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Een woordje van de redaktie

Beste lezer, sinds 13 jaren reeds ontvangt U, gratis en ongevreagd, dit trimestriële
Iedenbiad, uitgave van de afdeling Kernpen van de VZ,W Vlaannse Vereniging voor
tr'amiliekunde. IIet was onze ondervoorzitter Marc Yan den Cloot, tevens voorzitter van
de provinciale afdeling, die met dit opzet destijds startte. Van een simpel
berichtenblaadje met als toelage een artikel over één of ander merkwaardig onderwerp
inzake genealogie, hebben wij getracht dit te wijzigen in een blad rnet genealogische en

aanverwante onderwerpen, die atrs achtergrond en/of aanvutrling van een familie-
geschiedenis kunnen dienen.
Tot nu toe is dit steeds een éénrichtingsverkeer van ons naar de lezer toe geweest, nnaar
wij zouden dit gaarne interactief willen maken, zodst ook onze lezers zelf rnee de inhoud
kunnen bepalen. Op één uitzondering na, hebben wij in al die jaren niet één

Iezersreactie gekregen. Wij zullen dit klasseren onder de noerner: geon nieuws, goed
nieuws. Maar onder awc zowat 320 lezers zijn er ongetwijfeld meerderen die
kwartierstaten, pittige anecdotes, merkwaardige combinaties, of ook echt belangrijke
zaken ontdekt hebben tijdens hun speuÉochtcn in het verleden. Het zou zonde zijn deze
vondsten te laten venkommeren in een schuif, beter wane het deze aan ons te sturen voor
publicatie, zodat wij deze in de openbaarheiud kunnen bnengen en ook anderen van Uw
werk zouden kunnen proÍiteren.
In vele gevallen is er, alhoewel totaal overbodig, enige schroom om hiermee naar buiten
te komen. In dat geval publiceren wij ook zonder naamvermelding.
lVij doen dus een oproep om ons Uw artikel toe te sturen, liefst via E-mail op het adres:
nv§geexlh@&andcrn,hE , of in getypte tekst, liefst UI§ Word, of beter nog per disketteo
aan het adres: Andre Van Steenbergen, GagelhoÍIaan 47r 2980 Z,ocrsel.
Wit U de mensen achter de afdeling Kempen en onze werking eens op een informele
wijze leren kennen, kom dan naar onze jaarlijkse algemene vergadering op zaterdag2
februari aanstaandeo zie hiervoor in deze uitgave het artikel hieraan gewijd.

Andre Van Steenbergen

NUTÏIGE ÀI}RESSEN

RijksarchiefAntwerpen D.Verstraeteplaats 5 2018 Àmtwerpen
Rijksarchief Beveren Kruibekesteenweg 39 8.1 9120 Beveren
Rijksarchief Brurssel Ruisbroekstraat 2-10 1000 Brussel
Stadsarchief Antwerpen Venusstraat Ll 2000 Antwerpen
GemeentearchiefDessetr Gemeentehuis 2480Dessel
Gemeentearchief Duffel Genneentestraat 21 2579 Duffel
Gemeentearchief Geel Gasthuisstraat 5 2440 Geel
StadsarchiefHerentals Augustijnenlaan 1 22fiB[Ierentals
Stadsarchief Hoogstraten Vnijheid 149 2320 Hoogstraten
GemeentearchiefKalmthout Barreelstraat14 292CIKalnnthout
Stadsarchief Lier Heilige Geeststraat 7 2500 tier
GemeentearchiefMol Molenhoekstraat? 2400Mol
Stadsarchief Turnhout Stadhuis, Grote Markt 2300 Tunnhout
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YffiÏqT'ffiffihTST'ELL§h[G
?{}CI JAAR R,ENESSE EN VLAANDERE,N

(1302 - 2002)
Met enige trots stellen wij een nieuw tentoonstellingspnoject voor met als thema: 700 jaar
Xlenesse in Vlaanderen (1302-2Oe2\. Dit project kadert in de 700't'verjaardag van de
Guldensporenslag te Koftrijk, waatr de Vlaarnse troepen, aangevoerd door de Zeeuwse ridder
.ïan van Renesse, het Franse ridderleger een v€rpletterende nederlaag toedienden.

De organisatie berust bij de vzw Dornein de Renesse, de lokale Heemkundige Kring en de
VVF- afdeling Kempen. Dit alles gebeurt onder de auspiciën van het gemeeutebestuur vam
Malle en met steun van Curama (Culturele Raad Malle) en van verschillende socio-culture{e
verenigingen. Het decor van dit tentoomstellingsproject is, hoe kan het ook anders, het kasteel
de Remesse, gelegen in het haÉ van Oostmalle. Het domein is eigendom is r.am de gerneente
Malle en wordt sedeft 1985 door de vzw Sornein de Renesse beheerd.

Deze herdenking was de aanleiding om een breed panorama te schilderen van de fannilie "v*m
Renesse" en de daaruit voortgekormen Belgische adellijke familie'ode Renesse", de Duitse
'ovsm R€nesse"-tak en uiteraard de verschiltrende Nederlandse afstamnnings[ijnem. Om dit
armbitieuze project te realiseren hebben ïve uw steun nodig orn alle rnogelijke afstaunrmelingen
van dit Zeeuws geslacht op te sporen. Wij doen een beroep op al onze vrienden genealogen
die op een of andere manier kunnen bijdragen tot het welslagen van dit initiatief. Misschien
kent ur iemand die Renesses onder zijn of haar voorouders telt? De afsÍammingstijnen vam de
Belgische en Duitse takken zijn goed gekend en ook de alleroudste generatíes zijn
gedocumenteerd. Maan de verdere afstamrnimg in Nederland tCIt op heden is veel moeilijker
vast te stellen. Alle hulp is dus meer dan welkom.

Een tentoonstelling heeft vooral nood aan visuele effecten. Droge genealogieën zeggen de
toeschouwers niets: daarom zijn foto's zo belamgnijk" Wij zijn er ons van bewust dat die vaa[*
ook dnager zijn van een grote sentimentele waarde" Dat respectenen wij tem votrle: het volstast
dat wij er digitale scans of foto's kunnen van Demen. Wij beschikken daarvoon over ele

noelige apparatuur. Wie interessant materiaal bezit kan daarrnee op zondag 20 janarani tuesen
14 en tr? u" in het kasteel de Renesse, Lierselei 3CI te Oostmalle terecht. Het scannen is dit +p
enkele minuten geheurd en u kan tevens een (gratis) bezoek bnemgen aan siÍt interessamte
kasteeË en het omrliggende domein" Wie hierover rneer inlichtingen wil, kam terecht bij
projectcoördinator Mare Van den Cloot, tglefonisch: A3/372.26.54 of via e:!qË!_I:

M.
Ile tenËoonstelling zelf is opgedeeld in zes delem:

1. De proloog: het ontstaan van de naant, situering van Zeelame$, de eiudste generaties.
2. Jam van Renesse et de GuXdensporenslag: zijn leven, de politieke situatie in 1302, de

veldslag, zijn gevolgen op politiek, sociaa! en economisch vlak, de mythevormring im de lgd"
eg§B'.

3. [}e ver"0akkingen in Vtraanderen, Nederland en Duitsland: gemealogie, patrimmomium,,

schËltler Constantijn v&n Renesse, leerling van Rembramdt, enz.
4" De ÏLenesse in Oostmalle (150tr-1830 en in de 20't'eeuw): genealogische schcrna's,

geschiedenis van het kasteel en de leengoederen, rnarkante persoonlijkheden.



5. De Renesses in Elderen bi.i Tongeren (16d'eeuw tot heden): genealogische schema's,
geschiedenis van het patrimonium in Limburg en het land van Luik, markante
persoonlijkheden.

6, De familiale heraldiek: de evolutie van het wapen, de aanverwante fannilies, de
verwantschap rnet de Belgische en Nederlandse koningshuizen.

In de marge van de tentoonstelling organiseren we onder meer schoolse activiteiten, evenals
twee voordrachten, toeristische uitstappen en een afsluitend conceÉ met middeleeuwse
muziek.

De vernissage heeft plaats op vrijdagavond 2l juni 2002 en de tentoonstelling is telkens op
zaterdag en zondag open voor het publiek tussen 10 en 18 u. Groepen kunnen ook tijdens de
weekdagen een geleid bezoek reserveren, behalve op maandag en woensdag. I{et initiatief
wordt zowel in de Belgische als in de Nederlandse en de Duitse pers bekendgemaakt. De
publicatie van een catalogus en diverse brochures is voorzien. De lokalen zijn gelegen op de
eerste en tweede verdieping en jammer genoeg (nog) niet toeganlielijk voor rolstoelgebruikers.

De algemene inkomprijs bedraagt 2rSA € per volwassenen; gepensioneerden en houdens van
het Cultureel Jongerenpaspoort betalen 2100 C. Kinderen jonger dan 6 jaar met begeleiding
van de ouders mogen gratis binnen. Kinderen ouder dan 6 jaar en kinderen in klasverband
betalen 7,25 €,.

Voor groepen is het tarief 2,00 € per persoon, met een nninimurn van 25 € (dezelfde prijs blijft
behouden voor gepensioneerden en CJP-ers in de groep). Verenigingen en bednijven kunnen
ook nocturnes aanvragen: 600 € voor maximum 50 personen.

Voor alle inlichtingen en reservaties kan men terecht op het secretariaat van vzw Domein de
Renesse in het kasteel (Tel: 031311.55.9f). Openingsuren: op maandag en van woensdag tot
vrijdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 u. T,aterdagvoormiddag van l0 tot 12 u. Dinsdag
gesloten.

LAETHOF ofLAETHOVE

Ongetwijfeld hebben de meesten onder ons reeds kennis gemaakt met de benaming
"laathoP' tijdens hun genealogische opzoekingen, maar is de juiste betekenis van dit
woord niet helemaal duidelijk
§tallaert b12,732, onder andere te raadplegen in het Antwerps Stadsarchief, Venusstraat
te Antwerpen, verklaart dit begrip als volgt:

Laethove is 6'eigendomsrechtbank" of o'eigendomsrechtsgebied"

In het latijn, voor diegenen die deze taal rnin of meer nnachtig zijn, TRIBUNAL SIVE
SENACULUM COLONORUM, FORUM RURALE, JURI§DICTIO FUNDIARIA.

Wanneer een schepenbank geen hogere bevoegdheid had, dan om over de zaken de
goederen aangaande te oordelen, nam zij de naam aan van "Laathof', en hare leden die
van noerfelijcke" of o'gesrronen" laten. De laten of cijnsplichtigen eener heerlijkheid
waren, in geval deze geene hogere rechtbank van schepenen had, alleen bevoegd om,
onder het voorzitterschap yan eenen rneier (villicus) over de geschillen, rakende
aijnsgoederen, uitspraak te doen.
AIs zij geene zegelbezaten, verzochten zij eene naburige schepenbank hunne brieven te
bezegelen"



$E ë)trY§- ef PAV$iIg{À§(&R§

n'$-,ea'.raert Efaest, gest*rem byrnxren &rechte CIp ffirechtelaer, dehet &{atthysseu wettigen
aq)ffie Ëlaressecï? Beevsu daer mloesÍer afl is Maerte vam Neelerhexrme, md vËtarn siaers erf.
drie vËertelem rogx, daredwrun m*talis emde te leveren bymnem Brecht nmette antwerpse
rerntem tex" stede" Hmde CIblig{avit) omtn{ent} een h*lf beryndeN'erfs o§}der driesch ende
Ëaxrtso gehe*tem "§em \ruytgame", gelegem te tsrecht op Erectrt§mer voirs" tussem dem voeu"s"

§,emaerts treemgCI*de aen doostzijde emde de vrcexeÉe aldaen aem de westzfijd*, emde

CIrmtr"{ent} XX{ helyxrder }aeyden, gelegen te Erecht aehtea''uH*ur*}aotlvëíe", tussex}

&*deo/aea"ts v&n Seiroorem aerade moontzijder.Ioes Heym J*es aera dwestzijde, erade

X,emaerts Sdectr«ers mem doosteynde" Te waerme op den fueenchys emde § ha§stex" rogx
ex-fIic Jeese vaffi PelJoreh. Gebr(ake) yet se et sua bona. §a&ve dat fuij *a smi potemxmt
dequitare ad plenurur teemenmale rnet m tb" gr" Lrrah" eens ende nset votrlem paeËnte. &nde
c§it is achten"vnËgende de vuytsprakem byden gesworen paysmnkers tamÉrv*rpem gedaern

erude voer de heternisse van a{su§ken quetsuren als de voer§. §,enaerÉ tanderem tydexa dem

voers. Mathysr gedaem fueef,t."

