde soo laege t'sleve leijt opde baere daeghs enen

stuivers.

Stadsarehief Tirnhout, Kerkr*kening Sint Fieter, §int Jari 1673- Sint.ïan 1675,13-14.

WERDE GENEALOGTSCÍ{K ï},AG B§LABANT TÏ\í HE:t.TEKEN VAN T}E
CR§ï\,{fi{ALIT'EIT

Elke famriXie heeft wetr zijn ulvmrt schaap" trem:p*ad die iil aanraking Ï<wam met de justltis rn

verbarad met een cvertrecÍíttg cf *:isdriif. Op de vierde genealogische d*g kunraen

belangstellenden over eler-e rrerorq:u*lers nnser ïË weten konren. Het Rijksarehief in Noord-
Brabant presenteert *p d.ez* dag rdeuwe geautomatíseerde illdexen op strafuonnissen va&
Ilraba,.rtse reclrtbamken. Romd d* therna's genea}:gie en rechtspraak qCIrde,n taj van lezingen
gegeven" Zij l«*uelr ook deelnoureu eerï een u.orkshop over ondoraoeli csar aríminele
voorouders, georgardseernd do*r laet ffi ksarehiefl

Geurteresseerden kumnen de nieuwste sml$es op het gebied van starnboein:romcXer:roek vinden
op de g*nealogiselm rnarkt. Tussendc*r is er veel ruinrte om esntaoten te leggere eru informatie
uit te lvisseien Derx dag wordt georgardseerd door de stichting Erahants Heem en het
Rijksarcldef im bloord-Brabarrt. CIok wsrdt do nieuwe onderzoeksgids aver het gebruik van
cijrxregisters ten eloop gekouden"
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Locatie: 's Hertogenbosc[ §ksarchief inNoord-Brabant

Tijdstip: 16 september 2000, 10.00 - 16.30 uur.

Deelname fl. 10,- (exclusief lunch),
kosten: vooraaÍurelding fl. 7,50 (exclusief lunch)

fl. 15,- (inclusief lunch)
Aanmelding: Op de dag zelf of door vooraanmeldmg.

Bii vooraanrnelding het bedrag overmaken voor 1 september 2000
op Postbank 1076790 t.n.v. Riiksarchief inNoord-Brabant o.v.v.
Genealogische Dag, naanL adres, het aantal toegangsbewijzen en/of
lunches

V/ANBETAI.ER.S ZIJN VAN ALT,E TIJDE,N

Eeuwen geleden vertrouwde Erasmus zijn §k op het mens-dom toe aan zfrn wereldverspreid
boek "De Lof der Zotheid".
Hierin schreef hij zlfn bevindingen neer over de verschillende soorten mensen: hun arnbities,
hun karakters, hun dwaasheden en noem Íuur op. Dit alles rryas zo levensecht dat er tot op
heden niets aan moest gewljzigd worden. Sinds het begin van de rnensheid is er niets

veranderd.
Er zijn altijd mensen geweest die zich beiangrijker en gewichtiger willen voordoen dan ze in
werkelijkheid zijn. Een voorbeeld hiervan wordt ons getoond door een post uit de

kerkrekeningen der Sint Pieterskerk van Turnhout, Sint Jan 1673 - Sint Jan 1675,17 vo-l8.
De tekst luidt als volgt:
" Ende alsoo de huiLjswouwe van dheer Ripperda gelogeert geweest sijnde ten huiise der we-

duwe Willem van Alphen opden vijfthienste februarij vanden voornjaer XVIc vijffense-
ventich met het groote gelu[it in dese kercke is begraverl waerover de selve kercke nnede

voor eenen dach gebrulick vant baercleet soude goetcomen eene soflrne van vijfltien rins-
guld. ende acht stuljvers blijckens des rendants rnanuale. Ende want den voorschreven Rip-
perda hem heeft vluchtich gemaeckt ende begeven bufrten dese wijheijt sonder dat men
t'sedert oijnt vanden selven heeft gehoort, veele min dat den rendant daer van eenige
betaelinge heeft connen becomen, ge$ck U.E. ende alle de werelt kennelijck is, ende
t'ghene dese kercke rurcr alle apparentie beneffens meeÍ andere crediteuren sal genoot-
saeckt wesen te moeten verliesery Soo wort t'selve alhier alleenelijck maer wtgetrocken
voor Ínemorie, doch wot'r dese kercke geheel gelaeten ingevalle van eenige becominge der
soÍnme voors., dico oversulcx Memorie

l/ie was deze heer Ripperda? Een koopman? Een bedrieger? Het werd niet gezegd.
Eénzaak staat noclÍans als een paal boven water: Ripperda was "ribbedebie" en "vergat" z[jn
schulden te betalen!

l1

E. VA}.i ALTTENBOER.



P4 MAC$T§§ïRUCTTJUR Ïry HET ATiTWERPEN YAN DE I{dJ §§UIV

Genealogen clie bij hun opzoekingen teruggaan tct de oudere tijdea worden dilnvijis
gecon&onteerd rnet alleriei namsn van functies e.n beroepen, die momenteel niet meer bestaan
of die een volledig andere inhoud hebben gekregen.Ik denk hier aan naÍneÉ zoals : schout,
binnen- en/of buitenburgerneester, ammaÍ6 drossaard enz.
Zonder enige aanspraak op volieeligheid, trachten we in deze uiteenzetting, aan do hand van
een beschrijving van deze functies uit het boek "Het wonderjaar"( 1 566- 1 567) van Kanunnik
Floris Prirns, een tipje van de siurer op te lichten elm voor de genealogen cJie hier nog niet mee

vertrouwd z{n, het kader te schetsen waarln de door hen opgezochte voorouders leeftlen en
werkten"
In de beschouwde periode rekende,nen nog volgens de z-gu. "Faasstiilno d.w.z" het jaar liep
van Pasen tot Fasen: hetiaar begon op Pasen 14 april 1566 en einrligde op Faaszatardag29
ínaart i567. Het duurde irnmers nog tot 24 februari 1582 vooraleer paus Gregorius XII, na
voorbereidend werk van een cornmissie van theol.ogen en mathematici, in de pauselijke bul
"Inter Gravissimas" de hervorming van de kalender aankondigde.
Deze aanpassing gebeurde in onze streken, de zuidelijke Nederlancien, op 20 decernber 1582:
de daar"opvolgenile dag was rnen ineeus op 31 december 1582 aanbeland en begon de
Gregoriaanse kalender, die de anomalieën, ontstaan door de onnauwkeurigheid van de
Juliaanse kalender, ingevoerd door Julius Caesar, moest wegwerken.
De sta,J Antwerpen eo onze Kernpen maakten in die tlicl doel uit van het hertogctrorn Brabant.
De titel u'Hertog van Brabant" we,rd gevoerd door de zoon en opvolger van keizer Karel V, de
Spaanse koning Philips ltr, die het grootsie gedeelte van zijn tijd in Spaqie vertoeftle en zich
hier Liet vertegenwoordigen door zijn zuster Margareta r.an Parrna, die optrad als regentes.
Staatkundig waÍen deze Nederlanden in 1566 ingedeald in provincien met aan het hooftl een
gouvernsur. Aanvang 1566 was de toestand als volgt:

Brabant
IVíechelen
Limburg en Overmaas
Lu,-^emburg
Gelder en Zutphen
Vlaanderen en Artois
Holland-Zeeland, Westfriesland, lJtrecht
Narnen
Oostfriesiand (Drente etc.)
Het Doornikse
Henegouw ( en Karnerijk)

gouverneur: geen (de regentes zelf)
geen ( laÍ*r }ïoogstraten)
Durbuy
Mansfelt
Meghem
Egrnont (de graaf van".)
Oranje (Prins \tr/illem van)
Berlayrnont
Arenberg
Montigny
Eergen ( op 1"7 .1566l.ioircarmes)

i. Y§RTE G §NW.Q O RI}I G E B§ VI\]f, _I{E I C §N TRAÀI,_ GEZA G ïNi. ÀN I\ruER.PEN

i"De -&S4l§#d&2

trn <le eerste plaats vennelden we hier "de Drossaard van Brabant" nl. de eerste ofificier van
justitie, die de hertog vertegenwoordigde. Hij is tte "vdng€r", die de gevangenen aan h§I
gerecht nroe_[ :A4dilAqhtsp1Aek
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Voor de uitvoering van zijn taak beschikt hij over gewapende knapen ofknechten, wiens
harnas en geweer door de domeinen ( het hertogdom) wordt bekostigd.
Zijn eerste taak is de wegen van Brabant te wliwaren van straatrovers en vagebonderg maar
hq zal ook de "schouteten" b{springerq waar nodig.
In 1566 beschikte de drossaard over 100 voetkneclÍen en 50 paarden of ruiters, maar deze

aantallen zijn niet absoluut en fluctueren volgens de draagkracht van de hertogelijke
financiën.
Onder de drossaard van Brabant stonden "zes principaele fficiers vaniustitie"

1. de meier van Leuven
2. de amman van Brussel
3. de schout van Antwerpen - markgraaf van het land van Ryen
4. de schout van's Hertogenbosch
5. de meier van Tienen
6. de ba$uw van "den 

'Walschen lande" van Brabant.