Bovenstaande te[rst Ís afikomrs*Ëg uËt de Àmtwerpse schepemr"egisters §.8"" No 63 Fö 263 Vo
van 3{'} sraamrt ï.467 em fuierim wordt, voox'de Àmtwerpse schepenem} fem &vex"eemkoemsÉ

taussem fwee persomere genoteerd em tegenstelhaar gemaekt, overeeral«omnst die eem
qmateriele coralperasatie ËnhourËt voor "quetsuren" door de ene pantij, LemnerÉ §etest,
toegeErraelat saru de tegempartij: Matthysse, wettige!! uone Goesserm §eers, evereem§qmrms$

"me§eËervqrflgemde de vuytspi'ahen hydem geswol"en iraysmakers tantw*rpera gedaem""

w*ie dese nopayslmnl<ers" zijm en welke hupl bevoegdheid wes im het,&artwerpen vaxr het
oude x"eg{r'aee, wílËen wi3 gaarme evem im het kort venduidelËjkexa, oms im hoof,dzaa§e
hases'emde *p wat Bn. lffirn &Ieeu,is schrijft van b&z 129 #m blx 1§S §m zijm hoeÈe

'o&e Viersc&n8.&r" &e CrrrnËme[e Rechtspraak ixa het ffiude Amtwerpem.
&nnk zÍj ele we§w'f,Ë[ende teestermrsring vam de heex'ïkCIrrp Fe§ckxmar]s f<omdem wij Ë§{* {$§t

§:oe§<, mitgegev*m bij de ffiNB/Uitgeverij FEX,CKnAaN§ te Kapellem( §§BN 9E ?$S É7S6 3)
de modÉge &eseveaes hier*'oor puttem en gebruikem"

{m omsiere tijden bestonqt het nuvede* oÍ'r,etereeht", d*t het recfrt - esa im zekere rmate de
pÍicËrt * v&m de famiëie van Ëret slacfutoffer vam een xnisdaad he[neBsde, orm de ma&sdadËgex"

em dËesas eufgemxxmem tegearschade toe te hnengern. Oit vederecht zorx doon §aet

""vx"edeneeht" wsrdem heËeugeieË"

Mem reaCIcht aËjur uËjm Éegemstander anet wi* xsiexa im geschifl of rwsie verk*ende, de vrede
Xatena alpËeggem, waard&Gr. ee'verbod ontstcmd e§$raar o'yet Ée mÀssegghem oft maisd$en op
sclemà)§"mke ene vx"edetrr&E<e". trm de $i+sÉrlimem vart tr)eurne, ï,etrvem, ë,Ëer, &Aechelem, '§
Ë{*rtogerchoseËe em ZamEf}aovena werd vmm de hungens zeÍfls ge§ist dat ze hun Ëegerastander
toÉ deze vrede dwongen. Em Antwerpen mocËrt de vrede wordem eeulgev§"negd aaru de
sctaout, *em scËrepe§l. de o{fieie}" vàsr de §axegen*ede (diema&r va§} de atm{ht}max! *Ee

kertogeÀíjk oÍTïcíer), ofl de §qolfdrageË's"



t*iÉc tie t-red'* r, crigenc§e *f air'h *r tegi:rt verzettÈ, verheurde krÍ.i *tkc overtreding 'dryexl
ir*'.t#*r: sw,*r€e' irmuxrtstulehen rn*t meer koper dan zitrver), 'waeï vfirlren men betael{
vtrlr gr.aÀr§em, *[e[rem gu§doxa tegle*ns twimtich stuyvers tstucE<'.
fl}r.:..'r;:Ér{}qrt of'aI* gerechtsdienaars uroestem de onwillige op dËenn eigem kosten in hechÉepris

h*ru'tlem, c*t [ri] im vrede had toegestemd en rie boete betaald"
Vir*r"ei qie vrede gehrnken mret betrediginpgem, bedreigingen of sËag*m eÍs vemvosidÍmgen,
r{am rg§.n9";p d,*,s€rafl'en respecÍievelijk vam boeten vaw24 ef 4{} grond 'sprerfÉemt tot q.le

r§**,islr *1"

ilus i.liÏ*,:{ -{ii}.fi}em w*s heÉ een ernstíge zaak imdiem deze vrede gebr*X«ena were},
BcvolgÏ{§iem rxn**stem a{[e partijes] die vn'ede hadden gesloten, a]le ues rn,ekern z"euerdag*
qsA$se§l qiri* en viif uur verschijmen en in aanwezigheid van de roededrager ere de
s+**i,ep*:n*r de vrer.Ie vernieuwen, neet hetalingem ten gunste vam de hertog {vam Braha;t'd;'i"
ffi*t *r*es'* geÍreuren aCItrang de vrede duurde. Wie níet verseheen bet*alde e*u boete" Wic;
rl!*t i.+ {isf,§c}*n leom verschijnen, Tyegoms ziekte of gekwets$, rnoeht zijn zoox?- z "in }lnar*r'
,L-rj het í"0:rssfis m*nre*Iijke femílietid afvaardigen. Ostrr kon rnen een .iaarvn*de af'slruit{:Ë} sr}
rËe &'r. lrikexs op §int-.ïansdag fiussen rxegen en elf aaarbiedem, natrxunlijk r-racf foe{*lËug v$$!'
heÉ i;,ens* j*ar. Bleef xnen te vank af:nezig bij ctie vernieuwingem clf hleek mer!
r-,.,1'*r.,il;*ihnar, rlam w'er«Ë maen, w*ar schout en sehepenera bij w&rst?Ï! var! &p lle pui
InËu+rql*pr-'n *at hi"! miet-verschijnen, venhannen híj vonnis vam rJe schepr",mexr,
'Émrii*ft 

iËa: Ë,rgempanrij van oordeel was dat er" geen reden w&s r,ril i$ de vrec$e tqr rvcrl"r,:§*sl

X;eiegr-! *figeh*utiew, dan mroclat men de vrede-eiser dagen voon hurgexmeester en
s*ka*ptenem, dfr* na het horen van de p.rrtàjen oordeelden of mem iu t e vrede moest
bhil'*qt, §* kiager rnocht eem decreet of appoimternent vnm hurgemeester em scheg:*;l'*n
§i r"*Ïfl*it {}r§'E vo$r beide pantijen de vrede op te §reffem" Ook daarfoe }varerx wesr
hertlËngere vereist,
fllq: "f,{*emv}'edÈ" zpl de fi:rezegeling vam de 'nzoen" betei.<emem, waard*or doetetijhe vefsn
{ lasseia fxmi.trïcs lv*reÈen beslecht.
i* ci* í,.:*p der ti.iden werden hieffio*rals het ware "gespecialiseersle s*lacSrexne*'ie'

tr,t"m**rv.td.

ir'a*i*jks »vex''iiefi doeir hurgerneester exr schepenen vier "petr'smaltens" of '.suhepenr.lli
vnuu:È,is ÉïÍpJ*§e 1vn*de)" gekozem en aamgesteld,
f,i.{ v.lrnede& eeË aparte, suhalterne reeirtham[ro de *PeSrskarmetr', im Àritwerpem in6evoerr{
uk-r*r de {}rt}ors&afitie van tr2 irnnanÉ tr357. opgesteld in over[eg tarssem hungenmeesÈ*r em

*r:Írep*:mem eia r!i* im eersfe instamtie kennie had vam zaken tussen pniv,*-pantijem.
ï, qll,rt't.§;.r>rcr. *cr d u it :

- cÀrl$sjslelËcn e[9 [crvoísuren
*,,,ur*"sfi r'gi qi pi #*rlr ck iru rgij n en
* vre,ie *n xrl€r§

- g*sctrí{Ëeer $m{§er }rurgers"
\&i*r§rh tÍert me*n{egcïe hi.i de heslissing, venbeurdeS0 pond gr*teal en w*n"d heseh*ult,cË
*,Ís *err s'recÍe- *r{poemhreker. een deXict \yeerop eexi hog;e hoete stond.
i5§r*.e*aï*,ss'tex" *n sehrepenen mochten evemwel deze zaken attijrt m"aar zirir toe hale* *xi r*
ru irel, cr§l*:;4e of op rle rvoemsdagse roi l'rehandelen.



'".& at dus oorspn*mEreEijE< eigenËijir een soort voor"bereidende, alÍe*m Éussen privó-partíjerl

Ë{ert§*te.al wap*mstíistand -rvas, groeide gaandeweg uit tot een op zi*hzeËf st*and en door de
e; rrerh,* Èrl ger:o n troleend verLrod van wraak*et"en i n gem.

i)* 'gr*ysrmakers' haddera weer in eerste instanÉie kennis van zake* di*: met eloodslag ern
osoeffiimgh*rl' v&n privé-panti.ien te maken haddeEr.

{i* onfl$em" wr}s oorspronkelijk een plechtige overeenk*mst tru.ssen strijd voer*mde
$a;uÀÀies. w*ardoor de vete deÍinitief kom rvCIrden heëimdigd. im fegemsteËËing met {§e

tijeËeli.lke 'ovrede"(cfn [roven]" Bi.i de zoen ging *re€ *rm rmeer e{nra eventue[e h;eletiigÀligen"
ltedreigingen, ofl slagen en ver$,ondingen. Flier stomden de rnoeirdemaan en sËe

vex"tegemw*ordiger van trret slachtoffen. xmet Ëeum respectievr gezÍms- en ÍnruilieleeËum,

ÍÉg€$ol *r elkaar, met de vaste w!ï een eimde te stellen aar* wr*akoe"fleningeer en Íiaft *e{}

vev{iere arithrciding van de vete.
à!c §arngeroede, een beëdigd klerE<, en zes door de Eangeroecle uit de buu'gcrij aangest*§cte,
nlleen cloor do*x" d* rLntwerpse kostuirnen vereiste "kies§iedexr", hielderx z&ch he.z§g mret

** z**rlvr&ag en het toezictrrt op tle proeedure en de malevimg ervan"lVas fuet xkl<o*retr,
d*erx' hermirldelirag van "goede nr*fimneH", narneli.ik vnienclem en/of famíiie§eden viex! tleic§fl

pl-àEËii.ieï"í erfldcor" toedoen van kieslieden znver gevorderd, clat rmen over"eensternrmimg *ver
cie a*peu*amde voetval en de zoenpenniragen had bereikt, dam begraaËde mem 'w-aà{'e§l

w,aÉímerl" de pleefutigheid zou plaatsvimden"
f"?gl fuef af§esproken ilur kwam de misdadiger" va;rk gekleed in een Xinnem gcwaad,
Ë:;rrv*re1s em blootsiroofds, rnet een halrn ( 'dit is een stnoyken', verktrnrem de [rostuiniem]
Àna ziSm gev{}uwen handen, binnenu vergezeld van de roetiedrnger.
'["ege:m*v*r'' hem stoxlden de mondzoener { ook'rnoeís$ender' geheten}, clÉe de emc§st*

r:$*rï ï/*{r het sÀachtoffer was, en de andere verlvamten van de verrkro*rde, gek}e*d Ën

i'$rÀsr,,g&1#flarI" 'Fussen beide par"tijexl in stonde de klerk clie, rodr* de mrscladiger {rxrie§e*e,

d* pr, nri3*m toesgirak en v§"{ieg ilm eem tekexr van harruartigheid" N;r riir teken era s$dra de
ínrnilie vam het slachtof[er toestemrning h*d verleend, rnocht de misdadiger de
ry:#:'qdzeremer sp *Ë aam {ira de buurt van} r}e monr§ kussem. Se klerË< registreerde hcf
gev*à! vgn de:ë{-!ex}.

$sarr.** basl{ie dr nelededrager de zoen met de zoemvretle en vroeg hii te íuisteren ruaar

wrt hi"! *e gebfleden hadin naanc van de heer esr v;am aËe star* Antwerpefi. AIËe flarmilie]r,dr:rr

'.',?ct Ë.,*Ëde partij*m, gebor"en of nog ongeborem en rlit 'oftlsoo vex"re dem svimdt wey*[ {}mde

l{ria x'*pgem sf,is"e_yet", werd noban ende vrede", dÍt is het gebor} v*xa de vree*eu opge*egd.
FiËemamd rsr*eËe.É eexr am«ier nu nog iets misdoen oí'Ëaterr rnisdoem, leeËrme§ijk *Í erpemlijËi"

z* reiet uc]Ëf rne& venvege de hertog vnn Slrab*cat wor{trerË berecht a}s zcer.r* c* vredefureFiel'.

ë)e rn*gelijËch*is* t*É venz*ening vax vija*delijke fasilinies drralr tussenldornst v** r*e

xrtagisÉr"anÉ bËeefl ira Brahaclt hcsta$m tet het eimde vam het Àncien ntegiune.

;\ncíire \iam §te*rlhergen



F"A§TII,IECBGEYEN§ UIT HANDEL§I}O CUBTENTEN

[Iugo Lambrechh-Augustijus

ïm een vorig artikel hebben we de patroniernssituatie n\Hillems' onderzocht.() Nu willen we
het belang van de Antwerpse handetrsdocumenten uit het begin van de 16de eeuw ondetstrepen.
Als we verschillende akten naast elkaar Xeggen zien we hoe de patroniernsnaam evolueert Ats
het X<oopmansschap in de ftmilie bliift, is het zelft rnogelijkgezinsreconstructies te maken.

We raadptreegden de studie van Renée Doehaerd(2), over de internationale handel te Aatwerpen.
In de verschillende akten wordt telkens vermeldt dat Ilerrnan Lambrechtssone poorter is van 's-
E{ertogenboschl we herhalen dit gegeven dus niet opnieuw.

wr.282r2.10.1490: Jan Ghodevaertssootr, poorter van 's-Hertogenbosch, en Herman Larnbrechts-
sone, poonter van dezelfde stad, mal«en een verklari[g over goederen.

nr" 83ï.13.10.1493: Eigendomsattesten voor goederen van Herman Lambrechtssonee vootr een

pakt*et'droech Eoet' .
nr. 951, 13.9.tr494: Feeter vanden Wíjere, makelaar van Herman Lambrechts, voor een vracht

'droech goet'.
rur.959122"9.14942 Peeter vande ïVijere, malrelaar van Herman Lambrechtssone, voor een vracht

'droech goet' .

wr.971,1"10.1494: Ilerman Lamberts, voor een vracht "droech goet'.

nr. 98317.L0.1494: Ilerman Lambrechts, voor 4 vrachten 'droech goet'.
nr. 1513, tr"10.1506: Jeute vanden TVijne, echtgenote van Hernnan Lamhrechts, verklaart dat dc
I tonnen zuiver metaal, door vrachtrijder lVIathijs vanden Schilde meegebracht van Keulem,

eigendorn zijn van haar echtgenoot.
nn "tr543, 14 .I"1.1506: Jutte vanden Wijere, echtgenote van Herman Lammraerts, verklaart dat
de 9 tonnen zuiver ijrer, door vrachtrijder trIans Zijts meegebracht van Keulen, hun toebehoren
nr. 1546, 16.11.1506: Jutte vander Wijere, echtgenote van }trerman Lambrechtssone, verklaart
dat de 2 vrachten 'drooch goet', door vrachtrijder Henrick Ileselef rneegebracht uit Neurenberg,
hun toebehorem.

nr" 1619, 13.3.1507: Eigendomsattesten voor goederen van Herman Lambrechtssone, vocr een

'teerling' laken, verroerd door Baltazar de Frammerbaeh naar Keulen.

mr. 1735, 22.9.1§072 Jeuten echtgenote van Herman Lannbre*hts, maakt een verklaring voor
3 vraehten t<antwerlq genaamd'penninck weerdt'
nr"2043p6.9.1509: Eigendomsattestem voor goederen van l\{atthijs, zoon van ïïerman Lam-
brechtssone, voor Ll vrachten'drooch goet' .

nr. 2063,9.10.1509: Elerman Larnbrechtssone maakt een verklaring voor 3 vrachten 'clrooch
goet', komende van Keulen.