Te Antwerpen is de sehout van Antwerpen " hooftl van de justitie in't criem" of anders

gezegd in criminele of strafrechterlijke zaken.
Onderhemstaan de zes "schouteten" van:

- Herentals
- Lier
- Zandhoven
- Turnhout
- Kontich
- het Waterland §oorderpolders)

Zelf heeft de schout van Antwerpen buiten de stad en de wijheid van Antwerpen ook nog de
'Justitie in't criem", als nrarkgraafnamelijk, in het overige markgraafschap van het land van
Ryen. Naar deze hogere waardigheid zal men de schout van Antwerpen meestal "mijnheer de

markgraaf' heten.
Sinds i435 fungeerde er tevens een "onderschout", die blina hetzelftle gezag had als de
schout, doch die slechts optrad bij afwezigheid of ziekte van de schout.
Onder deze schout-markgraaf fungeren:

- de klerk van den bloede (griffier)
- de steenwaarder (cipier)
- de hangman (de beul)

Binnen de stad diende de schout overleg te plegen met de schepenen over het aarrtalleden vau
zijn politiemacht. Zo had hij onder het bewind van keizer Karel V in de stad de beschikking
over 20 knapen.
Daanraast beschikte hij ook over een eigen liffwacht van hellebaardiers of "hartsiers" uit de
schuttersgilde van die naam die in 1488 was opgericht (haertsiers van den Croone), en die
werd gerekend zowel van de kroon als van de stad te àjn.
Over het politierecht van de schout-markgraafbinnen de stad wÍrs er vaak betwisting met het
college, wat de uitvoering van zijn werk ernstig belemmerde, telkens er meningsverschillen
en/of betwistingen v/aÍen met het college.
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2,De ,4fufMAN

Naast de schout-urarkgraaf dienen wfr in de tweede plaats de"arwnatl'u te vermelden,
die optrad als rechterlijk of§sier van de centratre regering: hij was "mnander" err"volbrenger"
in alle s{aslela&es, zoais de schout dit was in criminele of strafreehterlijke zaken

Zijn klerk, die de partijen moet dagvaarderl heet "dienaar van de Lange roede
of Langeroede", bij verg*{jking naet de vier "Kortetroeden", <lie dagvaardden voor het college.

De borcnverrnelde instanties veitegenwoordigrÍen dus de centrale macht in die t!id.
Van kasteel,kazerne, garÍiizoen of derge$ke was geen sprake: de centrale regering rekende
op de getrouwheid van "haar goede stad", v"an wie de vestinge,q de sshuttersgilden en de
burgerli.lke wacht waren gebouwd en opgericht orn het gezamenlijke vaderland te beschutten,
buiten alle wederzijds wantrouwen orrx

II. DE STAD§MAGISTR.AAT

Als hoogste gezagsorgane,n vinden wij hier:

- de twee "borohmeesters'o ofte burgenreesters
- het college van sehepenen
- de "Maandagsclre Raad"
- de "Breede R.aacl"

l. De " EORCHMEESTERS"

Deze zijlln- bij een democratische crisis, in 14S9-1411 uit het schepencollege ontstaan,
evenals tevoren de twee rentnieesters of "tresorierso'. Bij de creatie van de fi.rnctie van deze
twee borchrneesters bekwam de hertog tijderis de onderhandelingen dat één van de twee
borolurieesters buiÍgryhet coLlege zou gekozen worden. Dit was &e "bwitenbr,trgewteester",
gekozen door de "coÍnqrissarissen der regering" uit de aud-sckepenen.
De andere burgemeester, de "binnenburgemeester", was tevens schepene. Deze binnenburge-
meester is het hoofd van de schepenen in alle zaken van recht en hij beslist als president van
de rechtbank of eon zaak voor de Vierschaar of voor het College komt. Maar "alle,en" kan hij
verder niets, aangezien eíe schepenen steeds per twee dienclen op te treden.

De buitenburgerneester, die in eer voorop staat, is het hooftl van alle zaken van politie
en hij vertegenwoordigt de stad op dagvaarding ten hove. De ordehandhaving in de stad
berust tegelijkertijd bij hem en bfr de sehout. Hli is ook het hooftl van de gilden en van de
burgerlijke wacht, wanneer deze is cpgeroepen. Deze gedeelde verantwoordelijkheden gaven
vanzelfsprekend vaak a;lmleid.ing tot conflieten tussen de schout-markgraaf en de
buitenbrugerneester.

2. Het " ËO ï- I- E QE_LW{_§ Ë $EP-gt NEN' of " D E S C If EËEN BANK'

De rechts- en adrninistratiemaclrt - rnet de uiÍvaardiging der stadsverorcÍeningeo - behoorden
echiter "naer oudo costu;/rne" aan het cotrlege gezaneen$k"
Oorspronkelijk waren 

'Íeze schepenen hvaalf in getal, r,vaarbij tot het jaar 1356 het
schepetarnbt binnen eni..ele oude farmïes bleet maar in de door ons beschouwde periode was
het a"a-ntal scirepenen tot 18 opgelopen.Fïet schepencollege werd in deze tijd ieder jaar, op de
derde z**dag na Pase& voor de trelft herrieuwd. I)aartoe kwamen de cor"nurissarissen der
regering naar Ant'tverpen" tr)e negen nieur,r'e schepenen zouden door hen gekozen worden uit:
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- 9 kandidaten voorgedragen door de burgemeesters en de hoofdmannen van de poorterij
- I 8 kandidaten voorgesteld door de oud-schepenen.

Eens het schepencollege aldus hernieuwd, koos dit uit zijn schoot de nieuwe
binnenburgemeester, dit is zijn voorzitter, en, onder de oud-schepenen, maar op aanbeveling

van het Hofl de buitenburgemeester.

3. De MAANDAGSCHE RAAD

Daarna verkoos de 1$/et de twaalf raadslieden die "de Maandagsche Raad* zouden bijwonen;
dekens van bepaalde ambactrten die, om beurt, recht hadden op vertegenwoordiging. Maar
deze Maandagsche raad had slechts raadgevende, geen beslissende stenn, zoals de Breede
Raad.

4. De BREEDE RAAD

Naast het college is er de Breede Raad als meester over de stad.Deze raad is samengesteld uit
vier delen of leden, die elk één stem hebben:

' de schepenen
- de oud-schepenen
- de wfrkmeesters der poorterij
- de dekens der geprivilegieerde arrbachten.

De onderscheiden leden moesten, in principe, bij meerderheid hun stem bepalen voor de eigen
groep, maar tot een geldig besluit van de Breede Raad moesten de vier leden het aldus tot
eenstemmigheid hebben gebracht.Bij het vierde lid van deze Breede Raad, de geprivilegieerde
arnbachten, was er nog de verwikkeling gekomen van een groepering in drie kamers onder de
hoofclarnbachten van de Schippers, de Meerseniers en de Lakenbereiders.
Al stond het niet in costuyme of in de privilegiebriefl toch was het in het midden van de 16d"

eeuw zo dat één der drie hooftlambachten dit vierde trid blokkeren kon en ipso facto ook elke
stemming in de Breede Raad.Aangezien de Staten van Brabant sarnengesteld waren uit de
abten, de edelen ende gedeputeerden der hoofdsteden, en deze laatsten slechts mochten
spreken naar den "last" of de "commissie" die ze van hun stedelijke magistraat ontvangen
haddeq en dat voor tal van punten deze last niet alleen door de meerderheid der schepenen
maar door de eensgezindheid van de Breede Raad moest worden goedgekeurd, was het aldus
mogelijk dat bii voorbeeld een schipper de koninkliike beden kon blokÍ<eren of toch minstens
ernstig hinderen.Zo ver was de democratie in die tïd al gevorderd, aI moeten we hierbif niet
uit het oog verliezen dat de steden in die tïjd zser wantrouwig stonden tegenover het hoger
gezag, wiens streven er sinds lang op gericht was de stedelijke wijheden zo veel mogelijk te
beknotten. ï/aken over deze privilegies was zowat de hooftltaak geworden van de twee
pensionarissen var. de stad, die elke nieuwe verordening van hogerhand minutieus
bestudeerden om te zienof er iets in vermeld werd, dat indruiste tegen de 'wijheden" die de
stad vroeger van de hertog had bekomen.

Over welke politie en militaire macht beschikte nu de stad?

l/e vermeldden reeds de vier Korteroeden, dienaren in het stedelijk rechtswezen, waarbli nog
sergeanten kwamen.

tr5



Militair had de stad ook verplichtingen tegenover het hertogdorru de zes gewapende gilden:
- oude voetboog
- jonge voetboog
- oude handboog
- jongehandboog
* hartsiers of schermers
- kolveniers

konden in geval van oorlog opgevorderd worden om de hertog bí$ te staan in de strijd.
Bovendien kon de magistraat de burgerlijke wacht oproepen in iedere w!jk, onder
wijkmeesters, honderste en tier,.ste nunnen.

V/fr hopen dat deze uiteenzetting, alhoewel surnmier en onvolledig, voor velen een mogelijk
hulpmiddel kan zijn om zich enigszins te oriënteren als zij te rnaken krifgen met deze
structuren of deze benamingen b_ii hun genealogisch opzoekingen.