Ïdermen noemt eerst tr ambrechtssone, maar later komen de namen Lambrechts, Lamberts
en tr amlraaerts erbij. Zijn echtgenote, Jeute vande llzijere is mogelijk een familielid van Peeter
vande \Mijere, een medewerkervan Herman"

.lutÉe of Jut is een Friese voornaam cn is waarschijnlijk afgeleid van Johanna. De uitdrukkimg

'van Jufte rEaar Jenne', ofran Pontius naar Fllatus, kennen we in onze streek als "van .ïut n&ar

"laar' em hetekent vam het t<astje naar de muur.
Uit de akten weten we ook dat Herruam een zoon Matthijs heeft.

{Í} Kempisehe Ëenealoog mr 4 van okt/dec 2001

@)Etudes Àmryersoises, Bocurnents sur Ie commerce international à Anvers 1488-1514, Rcnée noehq,q§
X963. Hle nppmering bíj de *kten is van de heer Dochard; we vermelden deze om het opzoekwerk ts
ve r g e rn a$1}ietij ke n.



DE, VROEGMI§ TE OEVEL

Hugn tr ambrechts-Augustij ns

Bij not*nis Reyers , geadmitteend te Tongerlo, lrwamen op 6 januari 1738 heel wat
vc"roraanstaande personen uit Oevel een verklaring afleggen (1). ïMe geven hier de
opsomrning van de persoonlijke gegevens var deze notahelen en de reden van hun
fuijeenkomst.
Àmamdt Bellernans is 76 jaar oud, ingezetene en gebonrfig van Oevel, hij was I jaar
schepen en 2 jaar borgerneester; Jan tSijen is 65 jaar oud, ingezetene en geboor"fig vam
í]evetr, hij was 2.iaar sehepen en 2 jaar borgemeester; Jau Mertems, 72 jaar avrJ,
ingezetene em geboortig van Oevel, 9 jaar schepen en ? jaar lrorgemeester; Adriaen van
Eyn«le, 70 jaar oud, ingezetene en geboortig van Oevel, 20 iaar schepen en I jaar
bongenteester; Adriaen Goossen, 54 jaar oud, ingezetene en geboortig van Oevel, 6 jaar
schepen; Peeter Wouters, 55 jaar oud, ingezetene en geboortig van Oevel, 4 jaar
sehepr,ru; Sebastiaen Laureys 70 jaar oud, ingezetene en geboortÍg van Oevel; Jam §mits,
73 à ï,,$ .iaar oud, reeds 47 jaar inwoner van Oevel; Jam Hermans, 78 jaar oud, 40 "ia*r
Ímwctner van Oevel en 35 jaar schepen; Dilis VerachteÉ, 60 jaar oud, ingezetene en
geboontig van Oevel; Adriaen Sijen, 50 jaar oud, 5 jaar dienende schepen; Jan Cools, 70
jaar oucl, 25 iaar inwoner van Oevel en in zijn eerste jaar als dienende schepen

Deze personen kornen bij de notaris op verzoek van Dielis van Dijck, schepen em

collecteun "der esllecte gestelt tot betalinge vun de ordinaire vroeghwisse binnen $we§."
Z,ij getuigen dat het noodzalielijk en onvermijdelijk is dat in Oevel op zon- en feestagen
cen vroegmis gelezen wordt, omdat hun dorp te ver ligt van de andere kerken en
hidplaatsen en ormdat de ingezetenen "hun meest alle geneirende met landtbauwerije, rai*t
gevoegelijck alle sessens van hays contnen om alle te hooren eene ende de sehte rmisse, ais al
íe dangereus wesende hunne cleyne kinderen, bestialen ende andersints alleen t'huys te
§wÍen.o'

Wij dnchten dat een landbouwer gewoorx was om vroeg op te staan. Zij zijn ook
bevreesd hun boerderij zo maar achter te laten "daer hunne huysen dic{uuils souden
worden hestolen ende uytgerooft ende hunne cleyne kinderen ende hestialen soude
Eeexponeert aen verccheyde andere ongevallen ende malheuren." Me clunk moet het to*h
te regelen zijn dat er iemand van het personeel op de boerderij blijft en dat de pers(Tlee&

die niet naar de vroegmis gingen, hun zeindagsplieht vervullen in de hoogrmis.
EIee[ wat van de getuigen hebben neods een respectahele leefti.id en verËrtraren "dat sos
lamck als sij gedachtenisse ende gekeugen hebben ende binnen Oevel gewoorcí ewde
gecoruverseert hebben, dat aldaer op alle sondagheru ende heyligh daghen is gedaen ende
gecel ebreert geworden eene vroeghmisse. "
llsze yreegrnls werd betaald bij middel van een coXlecte onder de ingezeteneil en iedere
ingezetene die zijn eerste cnmmunie gedaan had werd getaxeerd op 3 stuivers, \ile
mtoetenr wel opletten rnet de treeftijd van de eenste comrnunicamtem, dexe H flls vnoeger xn[*t
tlp 7.iaar, Ínàar flater. I)e meier en de schepenen moesten elk jaan omcler hun lotem, wie
fuet vroegrnisgeld ging ophaler en verzamelen. De collecteur genoot vocr zijn rnoeite eem

vergoeding van 2 guldens en Ló stuivers en hij kreeg een collecteboek waarin reeds de
il:Ir.§en vam de taksplichtigen in vermeld stonden.



I)e attestanten weten niet wanneer voorschreven oud gebruik is ontstaan. Zlj hebben "noynt
geweten of gehoort datter iemanden is weygerigh gevallen of heeft gerefuseert te betalen sljnen
taux, behoudelijk een zekere Mattheus Laureys bij pure niewigheyt daer inne is weygerigh
va.lienCe. " Zij hadden geen problemen in hun tijd en hoorden van hun voorouders,wienden,
geburen en andere inwoners dat het gebruik steeds getolereerd werd. Daarom spant Dielis van
Dijek een proces aan tegen de weigeraar Mattheus Laureys. Zq gedogen niet dat het systeem
afbrokkelt, want als er te veel zijn die niet meer betalerU dan moeten zij misschien terug naar de

woegnris gaan. De pastoor zal danwel verheugd geweest zijnzijnpreek niet voor het
kerkmeubilair te moeten houden. Voetnoten: l- RAA, N 2277, getuigen bij deze akÍe waren Fetrus
Mertens en Petrus Dresselaers, bij notaris Siardus Mertens van Tongerlo, verzoek gepasseerd te
Tongerlo 1 5. 10.1739 voor notaris Reyers-

ffi.ffi

Een vondst in de Antwerpse schepenregisters van het jaar 1458, met betrekking tot de gemeenten
Turnhout, Arendouk en Vosselaar

s.A.A.0910312001 SR ss FO 2s715.9.14s8

Willemvanden Wijngaerde bekende, alsoe Aerd vanden Dale, Gheerds Zane vanden Dale van
Turenhout, tanderen tyden hem V/illeme voirs. tot behoef Aerds vanden Dale Janssone,sijns oems,
ende meester Jans van Loen, sijns suechten oems, overgegeven ende opgedragen heeft met scepen

brieven van Antwerpen, alle al sulken goederen, ruerende ende onruerende,welkerhand die wesen
mochten, als de selve Aerd vanden Dale, Gheerds sone, kr[jgende hadde bynnen die parochien van
'luernout, van Arendonk ende van Vosselaer ende daer omtrent, gelyc hern die selve goederen van
Mechtilden, Aernouts Moelneren Dochter, synre moeder wylen, bleven ende verstorven \ryaren,

mids den welken hij \Millem voirs.,inden name vanden voirs. twee personen, metten selven scepen

brieven wederomrne bekende opten
selven goederen sculdich synde den selven Aerde ad vitam suam tsjaers X mudde rogx,gelyc de
voirs. scepen brieven wel verclaren, soe rest dat hij V/illem vanden Wijngaerde voirs., voer hem
selven ende inden name van den voirs. Aerd vanden Dale, Janssone, ende meester Janne van Loen,
wed.erorru:ne overgheeft ende bewijst den voirs. Aerd vanden Dale, alle de voirscr. goederen ende

de scepen brieven voirscr. gelyc ende in alle de manieren dat de selve Aerd die selve goecleren hem
ter voirscr. twee personen behoef overgegeven hadde. Ende bekent weer de selve 

'Willem dat hij
noch oic de voirscr. n personen gheen recht danc
en hebben, noch oic behouden bliven, in gheene manieren.

N.B Volgens Venvijs en Verdam:
Suechten is "suchten" waarschijnlijk een vervorming van Luchten: lichten, in de betekenis rzan

"andetre".



NOTARIS JAN PAUL CRTTYT rc79-1693

Hugo Larnbrechts-Augustijns

Het notariaat is een interessante bron voor genealogen. Heel wat
msnsen van buiten de stad icwarnen akten verlijden bij een Antwerpse notaris.
Om de verscheidenheid van de klanten aan te tonen geven we een overzicht van de akÍen der
buitenlieden bij notaris Cru1't (l). We beperken ors wel tot akten die betrekking hebben op de
Kernpen. Ook uit het land van Waas, vnl" Zwijndrecht, Melsele, e.d. kwamen persoflen ilaar
deze notaris.

7.6. 1680 (tussen f l7 en 18): Simon de Beuckelaer. pachter Schilde
t" 30 ro i9.7.1680: Cornelis Mo1 Janssone. geboren te V/eelde
f 36 r" 24.9.1683: Jan Verhoeve4 borgemr St .Job in 't Goor
P 37 ro 8.10.1ó83: Dirick vande Sande Martenssone. wonende Schilde

Ío 45 ro 17.9.1683: Sebastiaen Aerts x Jenneken van Hesbeen, Wijnegem
f" 61 ro 6.3.1684: Jan Daems x Catlijne Wintermans, landlieden's-Gravenwezel
f" 63 ro 16.3.1684: Jan en Balthasar de Schilder, Schilde en Oelegem
f" 65 ro 3.2.1684: Sebastiaen van Hersteen. iandman Wijnegem. Broeckstraat
f 69 vo 29.3.1684: Floris Lancelot Seraerts x Clara Francoise van de Werve, Zandhoven

f 76 v 27.8.1684: Nicolaes Somers, landman Ekeren, op het Laer
f95 ro 19.4.1684: Jacob Geudens Janssone x Annelies Gijsels,
St. Job int Goor

fl 100 ro verzoek Jacob Geudens
Ío 113 ro 25.8.1684: Nicolaes Somers, landman Ekeren

f" 119 v" 26.5.1684: Sebastiaert Aerts, lan&nan Wijnegem
P 123 ro 9.1 I .1684: Familie van de Werve, Schilde
P 126 r" 23.11.1684: Susanna Margriet Pannestels x + Abraham
Fabri. in zijn leven secretaris Boechout
f" 130 vo 15.i 1.1684: Dirick vande Sande. landman Schilde
f i4i r" i6.7.1685: Simon Jacobs, landman Schilde
P 142 vo 7.5.1685: Charies Bruno van de Werve, heer van Schilde.
ook 143 vo
f 

"54 
v' 8.6.1685: Jan Schilders,borgeïnr Schilde

P 167 r' 1.9.1685: Cartel de Beuckelaer Simonssone x Tanneken de Beuckelaer
Cornelisdochter, wonende te Schilde op de hoeve van de Marquis va:r Houbroecke

Vanaf 1686 zijn de folio's niet meer genummerd
16. i .1686: Comelis Mercx" geboortig van Ekeren" 26 j.
C9.2.1686: Jan v'an Eyen x Anneken Ries, wonende te Ekeren op de hoeve van
Guiellimo Anthony Riddere
23.3.1686: Wezen + Franchois van Hagenberg[ in zijn leven drossaard Ekeren
20.3. 1 686: Lucas Schillemans Lucassone, secretaris Hal I e
11.4.1686: Hendrick Bogaerts x Maria Seghers wede. + Jan Wintermans als voogdes
over haar 3 minderj. kinderen, Jan Seghers rnedevoogd, toelating schout en schepenen
Schilde
i7. 5.1686: Adriaen Jacobs .../ medecompt Peeter de Jonge, landman te Schilde stelt
zickr borg
24.5"1686: Peeter van Hesbeen, landman Wijnegem
2.8.1686: Matthi.js Covijns Huybrechtssone,moeder is Jenneken de Wolff, wonende te
Zandhoven
7 .9.1686: Paschasius lvÍelliart, klokgieter alhier ter eenÍe, Wil 1em Janssen van Thielr:o
(van Thil lo), Jan V/ljlants, schepenen Kalmpthout, en Peeter Janssen van Oevelen
gez\À,'orene ter andere zijde.
13.9.1686: Jan V/illems van Steeq oud-borgemr en schepene Schilde
23 .L2.1686: Jacobus Gerardi, procureur Brecht
25.2.1687: Fauwels de Vlieghere d'oude verhuurt aan LambreclÍ vanden Heuvel