ANDRE VAN §TEË}TBERGEN

LIJST I}E§TUUR"SLEDEN
Voorzitter:

Ondervoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuarsleden:
Florent Bosch
Lurio Dierckx
Gerard Keysers
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Frans R.enaerts
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V/im van Hout
Leo Van der Straeten
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Oude Vaartstraat 64 2300
Turnhout AVl4l4651
Marc Van den Cloot
Salphensebaan 24 2390 Malle
Andre Van Steenbergen
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AGENDA V.V.F. Aftletring KEh4PEN

GENEALOGI SCHE VORMINGSAV ONDEN :

In principe telkens op de eerste maandag van de rnaand van 19"30 u. tot 22.00 r.l"

Indien die maandag op een feestdag valt, dan gaat de genealogische vormingsavond een dag
later dooro op dinsdag .

ïn de zomermaanden juli en augustus zijn wij gesloten erL wegens de antiekbeurs in het
kasteel telkenjare t[idens de eerste helÍt van november, vergaderen wij dan uitzonderlijk op
cle laatste maandag vao oktober, dit jaar rnaandag 3f! oktober 2000.
Al deze activiteiten gaan door in het kaseel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle.
Na de vormingsdag van 30 oktober volgt dus nog alleen maandag 4 december 2000.

BIBLIOTI{EEK:

Onze steecls uitlrreidende bibliotheek biedt diverse Parochieregisters en tsurgerliike
§tandgegevens uit onze regio.Is het een tlidje geleden dat U oÍ]s nog nirJ een bezoek vereerd
hebt, dan loont het wel de moeite eveo arm te lopen oÍn onze laatste aanwinsten te komen
doorzoeken.
V/ij bieden verder:
- consuitatie van de Eureka-databank nret het uiterst snelle zoekprogranuna (bekornen
gegevens kunnen uitgeprint worden of op een diskette weggesclrrsveÍL naar wens).
- daadwerkelijke hulp bil moeilijkheden Haza-Data: programma op afronderlijke computer
gernstalleerd
- hulp aan begiÍnende genealogen: breng Uw papieren mee en wij zullen traohten U (terug)
op het goede spoor te zetten
- consultatie microfilms.

HAZA-DATA CURSUSSEN:

Voor iniichtingen en inschrijvingen kan men steeds terecht bif Marc V;ur den Cloot,
Salphenseb aan 24 te 239A Ma[€. Tel. 03 "3 12 26 5 4 {na 1 7.00u.)

DIENSTVERLENING:

Verenigingen (f{eem- en geschiedkundige kringen of andere) kunnen steeds een beroep doen
op onze vereniging voor de organisatie van genealogische informatiedagen, voordraclÍen over
genealogie, lessenreeksen familiekunde enz.
Inlicletingen b{ de secretaris Andre Van Steenbergeq Gagelhofraan 47,2980 Zaersel
Tel. 03.383 3I 69 (Email: andre.van. steenbergen@viilage.uunet.be)



HETTURNFIOWF
TE§TAMENTEN Eru ANEERE DOC{JMËruTEhI OVER ËE tsEGIJNEN

De geschiedenis der woornheid in de Lage Landen wordt gedragen door de aanwezighei{ "*de tàlrijke aHlien, kloosters en begijnhoven. Deze laatste uiting van godsdienstigebezieling
vergdegeen eeuwige beloften. Een hof was nridden een rumoerige wereld een rustig_
toeïlucËtsoord voör de vele ongetrouwde meisjes of weduwen. Zij konden eventueél zonder
moeilijkheden de status van begijn vaarwel zegg:en,In praktisch alle steden werd een of zelfs
meer 

'begijnhoven 
opgericht. Eèuwenlang florèérde het begiinenwezen inaaÍ stilaan

vermindëide de aanirËkkingskracht van Ëet rustige bestaaíin een afgesloten ruimte Het aantal
i<andidaten v'erminderde langzamerhand.

FIeden ten dage hebben enkele hoven de moei$ke tifden overleeftl, voorlopig .Er leven nog
een paar begijnen en ze worden meestal a.Ls een bezienswaardigheid beschouwd. Turnhout
kent nog één zuster begijn en deze vertoeft dan nog in een rusthuis.
Het doel van het begijnenwezen is voorbijgestreeftl. Onze tijden vïagen een andere aanpak.
Ook irn Turnhout.

Het Turnhouts hof was een zeer geliefd toevluchrtsoord voor de kandidaten van de Kempen.
Het aantal inwoners beliep jarenlang meer dan honderd. In 1646 eiste de stad van de inwoners
het "hooftgeld" op nl. 1 guld.i0 st. Iedereen, ook de begfinen, moesten betalen. De inning van
deze "belasting" werd zorgvuldig opgetekend. Voor hef begijnhof werden 133 namen
genoteerd: van hen tnoesten er 93 betalen terwijl40 van treil vrijstelling kregen omdat zij"Nrn
waÍen (SAT, HooftlgekÍ 1646,w.66).
We rnogen niet vergeten dat vele begfnen hun dagetijks brood verdienden met naaien,
borduren,kantklossen en onderwijs geven. De volkstelling van 1796 vermeld2lS inwoners
van het hof -de waag is of het allemaal begijnen ïraxen * die praktisch allen het beroep van
kantwerkster uitoefenden! Het blijkt duidelijk dat er aÍme en rijke begiintjes u/aÍen.

Het spreelct vanzelf dat zij ook rnensen bleven die zich afwoogen wat er met hun aardse
bezittingen na hqr afscheíd van deze wereld zou gebeurenen-ze wilden dat zelf bepalen. Deze
bekorninernis verklaart de aanwezigheid van een óf meer testamenten die voor e;enilotsris
yveldel opgemaakt. Deze documentennjnniet zonder belang voor de àmiliegeschiedenis.
lnderdaad, uit deze laatste wilsbeschikkingen bfijkt do omvang van hun bezit, en brengt ons
in kennis met de familieleden.
In onze bijdrage beperken \ile ons tot de notariële registers die in Turnhout bewaard worden,
aangewld met enkele andere bronnen
Het is niet onbelangriik naar de uitvoerige studie te verwiizen die J.van Gils in De tsrabantse
Leeuw publiceerdel'ï)e Noordbrabantsé Beciinen van hdt hof te Turnhout". Hii heeft zich
niet bepèrkt tot de Turnhoutse archieven- màí is ook in Antwerpen gaan zoekeh.
Vo lgende afl<ortingen rverden gebruikt :

Eggk : H.DE KOK en E.WAUTPBS, :'ElLs deel op 't lqqt-st is het graf'. Een Turnhouts
GlFaal over begraven en het oude kiírkhof, Tumhöut, Í990.
S,4. : Schepenakten

Bro& : procuratie

(1) J.VAhf GILS, Noordbrabantse begiinen in het Begijnhof van Turnhout, in De Brabantse
Leeuw, 1984,199-205; 1995,5 5-64; 1996,109-128,1 73-192,233-236; 1987 ,277-187

E. van Autenboer



Familienaam

A
ADRIAENSSEN
ADRIAENSSEN
ADRIAENSSEN
AERNOUïS
AERTS
AERT§
AERTS
AERTS
AERTS
AËRTS
ALBRECHTS
AIiíPSSONS
ANTHONISSEN
ANTHONISSEN
AUGUSTIJNS
AUGUSTIJNS
AUSEI,IS
AUSSEMS
AVOERT, van der
BACKERS
BACX
BAGX
BAERDWJGK, van
BALEN, van
BAUSART
BAUSART
BEDAFF, van

BEDINCKX
BEECKHANT
BEIRENS
BELLE, van
BERCKEL, van

Voornaam

Jenneke Cornelissen
Helena
Jenneke
Mechteld Adriaensdr.
Anna Catharina
Anna Catharina
Deliana(cfr zr.Jenneke)
Jenneke(cfr zr Deliana)
Lucia
Maria (novice)
Margareta
Margarita
Maria {Catharina)
Cornelia(dr v.Thomas)
Maria (dr.v.Matthijs)
Maria (cfr zr.Theresia)
Theresia cfr zr Maria)
Maria (meesterese)
Barbara
Catharina
Margarita
Clara
Maria
Lucretia
Maria
Jacqueline(cfr zr Maria)
Maria(cfr zr Jacqueline)
Maria Anna

Jasperina
AdrÍaentken
Margriet

Aard dokument

testament
in testament zr Elisabeth
testament
testarnent
oud-hofrneesteres Proc.
teslament
testament
testament
Zerx2O' +09.08.1746
borg tot ontlasting voor de infirmeri
proces tegen
testament

testament
novice, acte van
testament
testament

testament
codicil
Zerk20
testament
verkoop
testament
testament

Arch.Nr. Nstaris Datum

00873 J.Verschueren 16551667
00905 J.Reyns 1721-1726
00870 J.Verschueren 1S61-16M
0CI8M M.Slaets 1678-1690
00909 E.G.Reyns 173*1737
0089G F.van Alphen 174U1742
00883 M.Slaets 1677-1698
00883 M.Slaets 1677-Í698

00901 A.C.van Alpherl 775-1778
00971 Proc.Boek 1662:1756
00887 M.van Deuren 17Af1715
00870 G.Verschueren 1 661 -1 6O4
00882 lt4.Slaets 1667-1678
00883 M.Slaets 1677-1698
00884 M.Slaets íG7&1690
00884 M.Slaets 1678-169CI
00885 C.Cremers 1703-1710
00906 E.G.Reyns 1729-1731
00906E.G.Reyns 1728-1731

00883 M.Slaets 1677-1698
00883 M.Slaets 1677-1698
00910E.G.Reyns 173*1739

00869 G.Verschuerenl6S2-1657 adannum
00871 G.Verschuerenl664-1667 91-108
00868 G.VerschuerenlMS-í652 301-304
00910 E.G.Reyns 17&1739 00014

Datum

03 feb 1662
20mei 1721
20 sep í602
17 jan 1689
25 aug 1736
19 apr 1741
07 mrt 1682
07 mrt 1682

12mei 1776
O7 teb 1743
25apr 17'15
04 jul Í663
03 dec 1675
14 jun 1690
21 oct 1678
21 oct 1678
14 feb 1706
28 jut 1729
12mei 1731

21 apr 1653
02 mrt 1665
17 apr 1651
30 mei 1738
17 mrt 1695
17 mrt 1695
13 mei 1738

Folio nummer

3V
00014
001 Í3
00384
00025
0001'l

318V
0c31 B

oao22

00100
00181
00167
00414
aoo74

74V
00024
00021
00019

004r',2
o0/.42
00013

Christina(mee§ersse) 19iun 1752 Sterfhuys Joanna Maria de Solemne, geestelijke dochter( testament 18.11.17M)
23 sep 1678 procuratie
09 jan 1674 testament
12 feb 1678 procuratie

00880 M.Smouts 1672-1680 00233
00882 M.Slaets 1667-í678 00049
00883 M.Slaets 1677-169A 00113
00883 M.Slaets 1677-1698 301VAldegonde(cfr zr CathelijnlT apr 168í procuratie



BERCKEL, van Anneken
BERCKEL, van Cathelijn
BERCKEL, van Maria
BERENS
BERGHE,van Anna
BERGHE, van den Catharina
BERIS Adriaentken

12mrt1677 testament
17 apr 1681 procuratie
12 mrt 1677 testament

00882 M.Slaets
00883 M.Slaets
00882 M.Slaets

infirmerie

1667-1678 200V-205
1677-1698 301V
1667-1678 200V- 205

Anna, dr van Adriaens zek22 begijn en juffrouw

procuratie
revocatie
testament
testament
testament
testament
Berg.o.Zoom

BEROUSSELE Heyltken (cfrzrMargriete)23jui 1671
BEROUSSELE Margriete (ctrzr Heyltken)23 jut 1671
BIER§TEKERS Catharina(cfr Magd.& Mar16 sep 1661
BIERSTEKERS Magdalena(cfr Cath & Ma16 sep 1661
BIERSTEKERS Maria Hendrica(cfr Cath 814 jan 1t0t
BIGELAER, van denAnthonette Ghysbrechts 15 dec 1622
ELOCX Catharina Cornelisdr. 28 jan 1683 procuratíe
BOECKAERT Elisabeth 24 jun1723 gift:zieonder
BOGAERTS
BOONAERTS
tsooT

BROËCKX
BROECKX

BUY§SEN
BYË, dE

Maria
Renira Clara
Maria

Catharina
Elisabeth

Dympna
Joanna Maria
Catharina Josepha &
Elisabeth

Anna (novice)

Catharina

14 apr 1720
18 feb 1679
08 feb 1676

10 der,1737
28 apr 1683
13 feb 1677
01 ep 1676
15 jan 1683

30 aug 16&4
27 mei 1733

zerk:20
05 feb 1670
30 apr 1667

21jul1734

00066
00198
001 15

ad annum
ad annum

00196
00196
00068

ad annum
425V

00110
w2
00028
00121

269V
47V

00350
199V

00034
271V -275

22V
00145
00M1
00367
00367

00309v
00011

00152
00270
00038

BOOT Joanna
BORCHII,IANS Dimphna
BRAEANT, van Jesperijn
BRAU§SEL, van F{eylwich
BROECK, van den Maria Anna

13 oct 1696
06 oct 1738
16 jan 1701 tedament
1l jan 1691 testament
08 apr 1683 testament
14jun 1685
09 act 1675

00888 M. van Deuren1704-.1723
00883 M.Slaets 1677-1698
00882 M.Slaets 1667-1678
00874 J.Verschuere n 1662-167 4
00874 J.Verschueren 1 662-1674
00873 J.Verschueren 1655-1669
00873 J.Verschueren 1655-1669
00885 C.Cremers 1707-1710
00874 J.Verschueren 1662-167 4
00883 M.Slaets 1A77-1698
00886 C.Cremers 1711-1724
00883 M.Slaets 1677-1698

E.G.Reyns 1738-1739
00878 M.Smouts 1695-1702
00877 H.Empssens 1677-1695
00881 M.Smouts 167G.1697
00883 M.SIaets 1677-1698
00876 H.Empssens 1667-1677
00908 Eg.Reyns 17U-1735
00884 M.Slaets 167&1690
00883 M.Slaets 1677-1698
00882 M.Slaets 1ffi74678
00881 M.Smouts 1681-16697
00884 M.Slaets 1678-1690
00884 M.Slaets 1678-1690
00884 M.Slaets 167&1690
00907E.G.Reyns 1732-1733

00879 M.Smouts 166G.Í676
00871 J.Verschueren 1664-1667
00908 E.G.Reyns 1794-1735

BROUWER(S), de Barbara
BROUWER, de Geertruyt

BRUYNINCX
BUSCHOP
BUSSCHOP
BUSSER, dC

BROUr{ER, de Joanna (crf. zr Elisabeth) 02 jan 1688
EROUWER, de Elisabeth (cfr. zr Joanna) 02 jan 1688

testament
testament
rente voor..
testament
procuratie
testament
testament
testament

procuratie
procuratie

over Franciscus, kapelaan van Ges

BUYCX Elisabeth



NATIONAAL V.V.F.*CONGRE§ 2OO 1

TE OO§TEIALLE

De tijd staat niet stil en met rasse schreden rnderen'*re 20C1. Voor'l'elen is dit gewoon één
jaar nahet tot magische proporties opgefoirte jubileumjaar 2CI00. i"irtussen weten we dat de

wereld niet verging, ondanks een poging van de ',rreergoden oÍn oït.s te verzuipen. Het vras en
blijft dus o'business as usual", ondanks de Oilnrpisciw "'games" en andere (voetbal)gekte"

Naar jaarlijkse traditie organiseert de V.\r.F. in de lente haar uationaal congres. Telkenjare
vait die opdracht te beurt aan een andere provinciaie affieling. In 2001 is Antwerpen opnieuw
aan bod. Binnen onze provinciale aftleling is reeds zeer iang ook een toerbeurt onder de

aftlelingen gebruikelijk. Vljftien jaar na het (buitengewoon geslaagde) congres van 1986
nemen wij opnieuw de handschoen op voor de organisatie van het 36s" nationaal congres,
tevens het echte en onvervalste eerste van de 2ls'eeuw. Achter de schermen is daarover
reecis lang en uitvoerig van gedachten gewisseld eru z{n de voorbereidingen reeds volop aan
de gang. Graag lichten we voor onze leden een tip van de sluier op.

Als congresplaats kozen we opnieuw voor (CostlMeltre en dat om','ersshillend.e redenen:

van ons land wfr vlot bereikbaar. Bovendien ligt het ook dicht Ilfr Nederland.

toen er noch verlichting, noch verwarrning rva-q" Nu mag dit terecht als een bi.jzonder
prestigieus decor worden beschouwd, een nationaal congres'rvaerdig.

die het Provinciaal Vormingscentrum Malle voor congresgangers biedt.

Een tweede belangr{ike beslissing betrof de keuze van eel} geschikt en líefst origineel therna.
Het is uiteraard na 35 jaar verenigingswerkng geen. sinecure om nog onbetreden paden te
ontdekken.
Toch dertken we daarin te slagen met liet thema n'Àrchieve!! vatr veremigingen'!.
Zoals wij allen weten is de gemiddelde Vlarning (en tselg) een echl'teremgingsbeest". ZepS

rie volksmond niet dat als drie Vlamingen bijeen komerq ze prornpt een vereníging sticlÍen?

Elke vereniging lreeft een of andere voïïn van ar*hief en het is onrnogelijk het heie garnÍBa
aan bod te laten komen. V/e Kjk"en dus urt n&ar den a,arfialalgemeen lerspreide verenigingerl
die bovendien voldoende interessant zijn voor de g*nealoog. Met de sehuttersgilden en de
soeiale verenigingennttenwe in onze regio dus "vrij ggr:ed. Een gedetailleerd programma met
de namen van de sprekers en de titels van de referaten treest u in het volgend nuuïner.

Het derde punt dat ors intensief bezighield was de opvatting en de aanpak van het oongres.
§/e stellen immers vast dat de formule slcet vertoont: er dagen steeds minder leden en zelfs
bestuursleden op. Er komen ook veei te weinig jcngeren cp afr de WF vergriist nog meer en
nog sneller dan onze maatschapp{i. Dat zfrn tekeneÍr aarde wand. Is deze tendens
onafwendbaar? Dat denk ik niet, vooral ni*t als 1rye over onÉe rnuurtjes ruur de buren kijken.