07.09.1686: Paschasius lvlelliart, klokgieter alhier ter eenre, Wil 1em Janssen van Thieloo
(van Thil lo) , Jan V/ijlants, schepenen Kalmpthout, en Peeter Janssen van Oevelen
gezworene ter andere z[ide.
13.09.1686: Jan V/illeÍns van Steen, ou<l-borgemr en schepene Schilde
23 .12.1 686: Jacobus Gerardi, procureur Brecht
'25.42.1687: Pauwels de Vlieghere d'oude verhuurt aan Lambrecht vanden Heuvel een stede
genaamd "den polder" .gelegen te Schoten, mitsgaders een beemd genaamd "den
Breusegems Scheut" gelegen onder St. Job int Goor, samen 13 B groot
5.4. i687: Guiellimo Anthony Riddere verhuurt aan Laureys Wils een pachthoeve "den
Leybaert", Schitrde, aan de "Rossche heyde"
24.4.1687: Huybrecht de Vos fs Gharles, molenaar tot Tfuoy, x Maria Hlllegeer, rente 25
ponden groot
4.4.1687: Jan Wlllems de jonge,landman Schilde
30.3.1687: familie Lucas Schillemans x Maria de Ridder, Schoten, over stukken bos te Lint
en St. laureys Hove
4.1.1687: Pierijne Peeters x Geerard Buyens, Zoersel, haar moeder Margrita Geuens laatst
huiswouw van + Marten Meir
15. i 

" 
1687: Adriaen Jacobs Janssone, moeder Margrita Houtackers, 's-Grav.

i 7. 1 . 1 687: vs. compt verkoopt 1 /4 stede te Oelegem aan de "Goirstraet e" 2 B, zijn zuster is
Catlijne Jacobs
17.4.168'7: Steven vanden Heuvel, landman Schoten
3A.4.1687: Jacob \trbuter's, pachter hoeve Schilde
2.5.1687: Jacob Geudens Janssone, St. Job int Goor
7 "3 "1 687 : F 1 oris Lancelot Serraets
22.5.1687: Hendrick Verhaegen, vorster Schilde, x Gat§n van Bavel
6.6.1687: Jacobus Gerardi, procureur Brecht
2*.7.1687: Lucas Schil lemans Lucassone, verkoop perceel bos
2.8"1687: .Ioos Janssens fs Vincent, pachter Brasschaat
17.7.1688: Jacob'Wouters, pachter op de hoeve van G.A. Riddere, schout van Schilde
3CI" 7. I 68 8,23. 7. 1 688, 1 9. I 1 . 1 688 : Cornelis Stiineq landman Schilde
8.10.1688: Anthoni Bogaerts, landman Schilde
4"3.I690, 14.4.1690: Jaspar Wils Laureyssone, Schilde
16. i . tr 685; Gornelis Mercx, geboren Ekeren 26 j. (zie ook hiervoor)
2*.X2"1690: Adriaen Jacobs, lan«lman Oelegem
13.5.1690: Charles Bruno van d.e Werve, heer van Schilde
30.6.1690: Maylien Groenendael x Jarl FrjerU Broechem
7 "7.1690: \I/illem Gijsels, landman 's-Grav., x Elisabeth Brabanders, ziin broer Peeter
Gi"jsels x Gatlijn Jordens
9.11"1690: Adriaen Cornelis Bossman x l{elena Jan Haes, Brecht
2l "7.1690: Jacques Goiremans, lanrlhran Merksem.
27.7.1690: Michiei Clootens, landman Merksem
26.6.1 690 : Sebastiaen Aerts, landman Vfiinegem
Voetnoten: 1- SAA, N 693, notaris Jan Paul Cruyt



Proces om alimentatie voor een onweftig kind

Kiudenen dis buiten het huwelijk geboreo worden zijn van alle tijden. Het wettelijk
afdwingen van enkenning of betaling van onderhoudsgeld is, zeker in het ancien regime
eerder zeldzaam. \ilij vonden een proces in het Oud Gemeente Anchief van Arendonk
onder het nr 2889 van Margaretha de Vocht tegen Feter Verdonck dd. 16.04.17251 1

katernÉIieruit moge blijken dat de betrokken dame goed dagboek hield van haar
.Íconversatien". If ieronder de volledige tekst:
AENSPRAEKE ENDE CONCLUSIE VOOR MARGARETA DË VOEGÍTT AANT,EGGER
TEGTTENS PEETER WRDONCK GED-AÀGDE :
De aenleggeresse totfondament varc derd daegemente ende ruaer te nemene conclusie/ leggltt ende
p as eert h et naervo lg ende :

Í. Alvoarens infeijt waerachtigh te wesen dat den ged van rifi tut tijt vleeseíijcke conversuíien
heeft gehadt met haer aenleggeresse ende haer keeft gedejtroreert ende voor de eersle reijse
nu geledew omirent twee jueren

2. Gelijck sulcx oock is geschiet nu geleden omÍrent een en de een ha$joar, te weten op
Arendonek kermis mnendagh otfl#errt twelf aren savonls / geleden een jaer op kaere
cflemer.

3. Dat de leste rcijse dut den ged de aenleggeresse vleeselijck heeft bekenË is geweest ap den
tweeden paesdagh scvonts omÍrent acht of negen wen geleden een jaer, ende dat op het
achtergelaegh van de weduwe Jaspar Jarts.

4. Dat de ged. in presentie van vier a vijf geíuígen heeft geseijt dat kij haer aenleggeresse
vleeeselij k heeft bekení

5. Gelijck men ook niet en gelooft datden ged onder eedt de csluÍftcria den welcken miís desen
ttersockl wort niet en sal derven orutkennen"

6. Te weíen dat hij ged op den tweeden Paesdagh lesígepasseert geleden een jaer ende
andersints h*er aenleggeresse ap de maniere als vaorn verhaelt vleeselijck heeft bekent

7. Sustinerende dat kij den selven eerst sal hebben te daen oft aen kaer aenleggeresse te
refereren den eetdecif ".

8. Soo daenighlijck dal sij door de wercken van den voorst" gedaeglode is swanger geworden
ende ornfient negen moenden daer naer te weten op den eercten kerstdagh lestleden daer
van heeft gqrocreerÍ eenen jongen soone.

9. Sonder dat sij met eenighe arcdere eenighe vleeselijcke conversaíien heeft gehadt, waer v@Íl

het kint soude kannen gaeht worden gqtrocreert tusijn des eedi biedende Mits welcken so
cancludeert daenleggeresse ten eijnde den gedsal worden geordonrreefi ende des noaí bij
vonnisse geeondemneert haer aenleggeresse te trouwen ofte te daterem, ende lat dat ki.§ het
selve alsuleken sotnere gelijck voars .swlt vinden hehoorlijck mitsgaerders het vaors. kimt tot
leem Íe hebbett geefeetueert haer te baaelen voar wonthosten ende onderkout varu het
vaorschreven kint Íer som&íe van setten guldens ler nuende, afte gelijck vaorst" sullen
vinden le behoorem ende boven dijen de kinderbed kosten, ende voorst- gelijck v. volgerus
rechten ende justitie sullen vinden te behooren uluque cum eryensis afÍ dat andersinÍs.
Op zegel van 4 sL Exkibiitum 16 aprit trV25

De buitenechtelijke relatie resutrteerde dus in de geboorte van ecn mon PETR{.IS,
geboren op 25 december 1724 te,ArendonkDe vader was Petrus VERI)ONCK, geborem

op 28 oktober 1696 te Arendonk als zoon van lVilhelmus sa §imptma Seels.
Volgens onze bevindingen is Petrus Verdoncknooit gehuwd met illÍargaretha de Vocht,
en van haar vinden wij ook geen huwelijk in Arendonk nnet iemand anders.
De onwettige zoon Fetrus huwde op tr maart 1756 met Àgnetis Brusseleersr(o Arendomk
76.t5.1V29, dv Jacobus en Margaretha Claessen) in deze huwelijlisakte wordt hij
aangeduid als Petrus de Vocht, 'onwettige zoon'



lm utrit hmweEijl*werdem 4 kimderen geborem

1. §{argaret[u op 07 februari I"757, Margaretha de Vocht treedt hier op als meter
2. .Àmna Maria op 09 mei 1759, hier treedt Ànma de Vocht op a!§ uneter, vermoedelijk

jonigstc zuster van l\{argaretha
3" .Iacobrns op 22 decen-lher 176tr
4" "loanues op tr2 novemher 1764
Bij de gehoorte van het eerste kind wnrdt de vaderPerrírs de Vockt geuoennd, cnw. zrlon
vam Margaretha, bij de tratere geboorten §rcet hij Felyus Verdawk " ile reden wasrom 34
jaar ma de uitspraalrvan firet proees de naam vam Fetrnm l+rjfligt vam §]e 1/ocht im

Verdonck is voor ons onbekend.

VÍc Eerfiels S januari 2{}02

lloeveeil vrouwen zeg je ...??

Bleru trveede en eem derde huwelijk keimt [n het ancien reg{me wel mreer yo,$r, em [<am wel
eefis ve!"svarrend zijn voor de verdere opzoekingen in uq'stamtrrtlm, qmaar wat te denken
van de volgende pe,'soon: Wilhelmus (Guilielmus) de VOCHï.I{ij werd geboren in
Areuldomk op ?3 juni 1706 als E*$m vam Godefridus en Elisabeth vam Reuset" ()p
24.CI4.1731 wordt Cathanina Verwaest, geboren als onwettige dochter vam Ffleleqra em

Gwilieltnas de Vocht. $Ielena Verwaest hurvt op 6 mei 1737 me.t Joanmes 1!{eijmendonckx)
Dit helet Guilielrnus níet om op 4 mei 1733 im het huweiijÍrte trederc nnet Àmna Neels. hij
heeft hij deze vroww 2 wettige kineleren. Ànnn ï§eels ovenl$jdt [m Àremdeml« op Xt] juni
Í.?35. AIs weduwmaar heeft hlj een relatie met Adriana van Castereu, (o Arendonk
01.09.1696 *Aremdonk 03.10"1760) hieruit wordt een onwettig kind, lVilhenmus, geboren
op 27 jamuari 173?
Nog voor dat bovengenoemd kind getroren is, huwt omre Guilielmus reeds eem &ve.*de
maal, wettelij§ met Joanna VERBRUGGEN uit Valkenswa.ard, en wel op 15 okÉoher
3 736 (Borghrief OGÀ nr 4505 : Johanna,Ioaghems Verbrugge van Valkenswaard met
Willem de Vemght, tr737 nmgustus 26, tr stutr). trm dit huwe[íjkwcwdem 4 &ríudeu"em 6ehorera
tussen 16.09.1737 en 17.06.1742. Joanna Verbruggen overtijdt Ën Àreadoxnh:op § mrei

1748. Blijkbaar pi.st hij van gren ophouden want op 15 aargarstus tr749 rvordÉ een
cmwetf.ige doehter. fuIaria, geboren bíj Maria Vam Steenberge& (o Areadei,mk S1,{"}3"1713.}

en $wrp GuflXielmus w-ordt opníeuw als de vader aangecluid.
Op 14"0Í.1750, op 44 janrge leeftijd huwt hij in Arendonkvoor een derde maalu met
Elisabeth Luijclu, afkomstig van Brecht bij deze vrouïil heeft hij tussem 8.n1.tr75$ en
2.f fi"1761 nog 7 kimderen"[n het OGA omder mr I"8§4 vindem ws esm muumhex"snefuning:
kËurdenen \ilillem de Voeht en Eli.snbeth Luycx, 14 maarf 1766, ï" paÀl"

Hij overlijdÍ in Arendonl<op 11 rnaart 1762 op 55 jarige leeftijd na e*il vl"uchtbasr §errerg

met 13 wetÉxge kiuderen hij 3 vrourven eqx 3 ba-staards bij 3 andere vrossven. Im aíjm

overtr[jdeus*kte worden rtre 3 wettige echtgernoten vennel«i"
1\'elke beroepsbezigheid Guilielmus had, hehhen wij niet kuruuen achterhalem. trVij
viudem van hern in het OGÀ (oud gemeentearchief vam Arendonk) nog cen vermeldimg
omder mr 4?7"I omder de rubriek uithe.stedingen: Àanbcstedíalg vam juffrouw de Zxlmren"

r,oor óém jaa.r aan \4/illem de Voeht, armmeesters, 1756 decemher ?, I stuk"

Vic Berte.is
I jamuarfi ?S02



Jaarvergadering van de WF Afd. Kempen

Deze wordt gehouden op zaterdag 2 februari2002 te 14.00 uur in het
Jacob Smitsmuseum, Sluis 155a, B 240A MOL.(Vlak voor de kerk van Mol-Sluis)
I{a de (overigens meestal korte) vergadering, worden wij door een deskundige gids
rondgeleid in het museum ( duur ongeveer L uur).
Nadien hegeven we ons naar "De Klothoeve" te Mol-Postel, met een tussenstop op Sas 5.

ln de klothoeve zelf is er gelegenheid tot het degusteren van een typische locale speciali-
Teit, namelijk een echte "Molse Zander" als hoofdgerecht, voorafgegaan door een

sme akelij ke groentesoep.
PrËjs per persoon voor deze maaltijd (exclusief dranhen): 16 EURO
-W-ie zich aangesproken voelt door dit programma en eens kennis wil maken met ons
bestuur en onze werking, schrijft best een week vooraf in door overschrijving op onze
rekening 880-2179571-28 met vermelding "Jaarvergadering". Dit om ons toe te laten,
tijrÍíg te neserveren voor iedereen.
Wij hopen op een talrijke opkomst en let wel: de uitstap na de vergadering en het
mruseumbezoek vrij.
Andre Van Steenbergen
Secretaris VYF Kempen