In elk geval is VVF-Kempen vasttreskrten de ptratgetreden paden te verlaten en een poging te
onclernemen om de bakens te verzetten" 'We selecteerden vijf actiepunten:

» Een opening naar de jeugd creëren door de organisatie van een genealogische werlstrijd,
gepromoot via de scholen en gekoppeld aan een tentoonstelling van de inzendingen.

bu,itenland, evenals voor gewone geihteressecrden of zelfs nieuwsgierigen.

ts Jfe kiassieke zvraÈr verteerbare referatenbrok afslanken.

aanverwante intere sse sferen.

gedoe voor gepensioneerden, maaÍ een boeiende hobby voor jong en oud met de mzetvan
rnoderne rniddelen en technieken

Zoals reeds aangestipt, verschiint het volledige congresprograrnÍna in de volgende Kempische
Genealoog" Een bondige schets (onder voorbehoud) van de twee congresdagen:

&aterdas 28 april: kasteel de Egtnesge. Lierce-lei 30 te Oostru4lle

14 t"l: opening
14.15 u.: referaat
tr5 u.: prljsr.eitreiking jeugdwedstrijd
15.30 u.: bezoek aan de tentoonsteliing van de ingestuurde werkjes
16 u.: geleid bezoek aan het kasteel en de nieuwe museumzalen
17 u.: receptie
19 u.: einde van lrct namiddagprogÍaÍïirna
20 u.: banket

Zondae 29 april: Provingiaai Vorminsscgmtrum Malte. Smekenstrsst 59 te Oostma[g

trC u.: opening
10"15 u: referaat I
11 u.: rcferaat2
11.4.5 u.: einde van de voormiddagzitting
12 u; middagmaatr (mogelijk in 2 pkregen)
vanaf 12 u": bezoek aan de informatiestanden
vanaf 14 u.: workshops (sessies voor begirners, demo's enz)
16 u.: slotref,eraat
16.30 u: groet van de bewiende genealogische vorenigingen
16.45 u.: slotbeschouwingen vaÍi de nationale voorzitter
17 u.: einde vanhet congres

Marc Van den Cloot,
pro linciaal voorz:itter

,"ï
L



S/ie aan familiekunde doet verbaast zich op de duur nergens meer over.
1959: Het jonge gezin Cornelis en Thea Bo.rgers besluiten samen met hun 2 kleine dochters
vanuit \Yesterhoven in Nederland te emigreren naar Adelarde in Australië. Daar wordt de
farnilie nog met een dochter uitgebreid.
Na enkele jaren besluit één van de dochters, die zich nog weinig herirmert vam Nederland en
Europa, haar stamboom op te maken, ook haar vader is duide{ik geihteresseerd. :

Maar ... zoals dat bij meerdere genealogen wel eens voorkomt... ze raken vast. 12 jaar tans
zoekt dochter Helen naar haar betovergroótvader, zonder veel succes

Rond 1860 stuit nS op een Cornelius Borgers in Westerhoven, van deze persoon kan geen

herkomst gevonden worden en de rrraagtekens bliiven-
trn mei 1999 over[idt haar vader in Adelarrde en Helen waag! hem nog:"indien je de oude
o'Kees" daarboven tegenkomt waag hem dan eeÍIs een handje te helpen om mij verder te
helpen rnet mijn stamboorn'

Twee maanden na het overlijden van haar vader doet Helen opnieuw een poging via Internet
en lanceert de volgende oproep: "Hallo, mijn naam is Helen Stein Borgers, ik rvoon in Zuid
Australië en ben op zoek rumÍ gegevens van ene Joannes Borgers, die een zoon had Heqricus
Borgers en die waarschiinlijk inBelgië (Arendonk?) geleeftl moet hebbeo".

René Camp, actief genealoog en lid van het WF, weet met ziin verbazing geen blijf wanneer
hij zeer toevallig deze waag onder,qgen kriigt. Ilij.woont nameliik in een'woning egn de
Watering in Arendonk die jarenlang door generaties Borgers werd bewoond. Zlin woning was
woeger eigendom van Jan Borgers alias ooJan van Muskes Drieken".
René geeft deze gegevens door aan Helen, en er ontstaat een intense samenwerking om
verdere gegevens van de familie Borgers uit te wisselen.
Gebruik makend van de brormen die zich in het Heernmuseum van Arendonk bevinden weet
René zeer snel de bewuste Cornelius Borgers te situeren en tot grote verrassing van de
Australische familie kunnen nj tïLéé,rl. klap hun stanrboom tot in 1622 vervolledígeu.
De roots van de fumilie Borgers liggen in Arendonk

Dochter Helen dankt haar vader en de o'oude Ke€s" omhaar zo goed getrolpen te
hebben sn moeder Thea Borgers be'bluit rnetee,n om dan maar nailr Europa in vakantie
te kornen en tevens Arendonk te bezoeken In de week van 10 tot tr6 septernber was
ze te gast b[i Jos Borgers in Vosselaar en bli René Camp en andere nazaten van de
familie in Arendonk.
Op woensdag 73 septernber leidde Frans Vosters haar rond in het Heemmuseun in
Arendonk en op zaterdag 16 september \À/as er een fa,uriliebiieenkomst, met een
euchsÍistieviering in de Kapel van de \Matering te Arendonk.Daar gafRené Carnp
aan de aanwezigen een overzicht van tr4 generaties Borgers.
Met een zak fotorolletjes en een pak biikonrende informatie over de Èmilie is Thea
terug naar Adelarde vertrokken om al de bijkomende gegevens aan Helen te
bezorgen, die zn op haar beurt in een boek over de falnilie zal verwerken.

Zouhatdan toch kunnen dat onze voorouders met een glinriach op het gezicht zitlen
toe ts kilken hoe wij naar hen op zaekzijn?

Vic Bertels



EEF{ BLTK &\,§R &{EY MUUre"?""TE

l*,tramingen zfrn van natuur nogal honkvasí en hehept n:et een niet onaai:zienlijk ràtigiu
"eigen-kerktoren-eerst"-s1.ndroorn. De toegenomen nrobrlireit heefi de bevr:ikr.ngspatroaen

van eiïqe gemeente se<lert de Tweede Wrreldq;t.rr!*g echter grond.ig herietri;enql. ]Jesonda.nk"s

i:liifr de weerstand tegen furwijkelingen voelCIarr in de meeste landelijke en '. sroral ifl d*
K*rnpense gemeenten. Het tieeft tegelijk iets e]:mrlnants en iets in'iterends"

A-ls er uiarr over geneal<;gie, tamiliekund e Lrbt-.lvtrrc,l gepraat, lrijg.je sanx gctili, rractics.

Sorns heb ik de indruk ciat er m,cÍlsen zi.in clie er niet durven aan beginnen uit een socrt angst

vo*r iaet ontrekende. Stei je voor met al die <luistere voororl derc: "locÍr gtne;i O!,lufiLler zeker,

r$'ne 'ilaa.l, *f nen Bink"? Jammer" rnaar helaas: dit gedrag is eiet meer v&ï drze :i.nternettijd

en erger nog: Noord-Braban.t- is erg irab$, zowel in a*tand als in genen".

Wie in het bootje van de genealogie stapt m:et esn zesïnarshlik aanleren: open *n z*neler

schrik I'cor de onbekende verten. Dat brengt mij ertoe om een paar besctrrouwingen op papiei."

te zetf,en over enkele recente en erg uruohtbilre en'aringen.

Ecrst een woordje oveÍ onze nooiderbr-rren. ïrr lieclerlsnd hestaat een ko*pe lor*;imir.ratie- de

Hederlandse GenealogÈsche venemiging G{{JV} di* raeds rneer dan 5{-}ja*r bestaait *n het
tijcisci,riÍt Gens Nostra uitgee$. D* ïdGV teit ruiïn I C.00t leden, eius l',:eer r1an h*t c*'uíwl
vsn ile VVF. '[oen enketre jaren geieden i:l Utr;cJ:i iret gouden.fubijeurn rvt:rd g*vi*r.l wareil
daar niet mi:der da"u 4"C0CI ïnens€n aanwexig... ífe bescitikr ovetr een uitstet<er'ld

georganiseerd cpzoekcentrdm. Zij verhuisden ko$geledsn t'an het Lieke*v.le hlaareicn Írffar öön

nierÀr4, eu nrodem gebci.lw in lVeesp, in de bullrt va,t Rotterd*m. lïG ií werLi inr{ regi*nale
afiellrrgen, die elh over een eigeii computetaÍdeling bes*hikken, de CALS, vcE:r ile
r;onsultatie van de elelttrouisshe databank" Irdjn cf nieer te vergL"lijken rflel 'i.o i"rnltie vari:

[urekt en urriaclne bi! oix. riraar dan u'i:lup b;aslo i'a;r ctn eenheitlssliuu''. lu:'.;u* r'e .ue;kfulgr
*n raadpieging.

n_le Nederlar:.dse genealogafi sfaptslr eerd*r $!,/ei L.rí") §Oryputergsrtgsillgie ri*:: de YJaamS*.
v&ildaar o*k de stelke o,pgarg v'an ile N*d*rlandse gerealogis*h* progrii§ii:3r"'§ È;czr L'01..i en
Frr:-gsn, ícrtussen cok goecl Lagebirgercl iil Viarlncíer:en. D* ï'itlv ir:r*Ft i.a:el":rrrl*Eisch vor.'{,Jp:

zij geven interessante CD-Roms uir 1*"rr. aile nun:*ne{"'s van 50 jaar fiezus },custrra, tekst r:n
Íbic's irrhegrepen), ontwiid.ielden uitstekerrde wehsit*s op fiei iirternet en hlvorolerdËil he1

gebruril rran e-a.lail mei en onder de ieden.

ftver Ce superieure krl'alitert. diens:v,:rlening en tregankeiijkilair.i, zi)',vrl ftsi:"i ir ;ris 'via

inlr:rnet, van de Nederiandse a.rchie-r'en zuriigen we zedig. Or:zo .&ristraties z4l. t*: {ro*t. si:
achterstan<J van de Vlaamse ** Belgisciie a::chisven i.r gewo** gigantis*h *r *116r.: de krvaliteii
r.,*x tj*: dieitst',,er1ening zr.vijgen we mt schaamte ier zi_in uiteraarel positieve *atr:*nd*d:.gen).