LIJST BESTUUR§LEDEN

Wl*orzitter: Eugeen Van Autenboer
Oude Vaartstraat 64 2300
Turnhout 0141414651

Orcdervoorzitíer: Marc Van den Cloot
Salphensebaan 24 2390 Malle 03:3122654
marc.vanden cloot@ pi. be

Secretark: Andre Van Steenbergen
Gagelhoflaan 47 2980 Zoersel 03/3833869
avsteenb@pandora.be

Fenningmeester: Vic BeÉels
Th. de Renesselaan I 2390 Malle 0313122989
bertels.v@worldon line. be

Bestuursleden:
F'lorent Bosch Turnhoutsebaan 36 2391) Malle 03/3120906
I-,udo Dierckx Steenovenstraat 43 2340 Beerse 0141612165

dierckxgeentj es@yucom. be
Gerarel Keysers Berkenlaan 8 2275 Poederlee 414ft82284
teegrid Lenaerts DuiÍhuisstraat 3 Bus 7, 8-2300 Turnhout 0141419661

lïrasrs ll.emaerts St JozeÍlaan 78 B-2400 Mol A141814827

frans. ren aerts@ busmail.net
Amdre §annen Achterbos 208 2400 Mol 4141319326

andre.sannen@pi.be
Len V. der Straeten Kruisboogstraat 58 8-2200 Herentals AMDÉ395



ÀGENSÀ V.\tr.B"'" Afdeling KEMPEN

GENEALOGTSCHE VOR}TIF{GSAVONI}EITI:
ïn principe telkens op de eerste nnaandag van de maand van 19.30 u. tot 22.00 u.
trndiem die maandog op een feestdagvalt, dan gaat de genealogisehe vormingsavond een

dag later door, op dinsdag.
trn de zotnerwut&nden juli en awgwstus zijn wij geslaten en, wegens de antiekhewrs im ket .

kasseel telkenjure tijdeus de eers§e kelft uan nove*tbe4 vergudercn wij dan uitzonfurlijk ap
de laa{ste waundug van okiober"
Al deze activiteiten gaan door in het kasteel de Renesser Lierselei 30 te Oostmalle.
Onze eerstvolgende genealogische vorrningsavond: maandag 4 februari 200.2"

Belangrijk: CImze jaarvergadering op zaterdag 2 februa rí 20AZ te 1,í.0t) uur in het
,ïn.cnh §ralitsmruseurn fe SÍtrl-§luis. trertereexr is welkone"

BT§L{OTF{B]EK:
(ïmae steeds uitbyeidencle hÍbliotheek bieelt diverse Parochieregist*rs en Burgerlijhe
§Íanc§geg,evens uit crrze regio, Is leet eer.r ti.idje geleden daÉ I-l oi!s nog nmet een houor:k
vereen"r{ hebt, dam loont iret wel de moeite even aan te lopen orfi onze laatste *arawinstew
í* krrrmem dnErxoehen. T,ie onze vorige numnmers voor de index vam omzs hibliotheeÏ<..
fie cntalogus van onze hibliotheek is, maast vele anclere gegevems, om-line te bci<,ijken ogl

onre website:
.Í1,:§igiii*g*::::"*e*§s;t:ri"hqlt{gfusxàiË#.

Vi'ij híedem verder:
- cqlnsutrtatie van de Eureha-databank nnet hst uitex'st s*relïe uoel«6rrogrflrílnï& Et"i[tfi,Kt'L
qhekouren gsgevsns kunnen uitgeprint wclrden of,op een diskette wegg*schreven, [er]Ítr'

wems).
* daaclwerketijke trulp bi.i mqreiliikhedem F{aza-I'}atar programrnna op afuc,,nder§ijke
ealm pufer geïnstanleenc§
- lhitflp a*m *regim*eneÍe geneaiogen: breng Uw papieren rmee em wij uullen tnaehten "u

(femag) op leet goede spoor 0* zettem.
- ct;resu ltatÍ e nl icrofi Ims.

Ï {,T?.4 -tsATA C{JRíitiS§E-N :

Vqrmr imlirytrtingeru en imschrijvingen ir*m imen steeds terecht bij Mare Vn.n den Clo*t,
§a§ph*nseb*an ï4 te 339{} Malle. '[el" 03.3 !2 26 54 (na -17"00u.)

§}IHI\§TVflÏ{LEIVING:
Veremiginge;l (ÏXeem* en gesctriedkundige krinp;en of andere) kumnen steeds e*m htr*erpl
d*.ren rp G§!.8:,8lÍetreiligimg vOor rle organisatie nfln genealogísclae inf'orrnati.edagera,
v oorr.[ raell ten mver g*n ea[r"rg:íe* lessen reeksen fa nn ilieku n d e ern z.

ï"mïichtimgem hij de secretaris A.ndne lram §teenbergen, GagellrerÍïulm 4?, ?9fi{} !(rls:rsel
ïeË. $3.383 3& 69 (Ëmail: ëa flE*gà6$"$i*l"ti:i1'§y":: )
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Een woordje van de redactie

Beste lezer, mijn vraag in de vorige Kempische Genealoog werd met enthousiasme door twee leden
beantwoord.
Ons lid Danny Van de Velde uit Halle bezorgde ons zowel het relaas als het PV van een stropers-
verhaal met dodelijke afloop dat zich een honderdtaljaren geleden in onze contreien afspeelde en
waarin zijn vaorzaten betrokken \ryaren.

Mevr. Hendrickx Josepha uit Turnhout bezorgde ons een veelheid van zeer interessante artikelen,
veel te veel om allemaal ineens te publiceren. Wij vangen aan met de afstamming van Gumarus
Wagemans (1708/1783), een zeer productref man zoals blijkt uit het beuuste artikel.
Wij danken hen beiden zeer hartelijk voor hun irzendingen.
Hopelijk is dit voor vele andere lezers de beslissende doorbraak om ook eens met een artikel naar
buiten te komen: doe het direct, want uitstel is afstel.
Binnen enkele maanden lokt de zon ons (hopelfk) naar buiten en leggen velen er de riem afom zich
meer aan openlucht activiteiten te wijden.
Ook voor ons zit het meeste werk er ook op voor het verlof. Maandag 6 mei en 3 juni verwachten wij U
nog op onze genealogische vormingsavonden. Begin september vliegen wij er weer in, want juli en
augustus zijn er geen genealogische vorrningsavonden.
Als het reeds een djdje geleden is sinds U daar ge\ileest bent, dan loont het zeker de moeite nog eens
langs te komen, want onze bibliotheek is met diverse aanwinsten stevig uitgebreid.
Bezoek tevens onze website : h ttp : // u sers. pandora. b_c/r r ÍkEnpq!].
Aangezien ons volgend nuÍrmer U eerst binnen een drietal maanden zal bereiken, wensen wij een goed
verlof aan de enen en een succewolle zoektocht aan de anderen, die juist in deze maanden gebruik
maken van de wije dagen om een archief te bezoeken, dat normaal voor hen niet bereikbaar is wegens
hun verplichting om present te zijn om de dageldkse boterham te verdienen.

Andre Van Steenbergen

Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Bsveren
Rijksarchief Brussel
Stadsarchief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentearchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Gemeentearchief Kalmthout
Stadsarchief Lier
Gemeentearchief Mol
StadsaÍchief Turnhout

NUTTIGE ADRESSEN

D.Verstraeteplaats 5 2018 Anrwerpen
Kruibekesteenweg 39 B.l 9120 Beveren
Ruisbroeksuaat 2-10 1000 Brussel
Venusstraat ll 2000 Antwerpen
Gemeentehuis 2480 Dessel
Gemeentestraat 21 25'10 Duffel
Gasthuisstraat 5 2440 Geel
Augustijnenlaan I 2200 Herentals
Vrijheid 149 n2A Hoogstraten
Barreelstraat L4 2920 Kalmthout
Heilige Geeststraat 7 2500 Lier
Molenhoekstraat 2 2400 Mol
Stadhuis, Grote Marftt 2300 Turnhout

0312367300
0317753839
a2/5r37680
0312315411
0141377026
0t 5/311201
014/581 189
0141212800
03/3 14500?
a3/«6',1626
0314802233
014/330970
0t4/443398

t



A ge$da Bsg-i ormls YVE-.&[öelin g. KEMPEN

{}r'ize genealogische vormingsavonden worden maandelijks, uitgezonderd
in de rnaanden juli en augustus, georganíseerd.

Zij hebberi plaats van i9.30 uur tot 22.30 uur in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te
CIerstr*alle. Ituirne parkeerplaats ter plaatse beschikbaar in het domein zelf.
ïn principe organiseren wij op DE EER,STE MAANDAG VAl.l DE MAAND. Valt die op een
íbestdag, dan verhuizen we naar de dinsdagavond. In de zomermaanden JULI en

AtiGUSïtJ5i zijn er geen vormingsavonden. Wegens de antiekbeurs is de ruimte in het
kasteel niet beschikbaar aanvang novernber: we verschuiven de eerste maandag van novernber
naa.r de laatste maandag van oktober. Voor het verlof kan U nog op maandagen 6 mei en
3 juni tereoht" Op rnaandag 2 september vangt het nieuwe winterseizoen aan.

Wat kunnen wij {"-f bieden?
hl,en steeds groeien«le bibliotheek.
Gegevenscansultatie (. o.a. onze bekende Eureka-databank en Haza-demonstratie)
Begeleiding

Voor meer details gelieve de gele bladzijden van Vlaamse Stam te raadplegen.
Een cursus "Oud Schrift" zal door onze regionale afrleling gegeven worden op aanvraag van
cie F{eemkring §cilla irr het Fleemhuis te Schilde op volgende data: 1,8,15,22, en29 okÍober,
telkens de dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. Voor eventuele inlichtingen:
pagrsk:aruhqirr @!sqail! e1-, be
Zolang lret genealogisch programmaHaza-Zlniet volledig operationeel is, werken wij met de
versie 7.2 verder. Bij voldoende belangstellirrg (min. 7, ma:r. l0 deelnemers), organiseren wij
in het najaar volgende cursussen:

- Ftraza-Data7.2 voor beginners
- Haza-Daïw7.2 voor ge.vorderden

Eventueel Íïnza-21 voor beginners, indien de nieuwe voor het nEaar beloofrle versie
operaticueel zai zijn.
Noteer drit etrke cursist in het bezit moet zijn van een persoonlijke geregistreerde versie van
het penealog:ir,i.h progr&mma, ora toegelaten te worden tot de cursus.

\ioor het project "Lligit"alisering van Parochieregisters", dat de bedoeling heetï deze
belangrilke bronnen voor de genealoog nog gemakkelijker toegankelijk te maken, zoeken wij
nog enige men$en met vije tijd en de nodige basiskennis om hieraan mee te werken.
Contas;eer de secretarls Andre Van Steenhergen (arlrtEetb]@padua-he) of 03 383 38 69
of 6:*nruingrno&st*r Victor Bertels (be6clàJ@^ygddo_4lurc,.bp) of 03 312 29 89.

trra tret karler van Y{,À{NDEREN $A2-2002 organiseert de vzw Domein de Renesse, in
same*werkiug rnet de heernkundige kring van lffestmallo een YVFKempen een
te*toonstelling rond de familie De Renesse, in het kasteel de Renesse.
Zie rie riparte'brochure in cÍeze uitgave v,lor verdero inlichtingen.



7OO JAAR RENES§E [N \TLAAI§DEREN
$sa2-20CI2)

22 JIJNI -27 (}KTOtsER 2002
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 (Oost)MÀLLE

Deze oude Zeeuwse
familie deed in 1302
haar intrede in onze
Vlaarnse geschiedenis.
Jan van Renesse

voerde het Vlaamse
leger aan in de Gulden-
sporenslag. Oostmalle
kwam door hurwelijk
in l50l inhunbezit.
Als raadsheren van
Karel V speelden zij
een belangrijke rol in
de politiek van de
Nederlanden. Na de
scheiding tussen Noord
en Zuid speelde de
familie in beide nog
een belangrijke rol"
Hun nazaten leven
thans verspreid over
vele landen. Via
onverwachte invals-
hoeken biedt deze
tentoonstelling een
andere kiik op de
geschiedenis van onze
oude Nederlandse
gewesten in noord en
zuid.

Z*gel van Jan v*il l?*;esv { I 7 7í})

flpenimgstíjeien:

I n divid w e Í* b c: r.oe kers
elke zaterdag cn
zandag van l0 tot 18 {.r"

Gesicten op zaterrtrag
l4 septemË:er.

dir*epen:
na vr:rrraflgaanelt:
resen aiie: alie dag*rt,

het weekend incluis,
behalve op maandag en
woensdag.

Inkourprijzen:

2,50 €, per pesoon.
Groepen,65+ en CJP'
2,00 €.

Kinderen jonger dan 6
jaar: gratis

Kinderen+6ofin
ktrasverband: 1,25 €.

.Inlichtingen en
reservaties:

via het secretariaat, op
nnaandag en van
woensdag tot en met
vrijdag: l0 tot 12 u"

€n van 14 tot 16 u.
Zaterdag: l0 tot 12 r.r.