Over de situatie bij onze Franstalige landgenoten en de genealogie in Frankrijk weet de

gernirldelde Vlaarnse genealoog bitter weinig. In S/allonië bestaat geen overkoepetrd orgaan à

la WF. Eerst en vooral zijn er de redelijk bekends u[tgaven van de « Of{ice Géméalogique
et Héraldique de Belgiqul » (O.G.H.B.) en de « Sersióe de Centralisation des Études
Généalogiques et Démographiques de Belgique » ( S.C.G.D.), namelijk de elitaire
tijdschriften Le P ar chemin en L' Int ermé diaire - De Mi dde I aar
Beide verenigingen richten zich vooral tot de adel en de hogere burgerij en hebben geen

regionale afilelingen, maar wel een uitgebreide bibliotheek.

Daarnaast zijn er een heleboel regionale verenigingen actief die in het algemeen tegelijk op
heemkundig en genealogisch vlak werkzaam zijn. Tijdens het voorbije nationale WF-
congres te Brussel maakten we kenni.s met Géniwa! (Généalogie Informatique Wallonie).
Deze in '98 in Waals-Brabant opgerichte groep rurm een bliksemstart. Met de publicatie van
een modern en verzorgd tiidschrift (Géniwol iuÍcgazine), de organisatie r.an cursussen
familiekunde, oud schrift en computergenealogie voor beginners, de uitgave van een eigen
databank en zoekprograÍruna op CD-RonU draaien zij meteen mee ailn de kop.

Twee jaar geleden namen zij in Waler het initiatief voor de organisatie van een echte
geirealogische beurs: Généatica. Op één weekend telden ze daar 2.300 bezoekers. In
september 2000 ging de tu'eejaarlijkse Généetica-beurs door in Charlerol rnet ruim 2.50A
bezoekers uit binnen- en buitenland. WF was er aanwezig met de a.lombekende iafostand
van het Nationaal Centrum en de genealogische databanken Ariadne en Euïeka. Verder
noteerden we eÍ nog meor Vlaamse aanwezigheid: o.m. het Foperings Archief en de Vijf
Geslachten van Hoegaarden. En ten slotte was er de sterke delegatie uit F'rankrijk met diverse
regionale heemkundige en genealogische verenigingen, gespecialiseerde genealcgische
boekhandels, beroepsgenealogen, internetgenealogie en uiteraard compuiergenealogie.

{}nze indrukken ?

Overweldigend, zowel qua belangstelling, organisatie, presentatie, promotie als qua kwantiteit
en kwaliteit. De VVF-ers stonden erbij en keken ernaaÍ... Nochtans niet de minsten in de
WF: Luc Grégoire (nationaal ondervootzitter en .roorzitter Vlaams-Brabant) en ikzeff voor
het provinciaal niveau, de aftlelingsvoorzitters Dirk Caiilau (Gent), §/alter Swinnen
(Mechelen) en Engelbert Roels (Antwerpen), beheerders Georges Vervnrlrt er.t Eric Moury,
centrurnnnedewerksters Marthe Schilders en kíagda Van Brabant, plus nog enkeie Mechelse
bestunrsleden. Het laat zichraden dat er r,'innig gediscussieerd en gedialogeerd werel,
on«Íerling en met de zuiderburen.



Vanuit de organisatie ontvingen we volgeude signalen:

standgelden, sponsoring en subsidies van de \ /aal§e overheid.

Géniwal werd er bestookt door Fransen op zoek naar hun Vlaamse roots. Voorzitter
Héraly smeekt om Vlaamse aanwezigheid in de toekornst.

veel hoger.

Ik ben zelf lid van Géniwal. Want zoals veel Vlarningen met Brabantse roots heb ik ook
voorouders in Waals-Brabant, om nuÉr te zwijgen over de veie anderstalige middeleeuwse
voorouders. En voor de genealogie van m{in lrouw zit ik volop in Henegourven, Namen en
Luik. Bovendien heb ik een aantal Nederlands* voorouderlijnen. Zo zie je ÍlÍrar: genealogie

kan heel verrassend uit de hoek kamen.

Tot slot enkele conclusies naar de werking van VVF toe:

slaan w[j een goed tot uitstekend figuur.

muurtje kruipeq ons product onvol.doende aangepast is aan de wensen van het cliënteel en
ten slotte enige zelfgenoegzaarnheid ons niet vreemd is.

technologische rniddelen in de genealogie. De inhaaibeweging is rvel al inge.zet.

speler) onvoldoende initiatief.

De aanwezigen brengen sÍit alles ongetwljfeld te berde i-q de verschillende bestuursniveaus.
Overigerts was ook onze nationale voorzitter Edgard Seynaeve op zaterdag een kijkje komen
nemen. Wordt dus vervolgd, want een donrmerik is iertand die geerr lering trek uit ziin
ervaringeq en dat ,*'illen we van onze VVF rdet gezegd hebben!

Marc Van den Cloot



Genealogisch ontmoetingsweekend te Arendonk

Om een goede traditie verder te zettenorganiseert 'Als Ice Can' de heemkundige kring van
Arendonk een genealogisch weekend.

Op z,aterdag 4 novembe.r en zorrdag 5 november 2Q00 zettenwe onze deuren weer wagenwijd
open voor familiekundige vorsers die hun wortels hebben in Arendonk en omgeving. Tussèn
10u 's morgers en l7u 's avonds kan je er terecht.

Dit evenement gaat door in de ontmoetingsruimte en bibliotheek van het nieuwe Heemhuis
dat gelegen is achter de "Toremansmolen" op de Wampenberg. Er is ruime
parkeermogelijl*reid voorzien. Het nnrseum zal gedurende deze dagen gesloten zijn.

Znatsvorige jaren z.alaokweer de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - aftleling
Kempen aanwezig ziin om alle belangstellenden (beginners en gevorderden) op weg te zr:tter-
Zij kunnen onder meer via hun computergestuurde database 'Eureka' nagaa4 of er van ee,n

bepaalde frmilie reeds onderzoek is gebeurd en waar er informatie te vinden is"

Onze wienden van de Werkgroep Heemkunde uit Reusel zullen eveileens aanweagzijn met
hun uitgebreide gegevens oroer Reuselse families. Tussen Reusel en Arendönk zijn in àe
laatste vierhonderd jaar vele verwantschappen ontstaan Dit kan interessante gegevens
opleveren voor heeiwat onderzoekers en-geurteresseerden. Zii beschikken euàoé"os ove*
uitgebreide genealogische gegevens uit Noord-Brabant. Ook de 'Genealogische Sociëteit van
Utah' - aftleling Mechelen is weer gevraagd. Hun infonnatie kan intelessant njnomdxz4
zich niet beperken tot Vlaanderen Íuur informatie gebundeld hebben die alle continenten

:overspant.

Vanuit 'Als lce Can' is er de mogelijkheid om onze microfiftrrs te raadplegen Zrjbevatten
vooral infonnatie van de Arendonkse Parochieregisters uit het Ancien Regime. Dezelfcle
gegevens zlin ook beschikbaar omdat ze verwerkt en te boek werden gesteld door Vic Bertels.
Verder is er uiteraard onze inventaris van Arendonkse bidprentjes en overlijdensberichterq
publicaties en tijdschriften met genealogische gegevens en ook heel wat inforrratie over onze
buurgemeenten zoals Ravels, Dessel, enz."

Dit genealogisch ontmoetingsweekend lijkt ons beslist, geàende jaar$kse nrinre
belangstelling, de moeite zowelvoor beginners als voor ervaren frmiliekundigen.

Guy Van Deuren

Ondervoorzitter - Als lce Can



Pastoors, en vice-pastoors in Kasterlee

In de parochieregisters van Kasterlee vonden wij een opsomming van de diverse pastoors en

onderpastoors die deze gemeente gehad heeft in het ancien regime, hienvnder de gegevens:

Pastoors:
Joannes Baptista de Vos, overleden in 1551
(Caterorum ante et post praetatum usque ad sequentem nullam reperi rnernoriam)
Henricus Cuiipers, overleden op 03 maart 1665 -75 jaar - 51 jaar pastoor in Kasterlee
Christianus de Bie, overleden op 2 februari 1679- 68 jaar - 1,4 jaar pastoor in Kasterlee
Walterus van }Ierck, overleden op I I juni 1699 - 46 jaar - 22 jaar pastoor in Kasterlee
Guilielrnus Pelsers, overleden op 5 juli 1726 - 53 jaar - 26 jaar pastoor in Kasterlee
Henricus Scheers, overleden op 16 april 1768 - 4A jaar pastoor in Kasterlee
Joannes van Asteq overleden op 2t mei 1791 - 26 ja.ar pastoor in Kasterlee
Joannes V/ilhelmus Jaspers, geboren in Ekeren 02 n'.r.art 1753

Vice-pastores
Laurentius van Mechelerq overled en 26 apnl 1 546
Willebrordus van Dunghnen, fuit pater sequentis
Henricus vao Dunghneq overleden 20 filaart 1569
Adrianus Theírjs, overleden 04 september l57l
Sebastianus Sfiemons, overieden 10 jamtan I 624
Joannes 'Willems, overlden 02 ïrraart 1627
Martinus He{ins,
Joachim Verschueren
Jacobus Verachter, overleden 09 mei 1718
Franoisous Thomas Bruiinseels, overleden 04 september 1737
Petrus van Pelt, overleden 12 jànl1,769
Wilhelmus Dierickx SJBF, overleden I april,l779

lndex van de familienamen die voorkoryen bij. de dopen in Kasterlee tussen 1710en 1801
,A

Adriaers(s)en, van Ael, Aelbrechts, Aerts, Agneesens, vanAken, Ambrosir.lso Aitrsoms,
,Andriessen, Augermille, Ant(h)eunis(sen, Ant(h)onis(sen), van Asperer, Augustijnen,
Auwenhu{iseq Avels

n
.t).

de Backer, de Bakker, Bae{iens, van Baelen, Baeten, Baijens, van Balder, van Ballaer,
Bastiaens, Bastiaens(s)en, Baten, Batens, Battiest, Bauwels, de Becker, Beerens, Beirens,
Bellens, van den Bemde, van den Bergtr, Berghrnans, Bernu, Bert, Bertels, Betrimien, van den
Beulck, de Bie, Biermans, van Bijlerq Bisschop, van Bladel, Bleiierx, Blefrs, Block, van
Boeckel, Bo(o)gaert(s), van den Bolck, Bols, Éoons, Boorts, Bórgers, Bórghs, Borgmans,
Bosch, Boschmans, Braiweë, van den Brand(t), van den Brande, Brandts, van Brausel,
Bredael, van Breijssel, Brenders, Breugelmans, van den Broeck, van Broeekhoveq Broec§
de Brouwer, Bruijnseels, van Brulis(s)el, Brunas, Bu(e)rmans, Buijens, Bungers, Burgers,
de Buss(ch)er.



(-
L.

Caeijmackx, Caers, Calant, Cambré, Cam(p)fo(o)rts, Cannes, Casteelen, de Cat, Cautereels,

Cauwenbergh(s), Cawe, Celen, Cels, Champagne, Christiaensen, Claes(sen), Clets,

van Cleuvenb"rg"q Clijmans, Ctroots, Colens, Conven(t)s, Coolbonders, Coolvonders, Cools,

Coomans, Coppens, Corneiisse4 de Cort, Corthout, de Coster, Cowé, Craènendonckx, Crap,

Crekels, Cremers, Crols, van der Cruiisen, van Cuijck, Culilaerts, Cuijpers.

D.
van DaeL Da(e)len, Daems, Daneels, Dauq Deckx, Defone, Degens, van D(e)ijck, Delahaii,

Deljeu, Dens, van Deuq Didden, Diels, Dielis, Dieltiens, Dierckx, Diercx, Dierix, Dirckx,
van Dijck, Dijckx, Dils, Dingneq Dockrr, van Doornick, Driesen, Druiits

E.
Ecro, Eggers, van Eijck, Eijckens, E{kens, Eijeto, van den Eijnde, Elvaers, van Elsen,

Emb,rech(t)s, Engeleq van ErverL van Even

F.
Faes, Fenix, Fleerackers, Florus

G.
van Gansen, Gardsmien, Geerts, Geiis, Gheijs, Geijsels, Ghijs, Ghijsels, Gífsels,
van Genechteru Germien, van Gestef Geudens, Gevaerts, Gevers, GilerE Gilian, Goeien,
Goetelen, Goeiivaerts, Gompel, Gool, Goormans, Goos(s)efrns, Goosheijns, Goos(s1ens,
Goris, van Gorp, Gorremans, Govaer(t)s, Govers

H
Ha(e)negraefs, Ha(e)sendon(c)kx, Haest, Haeije, Hanne(n)s, Flassinckx, Haverans, van Hees,
van der Fleijdea Heijlen, Heijns, Helseru van Hemel, Hemels, Flennekens, van Herck,
Hermans, Herremans, van Heukelonu de Hoef, Hoefrnans, Hooskens, van Hout, van Houtven,
van Hove, Huif, Huijsker:s, Huijsmans, Huls

IenJ
IJbannes, Ickmans, van Immerseel, van Isschot, Jacobs, Jancluijser, Jans(sen), Janssens,

Jaspers, Jespers, de Jongfu Joris

K.
Kemps, Kenens, Kennes, Kerkhofs, Kerckx, Kerstens, Ketgens, van den Kieboon:" Killer(s),
der Kinderen

L.
oL Hoist, van Laer, de Laet, Laets, Lanciers" van Landeq Lanen, Lasters, Lathouders,
Latlrouwers, Laureijsse4 Lauwereiis(sen), Lauwre{s, Laurl,ers, van Leemputten, telis,
Laisen, Leil'sen, L(e)ijcops, Lemmens, Lenaerts, Lero[i, van der Linden, van Loco,
Lode(r)wijkx, Lokermans, Lood(t)s, Looli, Loos, Loots, Lornoii, Luiieks, Luijckx,
Luijsterborgh(s), Luijten, Luijts



M.
Maes, Mangelschots, IMannaerts, Mans, Marien, Martens, van IVíassenhoveq &{at(t)heusserlv
van MecheleÍL Medenhuijserl Meeir, Meesters, Meeu(w)s, van Meghenu de Meijer,
IVIe[inants, Meiinen, Melis, Melottes, Melsen, Merche, lvÍermans, Mertens, fuIeulemans,

hdeulenberghs, Michiels, Michielseru Mi(e)rts, Minnen, Mintjens, Moelan(t)s, Molenberg(h)s,
Mons, Moors, Mortehnans, Mundelaers, Mundeleers, MuRten, Mutsae"rts.

N.
Nauwens, Neefs, Nefrts, Nets, Nicolié, Noeijens, Nulidens, Nuiiens, Ïrluiits, van Nuten

o
Oeiie4 van Olnn, Ooms, van Opstal, Osde, Otten

P.
Paepe(n), Palishuijsen, Pancratij, Pankers, van Parijs, Paters, Pauu,els, 'van Feer, Peeters
Peijrre, Peinen, Pelsmaeckers, van Pelt, Peremans, van de Perre, de Peuter, van de Pias, Poels
Pousir, Potters, de Pré, Princen, Prinseru Proost, Pruijsmans, Pultnans, Puraije, Puts

R.
Ra(e)ijn:a(e)(c)kers, Reiinders, Renders, Robrechs, van Roij, Roland, Ronrbouts, Rommens,
van Rompaeli, van Roo, van Roosbroeck, Ru{d)ts.

S.

Saechtlevens, Sameijs, van de Sande, Sas, Seetrckers, ScheL(le)kens, Schenk, van Schoor,
Schoormans, Schrooter5 Schutters, Scutters, Segers. §ei-ikens, Sels, Sibbens, Simonhannens,
Sips, Sjongers, Slaets, Smans, Snoeijers, Smets, Smi(d)ts, Smittens, Smoldereri, Sm.olders,
Smouts, Sn(e)iiers, van Sorl Soontiens, Spa(e)pen, Sprangers, Staes, Stee(n)mans,
Steenackers, Steenbergen, Stenhouwers, Sterckx, Steurs, Stevers, Sti,ineq Sulckers, Surinckx,
de Swert, Swinnen.

T.- U.
't Seraerts, Tassiru T(h)eeu(w)s, Th(e)ijs, Tirli;,Ï'rap, Trompels, Truijens, Turkens
Uijdens, van Uten

v"
Vaeljendries, Vaes, Val(c)kiers, Valent(e)iins, Vekemans, v'an der VekerU Van tle Ven,
Vennekens, Verachtert, Verascherq Verbeeck, Verboven" Verbrae(c)ken, Verbruggerq
Verdonck, Verelst, Verlraeren, Verheiien, Verherneldonck, Verhoeven. Verhooghterl
Verhulst, Verlinden, Vermeer, Vermeulen, Versan(d)t, VersantÍbort, Verschuereq Verstockt,
Verstraelen, Verstrlip, Vertommen, Verbist, Verveckerl Ver,,rekkery Veners, Yervoort,
Vinckx van de Vliet, Vloeberghs, Vloermans, Vloers, van de Vloet, Voe{-d)ts, de Volder,
V,ts, ele Vries

w
de'Wael, van de Wa(e)ter, Wagemans, 'lVautsrs, van de Weijer, Weijts, van de Werve,

Ifffrnants, Wiiboorts, Willekens, §y'illems, Wils, v-an Winckel, Witdoeck, cle Wol{ 'Wouters,

lffuiits,



GeneaNet in een paar woorden

Op het internet kan je alles en nog wat vinden. Voor geoealogen is er een wrj nieuwe en erg

interessante site die iedereen geregeld zou rnoeten nakijken: GENEANET, te vinden op het

adres: http://www.geneanet.org. Uit de welkornpagina van deze Franse site puurden we
volgende toelichtingen. Op de startpagina kan je eerst en vooral kiezen uit zeven talen,

waaronder het Nederlands. Je kan zoeken per land, via een snelle zoekactie of via een
geavancserde zoekactie. Vervolgens heb je de keuze uit een aantal rubrieken:

Verwelkoming FAQ: Frequently Asked Questions Helpservice
U wilt ons helpen Links §febkaart
Over GeneaNet PartnerschaplReclame Jobs@GeneaI'{et

Een greep uit de rubriek Over Genealrlet:

1 / Geneal.Iet: De intemationale index voor genealogische zoekacties.