Tel:(0032)03/31 15591
Fax: 03/311.81.28

\#ebsite vzw
Domein de Renesse:
www.domeindorenesge.com



. Afstammtugvem: SUMÀH,§.J§\ry&c§MAN§ i70S-17EI

r"x sukrÀR{Í§ wÀGm&flAN§ . (r}

FIij was de zoon van: JOANNE§ WÀGE:&&AN§ em MARïÀ CLISSEN - CLÏ§§ON.

Hij wenl gebarcn in.fuíassenhavem rsp 13 rfi&àfi l7$8.
tr{ij kuwde wettelijk ca l,733 ruet
I .elARA NAUI/.ERT§" (Kinderen te 'Í'andhoven.)

i{ij huwde wettelijh 34 juar owd, in Zaydkaverc ep 30 aktnher t 742 wst
2 Getwige* l{fowterx,losr,fi§ €n Peelew .loannes Van Aelst
Ondertrauw op 27 olaaber 1742"{KinJere* te Zawdh*ven}.
Hg hwwde wettelijk, 50 jaar aud, iye Zsndkaverc op 20 augwstu§ j758 met
i. AWA THERESU_JEIWí§. (ieiwigen woreil Phiíippus Luda"siews Jexnes en Jahanwes FZ" Peeters"

Kinderen te l§ïestrnaíle en Zandhaven.
H$ owrleed, 75 jaar owd, in Breakt op 28 septeweber Í78i" Weduwn*ayvaaw:
1 Nawweíaerts Clnra,Aertselser overl*den St. Antomiws K.apel
2 Vet beryhtAnna
3JennisAnnoThetesiauit'àondhovenhwwelíjkSGawgststus ITSSgetaigeaJennístr-udovicwsere
Peetens J*hannes.

Eersle echtgenote : CLARÀ NA.LILÀERTS
Overlden te Zmdhoven op 29 augustrrs 1742.

Tweede echtgenote: ANNA 1&&IIOR"GI{T - VER.BERGtr-ffi

Geboren te Oleu ca I 700, ovsrleden te Za$dhoven *p l 9luni I 758

Dende e*tgenote: ANI.IA "IEFXNI§
Gebonen te Zamdhoven op 2 dmexnbtr l?35. ilcshffi van Joames en Verstrypm Bmbara.
Overlden te lVeslmnll* mp [9 mei i??E
Evenals de twee vorige'vrt>ll\Àrtrt is zi3 tlv*rleden im her negmde kt&dffibÉd.
Gumarus had 2.7 hinderem.

Via de reiaeie terssen fiLEi{.{RUS fl} {-l{,Aï{q q'erder vnlgeirde kiíldtrffi geboren anlcrf cpgevced:

1. NN WaeeÍnauxs

Het kind overleed te Hal-le op 23 sr.grtmrbw tr742"

2. Adrianus Wagunans

I{ij werd geborem rn Zand}roven *rnl 13 uaei ! ?3,$, Do*pget*rigm rvCIrmi

VeÍS&"t Adrianus en Verbe$ Pr$xrnella"



3. Arura Catliarina V{agemans
o Zandhoven op 22 jamrari 1736. Doopgetuigen Wagemans Joannes e,n Prierns Anna

Cathmina.
+. lqgrgl§§ &pltstg-ïv@ag§
oZandhoven op 28 augudru 1737. Doopgetuigen VeÍbert Joannes eil Jennes Cathrina.

Overleden,6 maand oud, in Zandhoven op 2t maart 1738
5. Joannes Franciscus Wagernams

" Zandhoven op 14 jaruari 1739. Doopgetuigen rvren Nauiaerts Joannes Franciscus

en De Visser Adriana

6. Il4rUs_ \fuaqeÍnaÍts

Zandhoven op 26 augusrw 17 42. Doopgduigen waren Peeters Jomnes en De Visser Adriana.

Via de relatie h.ssen GUMARUS en ANNA werden volgende KINDEREN geboren

eo/of opgevoed:
9. Peru.q r$[aserm{Lq

Overleden te Bnrssel op 2 juli I I t $. Doodsbrief I I juli I 8 I 6. Militair Hospitaal te Brussel

Fuscilier Bataillon Infanterie natir:nale militie. Dryot sompagnie opgcnomen in Horyitral
op 30 maart I 8 I 6 en overlodeu op 2 juli I 8 16 ten gwolge van koorts.
10. ElisabethWqgemans
o Zandhoven op 15 sryteunber 1743. Doopgetuigeo waEo Joannes Baptisa Haeboxel en

De Vissm'Elisab€th" itij overtoetl, 44 jam o$d, h S/estnalle op 5 noart 1788. Zii huwde

met Hoens Franciscus le huwelijk en Teunen Joannes 2emaal.

I l. Anna Helena lVagemans
oZandhoven op I 7 april I 746. Doopgetuigen waren Verbo ght Cornelftrs en Segers Heleoa.
12. Joannes Waeernans

"Zandhoven op l0 augushrs I747 Doopge§dgen waren Pdqs Joannes en

Wouters Eiisabetlr-

13 Gomqus Slqgeínës§

Landbouwer, " Zadhoven , 16 deenrber 1749. DoopgetuigenwarenTeunen Joannesen

Helq:na Segers.

Wetelijk hrewe[jk tc Kessel, 23 rurvernber t?73 rnst §llsaberh Mu$hijs { 1475]. Gauigen

bij huweli.lk Joanne tdaffihiis en Fraocisco A«ts. OndeÍtrouw aldamop 7 nov. 17"13"

Getuigerr waren Waganans ftunmis en Maffhijs Joanrra Hii overtoe{ 56 jar ord,
orn 2 u in de morgeir in zijn huis serxb 2 nr. 38" te Kessel op ?2 januari 1806.

Aangille te Kessel om 9 uur in de nnmgerr dcr*r Wagernans "íoacrÍres 26 jaar, zoon,

iandbcvuwer, en Peete,m Charel, neef, 5l jaar oud.

Elisabc_{tMatthils

Zij was de dochter van Penu.s Mathijs cm Ama Slerckx en werd geboren ta Nijlen cp 6
januari 1751. f-trnpgefuigen rvaríï Vgn Rompaey Joanpes en Vm Hoof Elisabe.th. Zij
overleed te Ke*sel op 28 rnei 1814, oangifte te Ketsel orn I uur voorrniddag door §Sageinans

Pr:trus, landbouwer, 30 jam, zooo en Wellems Frisrciscu,e, 26 Parueef" Zij overleed om l$ u 's

avonds in de 2e sedie.Wagemms Petnrs kon niet t*enen.



14. NN Wageman§

Het kind werd geboren te Zmdhoven op I 9 dmember 175 l.
15. Aima Maria Wagernans
o Zmdhoven ó novernber 1753. Doopgetuigen wareir Van Buel Adrimnrs en Van

TenderloMaria.Zrjoverleed,rnindel dan I maandoud,teZandhovenop l0novembq1753.
16. NN Wagemans
o Zandhoven op I november 17 54.
17, NN Wagemans
o Zandhovenop 2 deoernber 1755.

Via de relatie hrssen Gumarus m Ànna weden volgende kinderen geboreo erlof opgevood:

18. Philippus Ludovictn Wagernans
" Zandhoven op 26 augushrs 1759. Doopgehrigen wren Jennes Philippus Ludovicus eir
Verstrypea Cathrinahuwde te Zoerrl met Herremaos Cornslia.
1 9. Maria Thersia Waeemans
o We$malle op 29 novernb€r 1761. Doopgetuigen wsrm Gomrnanrs Jenrcs en Peetss
Maria Theresia
20. Petrus Josephus Wagemans
o Westnalle op 13 februari 1764. Doopgetuigea wuen Petnn Joaephus Wage,mas ea
Maria Cathrina .Íerrnes en Mda Crtheriaa Asselbergfus. Grrmledrrl' mind€r dm I maad
oud, te Westnalle op l0 mnart 1764.
2 I . Franciscus Eeidiuslryagerngn§
o Wesbralle op 8 april 1765" Doopgduigm wmen Floe,lrs Francimus en Joanna

Catharina Jennes.
22. Joannes Paulus Antonius Wasemans
o Westnalle op 27 mei 1768. Doopgetuigeir waren Joannes Paulus Boghe en [snmens
AnnaElisabeth.
23. Comelia Dimphina WaBemans
o Wetrnalle op 30 oktober 1770. Doopgetuigen wtr€tr Joannes Verbraeken en Lijsens
ComeliaDimphna.
24. JoannesBqtiga WageÍnans
o Wesnalle op 23 maart 1773. Doopgetuigen wren Jm Brytist Peeters en ldria
Catharina Asselberghs vrouw van Perus Josephus Wagernorrl. Overleden, 4 maurd oud,
te Wes&nalle op 4 augustus 1773.
25. Joannes Brytista lllagemans
" Wesftnalle op 28 deember 1774. Doopgefiriga wren Jan Baptist Vm Albergen en
Wens Maria Catharina Overleden, 79 jaar or4 rn Wijnegen op 30 juli I 854. Hij was
gehuwd te Wijnegan op 21 november 1800 met Maria Catharína Meyvis.

EIhIDNOTEN:

( I ) Bewerkte parochieregisters van Zandhovsn.
(2) Brecht akte NR. 69
(3) PR. Westnalle akte 215



Doodsoorzaak Joannes Baptista Van de Velde

Joannes Baptista werd op 17-05-1874 geboren te Tremelo. Ze (de ouders van Joannes Baptistai
verhuisden met het hele gezin van Tremelo naar Brecht (St-Antonius) op 28-02-1889.
Joannes vond net als zijn broers Lambertus en Petrus Alphonsius werk aan de dokken van

Antwerpen en, zoals het toen de gewoonte was, trokken ze te voet van St-Antonius naar de

haven van Antwerpen. Meermaals gingen de gebroeders Van de Velde op zoek naar een

konijntje of ander vers wild uit het vlakbij gelegen Zoerselbos. Dat dit neerkwam op stropen,
heeft Joannes Baptista aan de lijve kunnen ondervinden. In de nacht van 15-l l-1900 was hij

samen met zijn broer Lambertus op zoek naar vers wild, tot ze plotseling op veldwaohters
stootten. Zoals afgesproken zouden ze bij een confrontatie met veldwachters ieder zijn weg
gaan, gewoon gÍLan werken en pas's avonds terug contact met elkaar opnemen. Larnbertus kon
niet vermoeden dat zijn broer bij deze confrontatie het leven zou laten. Joannes overleed ter
plaatse. Pas's avonds (16-11-1900), toen Lambertus thuis kwarn vernaÍn hij dat Joannes

doodgeschoten was bij hun laatste tocht.
Joannes Baptist was getrouwd op 13-02-1900 te Halle met Kempenaers Catharina ("01-06-
1879 Halle) en werd op l3-06-1900 vader van Petrus Van de Velde. Toen hij overleed op l5-
11-1900 woonde hij op Zoerselhoek 20 te Halle. Catharina hertrouwde op 30-10-1901 rnet
Ghielens Joannes Alphonsius, en ze kreeg nog 9 kinderen. Ter herinnering aan deze
gebeurtenis heeft er nog zeer lang een houten kruis op de plaats gestaan. Deze plaats bevindt
zich aan de linkerkant van de Berkemei ter hoogte van de hoeve van Teunen. (???)

In de vorige uitgave van de Kempische Genealoog (nr I van 2002), in het artikel over de Fays-
maekers,was er sprake van de "zoen" en "zoenpenningen". Hieronder een uittreksel uit een in-
schrijving in de Antwerpse schepenregisters van 2l .03.1471, schepenregister nr 80 folio 194

v".
Loenhout, zoenpenningen

Jan, Willem, ende Gielys Bosschaerts, gebruederen, van Loenhout,
bekenden hen volcomelic ende al vervuecht ende wel voldaen
van meester Peter Zeelstman, Janne Cops, al(ias) de Crakere, Peter
Rickenast, al(ias) Huebel, ende Ghyselen vander Velde, ende allen andere dier meer
aencleven moegen, van alle alsulken
zoenpenningen, als hen voirn(oemde) h(eer) \Uilleme van Liere, riddere,
toegeseyt sijn, inder uetspraken vander zoenen bij hem ged(aen), vander
ongevalle ende dootslage Jan Bosschaerts, huers vaders wilen,
welke uetsprake ende zoene zij geloeft hebben ende geloeven altijt
goet vast gesteunde ende van weerde te houden, overmits
dat hen de IIII misdadegers voirg.(enoemd) de selve zoenpenningen voirs.
geheelic ende al opgeleyt ende wel betaelt hebben. Tquiten
van alle den zoenpenningen voirg.(enoemd) etc., geloevende etc.
)Ofl Martii (1471)



Pro justitia

Het Jaar 1900, 15 november omstreeks middernacht werden wij, Jozef Veroort,
Sohepen, dienstdoende Burgemeester van de gemeente Halle, kanton Zandhovem,

arrondissement en provincie Antwerpen, door onze veldwachter Carolus Ludovicus
Bastijns, vergezeld door Cornelius Josephus De Feyter, jachtwachter te Halle,
verwittigd dat er tussen 23.00u en 23"30u op het grondgebied FIalle in de eirngeving

van het Langhuis een ontrnoeting heeft plaatsgehad tussen twee wildstropers, jagende

rnet een lichtbak langs ene kant en drie jachtwachters Cornelius Josephus De Feytcr,

Carolus Somers en Joarures Baptista Jorens,van de andere kant; dat er van beide zijden
een geweerschot gelost was en wellicht éen der sffopers moest getroffen zijn, vcrrnits híj
na het schot der jachtrvachters luide klachten had geslaakt U/U hebben ons daarop
onÍniddellijk ter plaatse van het voorval begeven, vergezeld van C"L. Bastijns effi C""I.

De Feyter. Ter plaatse aangekomen hebben we de twee andere jachtwachters (S*mers
en Jorens) ontmoet en hebben we, na wat zoeken het lijk gevonden van ,Imn Buptisl Vkrc

de Velde, werkman,26 jaar en woonachtig te Halle.Hij vertoonde een lichte wonde aafl

het rechteroog, waaruit een weinig bloed gevloeid had. De twee jacht-wachters C"

Somers en J.B. Jorens hadden intussen op de weg een tweeloop geweer een lichtbak en

tweekonijnen gevonden. De tweeloop was nog met één schot geladen. WU hebben het
lijk en de andere stukken naar het gemeentehuis van Halle laten brengen.
Naar aanleiding van dit vooryal hebben de 3 vennelde veldwachters verklaard dat z1i

zich in een hinderlaag hadden gelegd, twee ma$nsn uagen naderen waarv&n één de

lichtbak droeg.Wanneer de twee binnen bereik lvaren sprong J.B. Jorens op de man
zonder lichtbak toe, deze keerde zich onrniddelhSk om en loste een schot die echter
niemand raakte. C. Somers greep naar de tweede mail, drager van de liehtbak, §:n*r'
deze narn de vlueht.C. Somers trachffe hem nog te achtervolgen, maar zonder resuitaat.
C.J. De Feyter die zijn geweer op degrond had gelegd raapte het snel op waa.rbq het
geweer afging "De haan, zo dacht hij, moet zijn afgegaan zijn door het grijpen van het
geweer of door in het kleine hout verward te zijn geraakt. F{ij kon niet vertellen hoe het
schot was afgegaan, maar hij heeft zeker niet moed-willig geschoten vennits het te
donker was en hij misschien éen van zijn collega's zou kunnen treffen.
Akte opgesteld te Halle op 16 november 1900 door J. Vervoort
Overlijdensakte :

16 november 1900 te 08.00u
Carolus Ludovicus Bastijns, veldwachter, 38 jaar en Cnrolus Somers jachtrvaclrter, 4 [
jaar oud, beide woonachtig te Halle, geen bloedvenw&nten, noch gebwen van de na te
noemen overledenen, die ons hebben verklaard det Joannes Baptista Van de Vetrde,

werkman, woonachtig te Halle en geboren te Tremelo provincie Brabant, 17 rnei 1874,

zoon van Petrus Van de Velde en Dorothea Van Espen, landbouwers te Brecht en

echtgenoot van Catharina Kempenaers, is overleden in deze gemeente in de

orngeving van het Langhuis, op gisteren 15 november omstreeks 23.30u.
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F{GTAK§§ Efl Àflqru ffi G§{AB]F ,' ANïÏru ERPEN

Hugo Larnh,rechts-Aligustij rus

Zoals bij de minuten van nctaris Von Beeck, he?:bt:n we brj het notariaat iran noteris
F{aenegraeffdie akren gefilterd, nu u'it het "jaar tr 835, die interessant zijn r;oor onee kontreien.
Deze akten kunnen we lezen in het Rsjksarchief van Antwsrpen r:nder de nurnnners N 484S rot
en rReÍ ï.I 4S5l .

N 4848
Akte nr. 10. 10.1.1835- Joan*es van Kegenmcftel, winkelier Merksegr, verkccpt aan

Cornelius l/an Dijck x Àrma C«:r-"ne{ia iloftls, lancÉbouwers l-oenhout: l - een heide genaarnd

"den berckefi sttek" te Meer (cocst Míclii*l Van Staey, west het slagmoer), 2- een perceel weirJe

te Ixenhout op Foppenclonck, 3- eem peec*eÍ weide te Loenhout cp Ter"beech genaamd
"R.oekenweyde" (zuid es west Corneïiurs Àdriaen Venneiren), 4- een porceel iand te Lc,enhout
op lerbeeck genaannd "scÍraepen&khsr"

Akte nr. 19, i5.1.1835. Ludovicus Varnder Wee, fabrikeut te Lier, zilon van Christi&nus x
Maria Francisca Josepha De 1ffitte, Maria Vander ïVee begijn te l-ier, Josephina Vander lffe*
ongehr.rwd te Lier, Edouardus Vacde{"1H*e, fubrikant te Lier.
Akte nr. 36,22.1.1835: Àdelina lle Vl,'ellens x Edmoncl de Vinck de Xffestwezel.

Akte nr. 39. volmacht nots. T"lví. lVor;terl WeElde 26.10.1834, Joanna Catlurina Van Merlen
x -f ,Arnandus Sm«rech<, Í'abrika.rrt Àrerlrislnk. volremcht nots. P. Dekepper, Meer 4.11 1834,

Anna Cornelia Iosepha Van Merlen x "ïoannes, Valerianus Flaudus Van Gestei, Ë{oogstraten.
Aktenr. 48,29.1.1835: JacobusCarap*" scÍloeunakerOorderen, verkooptaafifuíaria
Cathanna Huygens. clrijvende den smedersstiel, Antw., een stuk erf,te Oorderen.
Akte nr. 98, 5.3.1835: 1- Arttomius Feelmrans, landbouwer Brecht x + Digna Besselers met 2
kinderen: Fetrus en Àddona Fes[rnan*;. ?.- Petrus Peelmans, landbouwer Brecht, 3- Adriana
Peelrnans x &{ichael Bresselers, landhrxlsr*rs firecht, verkopen aan Ludovicus Joannes
Josephus Gilles, Antw., een hneve de*ls te Ereeht deels te Flalle, eru.
Akle nr. 103, 6.3. !835. i- Thercsia Jnanna "Iacrri:ra Yande Raey x r Gerardus §tuyck, "{ntw.,
?- Theresia Vande R.aey, ongehr"rwde meerelejarige dochter Antw., 9- Nicolaus Bsnedicfirs
Vande Raey, koopnuan Bmtssel, §af,íïen reet r- Jilcobus Gabriel Vande §Laey 4 enige kinderen
van 't" Jacobus Nicolaus Vende Íïiaey x Ànna ï'heresia De Iode.
4- Rosalia Vande Raey x Petflrs Josepl*:s l-arubrechts, dokter in de rnedieijnen Hobok*rl 5-

Nicnlaus Jacobus Vande R.aey, o- F{ortenli* Joanna }tdaria Vande Raey ongehuwde
meerderjarige dochter Antw., 3 enige ovelg*bleven kinderen van vm. .ïacobus Gabriel {unoe*
dit niet Nicolaus zijn?) Vande Ra*y xx Isabella &{aria Aerts, verkopen een huis aan Carofu.rs

trran Ostaeyen, netiebaas, x N{aria Catharina Goyens.



Akte nr. 108, 12.3.1835: "í B" Duysters, fabrikant zi.ldestoffen, wonende Kerkhofstraat Lier, is
5566,14 fr" sciruldig aan nots. Franeiscl.ls Fetrus Van Berckelaer, Ànfw.
Akte nr. 109, 13.3.1835: Jasephus Werbrouck Fieters, makelaar Antw., verhuurt een erf aan
Joannes Franciscus De Beuckelaer, landbouwer Ranst.
Akte nr. 123, 26.3.1835, Jacobus De Broeck, herbergier en kooprmnn in steenkolem, wonende
te Berchem, pachter van de bareel nr. 4 te "Geerdeghem" op de weg eerste klas van Brussel
naarBreda, voor 6800 fÍ. voor I jaar.
Alte nr. 124,27.3.1835: Joannes Seprianus Jarnssens, herbergier Mechelen, pachter van de
bareel nr. 5 "aen den Boemer" op de v/eg van eerste klas van Brussel naar Breda, vootr 10900
fr. voor I jaar.
Akte nr. 159, 14"4.1835" Gaspar Jacobus Josephus Goris, doher in de medicijneq Wijnegenn,
verhuurt een hoving van plaisantie te Wijnegeís aaÍl Ferdinandus Nicolaus Josephus
\il'erbrouck, rentenier Brussel.

N 4849
Akte nr. 201,4.5.1835: Gebroeders Carotrus Fransiscus Guillielmus en Eduardus Joannes
Jacobus De Meulenaer, eigenaars wonende te Foste!, gemeente Motr, ontvangen i 1500 ft. van
Josephus De Visser, Brussel, als rest van de koopprijr (1?000 fr.) van gronden.
Akte nr" 219, 8.5.1835: Emmanuel Josephus Franciscus Bosschaert, Antw", verhuurt aan
Fetrus Zwaegemakers, landbouwetr, een hoeve te Zuidgeest in Prins Carels Folders, jurisdictie
Woensdrecht.
Akte nr. 263,30.5.1835: N{aria Catharina Huygens, drijvende den snnedersstiel, x + Josephus
Van Elderen, wonende aan de "Ijzere lVaeg", verkoopt aan "Ioonnes Potrus §uykerhuyk,
hoefsmid Lillo, een stenen huis te Oorderen.
Akte nr. 361,, 17.6.1835: Petrus Franciscus Yam Felt, particulier en aÍgemeen adcninistrator
van de familie van Salrn-Salrn, Hoogstr&ten, rvonendo in de Iezusstraet Antw", procuratie van
Frins Guillaume Florentin de §alm-§alrn" chef van het huis, wonendc te Anholt.
Akte nr. 376, 1835. testament Cornelius Carolus Scheulrweghs, wagenrnaker en timmerÍnan
Wijnegen, obiit 20.8. 1 86 I
Akte nr. 377. testament Maria De Coninck x Cornelius Carolus Seheurweghs.
AkÍe nr. 385, 29.6.1835: A- Antonius Goris, lsndbouwer Re*ck ander fuíeer, gernachtigd van
tr- Petronella Michielsen x * Adriaen Kersemans xx + Antonius Verschueren, Ipenrooy onder
Meiq zuster van overledene, 2- Cornelius Michi*lsen, {amdbouwer Chaam distrikt Breda, 3-
J.ts. Michielsen, landbouwer \ileelde, 2 en 3 ziin kirrderen van + Corneliur Michielsen, hrser
van overledene. 4- Cornelius Michielsen, dagwerl«er Donok te &{air, 5- Cornelia Nïichielsen x
Adrianus Timmerrnans, dagwerkers h,{eirle, 4 sn 5 zijn kinderen + Ë{endrik NÍichielsen, broer
van overledene, 6- Hendricus van PinxtersÍL dagwËrker Rijsbergefi, ?- Joannes van Fi*xtererL
molenaarsgast te Frinsland, kinderen van + F{elenn Michielsen, zuster varr ovcrledene, x
Severinus van Pinxteren, B- Petrus Josephus Vet§, wever §int-Niklaas, brosr van "geheie
bedde" van Theodorus Vets, zijnde 2 kinderen van Joannes íosephus Vets x Mechtildis



,Akte nr 326, 10.9.181t: Vervanging, Petrus Jozef Gillis" particutier Essen, en Cornelius
[",eclercq, kleernnaker Wuustwezel.
Akte nr. 327, 12.9.1811: Vervanging. Jacohus lvlaclereel, landbouwer Wilmarsdonk en

Cornelius Herremans, wever geboren te Mechelen, d&ar wonende en 201. oud
Akte nr, 328, l3.9.l8ll: Kwitantie, Petrus Opde Beeck, schni.inwerker Ranst, testamentelijk
uitvoerder + Petronella Opde Beeck x +'Cornelius Vanden Wijngaert, + Borgerh<lut, CIntv&ngt

1088.43 fr of 600 gld van Maria Catharina Opde Bemk, winkelierster, ongehuwd en wonende
te Borgerhoult.
Akte nr. 362, 2.10. 181 l: Jacob Adriaenssens, rnattroos bij de dou&nen, x l-íelena Vandeivoort,
I-illo, stemt toe in het huwelijk tussen zijn zoon "ían tsaptist Adriaenssen§, matrorrs bij de

douanen, Vlissingen, en juffrouw Elisatreth De Bnodt, particulier Breskens.

Akte nr. 384,25.10.1811: Jan Frans Bries, landbouvre:r Oordereg Jan Frans &lichielssens.

landbouwer Oorderen, Jan Baptist De Bie x Maria §irnons, í)ordereq rnet trO kinderen, te
weÍen: Fetrus De Bie, iandbouwer Stabroek, Ann& Calharina De Bie, landhouwster Stabroek,
Cornelius I)e Bie, landbor"lwer Oclrderen, Comelia De Bie x Jaaob Jasobs, landbotrwers
Ossendrecht, liranciscus De Bie, laudbouwer L,illcl. Geerard De Bie, particulier Clorderen,
Bernardus De Bie, particulier Oordererl Joanna tr)e Bie, begrjn Turnhout, tsabella De Bie,
particuliere Oorderen, Antonir.ls De Bie, particulier Oorderen. (zie ook akte nr. 422)
AtÍe nr" 390,4.11.1811: Testament Egidius Geeraerts, zoon vas Mictrael x Anna Aerts,
geboren te Lier en weduwenaar van Catharina vanden lViingaert.
Akte nr. 415,16.11.1811. T'estament Jan Valentijn Lhoist, srnedersgast gebr:rren te Waremme,

x Joanna Maria Autenboer, wonenrle Hofstraat Antw. sectie I rlr. 4C0, hi.| rie ouders vam de

echtgenote.
Al«,te nr. 429,29.11.1811: Testarnent Jozef -[-emr*ens, winkelier e,n ziek, x Ama C*rnelia
Asselbergh,s. wonende Paardenmarkt sectie 2 nr. 444 (overletien 2.1'2.\81,1).
Akte nr.4ll,3.l2.l81l: Isabella Orlemans verhuurt aan Peïnrs Gontmarus lr'[*rtehaans"
herbergier Antw. Elauwhandrui sectie 1 nr. 2l 70, 2 stulEken land in de polder vau Austruwee}.
Canal de la main bleue : blauwhandsrrri ..' Vffft'ersÍui, tussem de Vingerlingstraat e* het
Falconplein" De blauwververs spr;lelden hr.rn wollent stoffien na het vollelt en v*nr'trn in deze

stadsgracht, de ververij "de blauw hant" vail i 582.
Akte nr. 433" 5.12.181 1: Jan Baptist, }\{aria Catharina en Clorneiie van T'olhuvsen
lanribouwers te Kalmpthout, obligatie 21'73,q6 fi-"

,Aicte nr. 44tr, 13.12.1811. E.I{, Petnls Caroius vanden Nest, priester, wcnende §t. Fiei,'grsviiet
rvijk I nr. 1,72A Antw., verkoopt aan J.B. Sernerels, landtouwet w,onende Koningshooikt hii de

starl Lier, een huis gesitueerd "a la grdnrÀt fu{yle prés de í.ierre. "
Akte nr. 46A, 27 .12.18X tr. E.F{. Fetrus Carolus v*ndeÍ} Nest verhuur"i &aÍl Petn^rs Slagrmoulen,

landbouwer, een stuk land in Koningshooikt bij [.ier.