Het doel van GeneaNet bestaat erin de kracht van het Internet te gebruiken om een
gegevensbank saÍnen te stellen waarin alle genealogische bronnen wereldwijd ziin
gerndexeerd en die kosteloos ofmits betaling, ai dan niet via het Internet, toegankelijk ziin.

GeneaNet is een instrument dat genealogen de mogeiijkheid biedt om uiJ te vinden of
genealogische gegevens bestaan ert, in het geval dat zo is, waar ze gevonden kunnen worden
en hoe er toegang tot te hebben.

GeneaNet bevat lijsten met familienamen die verbonden zijn nnet een adres (website, Email-
of postadres) dat u kunt bezoeken of sehrijven om toegang te krijgen tat deze gegevens.

GeneaNet is gratis en kan door iedereen gebruikt worden. Er zlin natuurlijk ook geen kosten
verbonden aan het invoeren van uw eigen gegevens.

De genealogische bronnen die GeneaNet gebruikt zijn:

- de families bestudeerd door genealogen
- gepubliceerde genealogieën (in boekerl tijdschriften)
- handgeschreven genealogieën bewaard in bibliotheken en archief
- originele bronnen (kerkelijk register, wettelijke bestanden enzovoorts)

2 / GeneaNet: De Organisatie.

GeneaNet werd in 1996 opgericht. Na vele jaren te zijn gerund door vrijwilligers, besloot men
GeneaNet tot een rr,amtazn vennootschap om te vormer! (GeneaNet SA werd geregisfreerd
op 23112199) teneinde een betere toegang te krligen tot financiële middelen en mensèn, het
gegevensbestand verder te ontwikkelen en ÍReer en rneer service aan genealogen te bieden.
Telefoon: +33 (0)1.42.74.4Q.30. Fax: +33 (0)1 .42.74.51.50.



Iets over de Links:

Je kan zoeken tfi 26 landen, waaronder de meeste leden van de Europese Unie (slechts
FirÍand, Griekeniand en Portugal ontbreken), Noorwegen en Zwítserlatd, enkele Oost-
Europese landen (Polen, de Russische Fsderatie, Tsjechië en Slowakije), r,ercler de Verenigde
Statery Canada en drie Latiins-Amerikaanse landen (Brazilië, Colombia en Haiïi)
Land nummer 26 is het onvermijde[ike Undetermined Coun@:

Besluit:
Een bezcrekje aan deze website is zeker een must voor alle begimrende en gevorderde
genealogen. le zal verbluft staan hoewel Vlaamse en ï/aalse namen je er ontmoet. Het is
tevens een snelgroeiende site, danlsij de vele inzendingen van genealogen uit de hele wereld.

Marc Van den Cloot

Enkelq herichten en weÉemsuraardishedji&i

- Op rntjn waag aan de heer Jan Diebrink of rnen probleemlocs Haza-Data kan blijven
gebruiken onder het nieuwe Operating System \el1rlDOWS IVIE, berichtte hij nruj dat er voor
z,aveÍ hem bekend geen enkel probleem wa.s, dat hij zelf'geen ervaring lra.d met Windows ME,
rnaar dat hí$ zelf probleemloos Haza-Datadraait ander Windows 2C00 en tot op heden geen
enkele negatieve berictrten had ontvangen.

-Aandasht voor het correcte adres en correspondentieaclres van het Starlsarchief Lier, dat wij
publiceren onder de rubriek't'{uttige aclresssn". $ok per Emaitr te bereiken

- Vanwege Marc Vermeeren ontviígen wij Íurmens de Werkgroep Archief van de
Heemkundekring Nicolaus Popelius een dankbrief in verband met onae stand. op de
genealogienamiddag in juni van dit jaar. Hebt T-T rlok al de praolrtige en zeer :,,olledige website
bezocht van deze Heemkundige Kring? Beslist eenE doen!!
Adres : iUlpf4rcrs.skvnet.belRaveis- ldqEotri:ej

- De heer Ludo Muys, FlamingorÍreef 18 - 2990lVuustwezel kreeft volgende waag:
"Ïk zoek de voortzetter van de starn Fhilippus h,{uys, "1645 te [try'eer ( [ems*; en + 09"0g .1707
te Temse.Huwde een eerste rnaal Maria Vergatiwen tlp 25.05.1675 te Temse (fa. Gerardus en
Catharina Daelmans ) Maria is"24.07.1643 en +19.09.1700 . Fhilippus huwrie een tweede
maal met Maria Faes "ca 1668 en + 08.08.1719 te Ternse"
r\ntwuorder k{igt onkosten vergoed.



Voor de genealogen die (nog) geen toegang hebben tot het net, hieronder een

klein artikeltje geplukt uit de rnededelingen van de Haza-Data
gebruikersgroep.

llaza-Data uitvoer naar Word.

Er àjnproblemen met de leestekens bii een uitvoer van Haza-D atanawMS-Word via een

.RTF bestand. Het lijkt nre goed om eens even de informatie hierover op een rijtje te
zetten
Een eerste vereiste is dat Haza-Data ook weet dat er Ílaar een.RTF bestand moet worden
uitgevoerd. Dat stelt u in door via [Beheer] [Programma-instellingen] [Kies
tekstverwerker] [RTF] te kiezenDat hoeft u slechts eenmaal te doen. Let op: als u daar

opnieuw heen gaat, dient u opnieuw [RTF] te kiezen. U kunt daar name[ik niet zien wat de

actuele instelling is, de cursor staat altiid weer bovenaan in het lijstje. AIs u nu niets kiest,
wordt de bovenste I Algemene tekstverwerker] gekozen; en dat is een kale ASCllfile. Als
u daarna een overzicht naat de tekstverwerker uitvoert, vraagt het programma om een

uitvoerfile naam. Ook al geeft u nu een filenaam op met de extensie .RTF geeft, dan wordt
niet automatisch een RTF - document, gemaakt, maar blijft het een gewone ASCII file. En
als u die ASCII file vervolgens in MS-Word opent, zullen alle ASCII-tekens als AI{SI-
tekensworden gernterpreteerd, met als gevolg weemde tekens.

Ook met de juiste insteltring van eex uitvoer naÍr een .RTF bestand kan het bij de
tekstverwerker toch nog fout gaan met de 'weemde tekens'. Dat ligt niet aan Haza-Data of
uw tekstverwerker, maar heeft te maken met de oude ASCXI-code. Dit rvas de Arnerican
Standard Code for Information
Soms geeft deze verandering echter weer problemen bij andere progranuna's. Het is voor
elke gebruiker verschillead, wat nu de beste oplossing is. Al met al is het eclÍer de moeite
van het proberen waard. Als U problemen hebt met de speciale karakters.
Jurgen van Avermaete heeft voór het gebruik van .RTF 

-bestanden 
in MS-$/ord een kieine

applicatie gesclueven die "de schade repareert" Dit programma'oFixée" vervangt de ANSI-
karakters 128 t/m 168 door de codes die zlfn V/ord versie daar voor gebruikt. De Haza-Data
uitvoer die hij door Fixée laat bewerken, vertoont dan weer netjes alle speciale karakters. Hij
heeft het progrÍmrna weliswaar voor eigen gebruik geschreven en het is niet uitgebreid
getest, maar hij wil het graag beschikbaar stellen voor anderen om eens te proberen. U vindt
dit programma als zip-bestand op zijn website: irttp:/homo.flevorrqt.nl/site nvinfocenter.htÍn
N.B. tussen "site" en ohl" dient een underscore ( _ ) geplaatst.
AÍhankeliik van Uw eigen instellingen zou het ook biiU kunnen werken. Moclrt het niret

werken, laat het hem dan even weten; misschien werkt het nret een kleine aanpassing wel.
Overigens, om al deze problemen met die 'ïreemde tekens" te vermijderU kan het best voor
de uitvoer naar tekstverwerker WP worden gekozen. trn ïffP worden deze teksten narnelijk
wel goed verwerkt. Bij uitvoer naar de tekstverwerker moet dan wel de extensie wpd aohter
de bestandsnaam geplaatst worden. Als dit document rechtstreeks in ï/ord wordt ingelezen,
zijn de tekens wel juist vreergegeven.

Mariarure Teunis
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