Prekels. C- Joannes Petrus Vets, tinilrme.íïman Antw., met Do*rini*us Vets 2 broers "van halve
bedde" van Theodorus Vets, zijnde 2 kinderen van Joannes Josephus Vets r:< Elisaberh
Lahaiq D- Petrus Josephus Vets, behanger Antw., gemachtigd van ziin vader Dominicus
Vets, hehanger Antw., erÍgenamen van Rosalia Michielsen weduwe Vets.
Akte nr. 384,29.6.1835: Joannes Van Roey, iandtrot"awer Ri.ikevorsel.
(Over de famitie Van Roey bestaat een interessante brochure: LY199Cl/5888/1/l\i)
Akte nr. 385, 29.6.1835. gezusters Petronella en J*ranna Schaeps, ongehuwde rneerderjarige
dochters, winkeliersters op de Oude Korenmarkt Antw., z.ijn 4232,8 &. schutrdig aan Jan
Baptist Daelrnans. molenaar Merksenn.

N 4850
Alcte nr. 465, 4.8.1835: Joannes Van Kegemor*el x Theresia Vandcur Langer$ergh, winkeliers
Merksem, zijn 5000 fr. schuldig aan Maria Anna AerdeÍ!, x + Adrianus Cnaeps, winkelierster'
Antw.
Akte nr 567, 14.10" I835: Adrianus Yan den Kieboom x Anna Geerts, landbouwers
Oostrnalle, uitstel van inventans.

N 485I
AkÍe nr, 614, 30. tr0.1835: huwelijkscontrac,t notaris De Kepper, Meir, en ,Anna Lucia
Bogaerts, zonder beroep, meerderjarige d<lchter vam Fetruu.k:annes Bogaerts, hnrirlevetter
KapeUen.
Akte nr. ïr30: openbare verkoop 23.12.1835 teru verzceke vac ï-aurentius Denys, griffier
re;htbald< eerste aarrleg Tun*tout, x Anna -[ua.rum F'ronc:isca l]iliis, een huis te Sint-
ïViliihrordus, verkregen bij koop van Fetrus f,auwers" hovenier .Antw. op 27.5.1830, die het
v*rkreeg bij koop van Egidius Joanmes Vam llijek, beenhouwer Iiint-Willibnordus 7 7.1821ï



BTT N{}TART§ VÀN BEECK

fïugo I-arnbrechts-Augustij ns

I{eel wat personen uit de Kempen kwamen hun akten verlijden in de starJ .Antwerpen. Bij
notaris Dorninicus Gellielnnus Philippus Van Beeck uit Antwerpen lezen we verschiliende
akten uit onze kontreienl. We bieden U een samenvatting aan van deze gegevens.

Akte nr.4, 8.1.i811: Andreas Vanwagenbergtl bakl(er wonende te Gerle bij Turnhout,
weduwenaar van wijlen lvlaria Agnes Matthijssens.
Akte nr. g (2e a[te) 28.tt.tít0: Joannà Tilemans, werkster, x I Jan vanden Brandt.
Oosterhnut; Joanna FÍavermans, werkster, x t Petrus Tillemans, Oosterhout, en haar 2
minderjarige kinderen Jan en Christiaen Tillernans; Gertrudis Hansbergen, werkster, x *
Corneiius Tillemans, [,oon, en haar minderjarig lcind Jaaohus Tillenrans; L4aria Tilleinans;
deze zrin de 4 kinderen van Petrus Tillemans x Anna Vermeiren, Petrus is een broer van
Maria Tillemans x Nicolaas Boudewijns + Antwerpen; hun tante is Anna Tillernans.
Akte nr. 19, i8.1.1811: Cornelius Van Dun, landbouwer, wonende Meerle arrondissement
Turnhout.
Akte nr. 27,22.1 18ll: I-ouis Franciscr-ls Larwenbergh, burgemeester Westedo, x Maria
Barbara Van Soest en zijn broer Jan F{endrik Antonius Lansenbergtr, adjunct op liet
gemeentehuis van Hoogstraten, cofilparanten eijn de 2 enige kinderen van Jan F'rans
Lansenbergh x Isabella Joanna Van Soest; Isabella is de zuster van Jan F{endrik Va.n Soest;
Jozef, Maria Jacobus Dargo, BooÍÍ!, x + Maria Bartara Van Soest die ook zuster is van Jam

Hendrik Vzur Soest; Jozef Louis Hyacint Van §oest, onderluitenant bij de keizerlijke douanen
te Worms. Voorschreven Maria Barbara, Jozef [,ouis Hyancint en Helena Van Soest zi.!m rie 3
enige kinderen van Loulis Van Soest, die ook broer is van Jan Hendrik Van Soest.
Voorsclreven Jozef Maria Jacobus Dargo is geconsÍitueerd r,&n de zusters Maria Theresia
Seraphina en lsabella Francisca Fromrnen, 2 kindcren van Petrus Frommen x TÍeeresia Van
Soest, die zuster is van Jan Hendrik Van Soest.
Hendrik Guillielmus Verdussen, schrijver A*tw., Jan Frans Verdussen, schrijver Antw., Fmns
Remy Jozef Verdussen, sclrijver ,4ntw., Jozef Jacobus Verdussen, schrijver Antw., Maria
Petronella Josephina Verdussen, particulier Antw., Hnderen v*{r Í{endrik Guillielnu.us
Verdussen x Maria Agnes Janssens. Va<ier Elendrik Ciuillielrnus Verdussen is een broer r,'an

Catharina Isabella Cornelia Verdussen x vs. Jan blemdrik Valr §oest.
Zii verkopen verschillende renten aan Alegonda Rebeca Martina Cels x + Petrus A,ntanius
Verdussen, zijdehandelaarster Antw., wonende in de Karnrnerstra&t sectie 3 nr 7,í4.
(In het Stadsarchief van Antwerpen bevindt zich in het Genealogisch F'onds, W52, h*t
Íhrniliearchief van de belangrijke farnilie Verdussen.]
Akte nr. 41, 31 . 1.181 1 : Jan Meeuse,rq landbouwer te §furt-[,ene&rts urnder Brechi verkoopt aan
Jozef Constantinus Gerardi, advocaat en rentenier te Antwerpen:

'RAA. N l:i2,8



- een cijns op 2 steden door Henry l-aureyssens en Hendrik Lambrechts, Brecht, enz.
- een stuk land "Heyhoexken" J bunders, noord aan het "Lamblok".
- een stuk iand I 7z bunder
- een mastbos tegenover de "Cappelsche Heyvelden§'te Sint-l-enaarts, 2 burnders.

- een mastbos achter "den Hoofclslveir", I % bundgrs.
Akte nr. 42,31.1 l8l l: Christiaen van der Steen, graanhandelaar Groot-Z'undert.
Akte mrs 55 en 56, 15.2.1811: Adriaen Dellien, landbouwer, x Maria Theresia Voct, Mortsel.
Alete nr.70 en 89, 1811: Openhare verkoop van een huis'"den Drolligen Dief'te Sint-
V[illibrordus, Joanna Nauwelaorts, werkster, x Jacobus Vermeulen, Borgerhout, en Theresia
Vermeulen, dochter van Jacobus Vermeulen x + Anna Gertudis Coulerq Petrus Caymaclo«,
moutmaker Brouwersvliet Antw., voogd van Petrus Vermeulen minderj. zoon van Jacobus
Venneulen >o< Joanna Nauwelaerts.
Akte nr. 87, 15.3. l8l I : Frans Jozef Rouvoet x Joanna Petr«rnella Dellierg Mortsel, zrjn 907 .2

fr. Schuldig aan Adriaen Dellien x Maria Voet, landbouwers Mortsel, verbinden een stuk land
op tuythaegen onder Mortsel, 15 aren, en een hoeve "de Leeuw" op l-uythaegerq 84 aren 90
centiaren.
Akte nr. 107, 19.3.1811: Jozef Constnatinus Gerardi, Antw., verhuurt aan Jan Fautinckx x
Anna Catharina Stevens, landbouwers Schoten, een stede te Schoten op de Boterrneik.
ALte nr. L24, l2.4.l8ll: Petrus Kock, brouwer Alphen arrondissement Breda, geantoriseerd
van Anna Maria Hendrickx, particulier Baarle-Hertog, arrondissement Turnhout, procuratie
nots. Petrus Jan Dierckx, Turnhout 2.4.181l, ontvangen van Anna Maria, Catharin4 Hendrick
en Daniel Frans De Bie, 4 kinderen van Daniel Jacob De Bie x Maria Catharina lVeiiemans,
particulieren wonende Lombaardevest sectie 4, de torugbetrling en cassatie van e€o obligatie
700 gld of 1481,48 fr

N r329l2
Akte nr. 311,24.8.18i1: testaÍnent Meria Joanna Francisca van Steenberge& herbergierster,
dochter van Martinus x Mana Catharina SchuerwegeÍL Antw. aan de Werf sectie I nr. 52, zij
casseert vorige testamenten.
,4kte nr. 317, 3l .8.181 1: Michiel Jozef Borghmans, fabrikant Antw., Jcsse Eorghm&n§, ageilt
Ant'nrr., Jan Baptist Borghmans, &gsnt Antw., Gaspar Jozef Borghmans, leerlooier [Ierentals,
Anna Isabella tsorghmans x Hendrik Jozef Steens, diamantberverker Antw., kinderen van
trv{artinus Borghmans * antw. 24.6.1809, erfgn van hun oom ïvfichiel Lambrechts volgens zijn
testarnent nots. Frans Eernard van Durq Antw. 19 verdemiaire jaar 12 (12.1 1,1803), em Clara
van de Velde x * vs. Àdic,hiei Larnbrechts, particulier Antw., lichten een hypotheek van
961.14 fr. t.b.v. Martinus Borghmans en Micluel Lambrechts, t.l.v. Anna Catharina
Keersnnaeckers x * Jan Broeckmans, ['etrus "I,ozef Broeckrnans en fu{aria Broeckrnans x
Guillieknus Coomans, allen Antw.
Al*e nr. 326, l0.9.l81l: Vervffigtog, Petrus Jozef Gllis, panticulier Hssen, en Cornelius
Leclercq, kleermaker Wuustwezel.
Aktr nr. 327, 12.9.i8it: Vervanging, Jacobus trvíadereel, landbouwer lVilmarsdonk en
Cornelius Herremans, wever geboren t* IMechelen, d&&r lqronende etï 20 j. oud.



Àkte nr. 328, \3.9.1811: I(rru"itantie, Petrus Opde Eeeck, schri.jnwerker R.anst, testarnentelijk
uitvoerder -t- Petronella Opde Beeck x {- Cornelius Vanden V/ijngaeffi, + Borgerhout, ontvangt
1088.43 fr of 6t)0 gld van l\{aria Catharina Opríe Beeck, winl«elierster, *ngehuwd en wonende
te Eorgerhout.
Akte nr. 362,2.1G.1811: Jacob Adriaenssens, matroos bij de douanen, x Helena Vandervoort,
Í-illo, sternt toe in het huwelijk tussen zljn zoon Jan Baptist Arlriaenssens, ilratroos bij de
douanerq Viissingen, en juffrouw Elisabeth De Boodt, particulier Breskens.
Akte nr. 384.25.10.1811. Jan Frans Bries, landbouwer Oorderen, Jan Fr&ns Michielssens,
landbouwer Oorderen, Jan Baptist De Bie x Maria Simons, Oorderen, rnet trO kindereg te
weten. Petrus De Bie, landbouwer Stabroek, Anna Catharina De Bie, landbouwsten Stabrciek,
Cornelius De tsie. landbouwer Oorderen, Cornelia De Bie x .tracnh Jacobs. landbourirers

Ossendrecht, Franciscus De Bie, landbouwer Lillo, Geerar<i De Bie, pariiculier Oorderen,
Bernardus De Bie, particulier Oorderen, Joanna f,)e Bie, tregijn Turnheiut, lsabella De Bie,
particuliere Oorderen, Antonius De Bie, parliculier Oorcleren. (zie ook aLte nr. 422)
Akte nr.390,4.11.i811: Testament Egidius Geeraerts, zoon van Michael x Anna Aerts,
geboren te Lier en weduwenaar van Catharina vanden Wijngaert.
Akte nr. 415, 16.l I.l8l l. Testament Jan Valentifn Lhoist, smedersgast geboren te Waremnre,
x Joanna Maria Àutenboer, wonende ï{ofstraat Antw. sectie I nr. 400, bij de oudets van de

echtgenote.
Akte nr. 429,29.11.1811: Testament Jozef Lenunens, winkelier en ziek, x Anna Cormelia
Asselberghs, wonende Paardenmarkt sectie 2 nr , 444 (overieden 2. 12. I 8l 1).

Akte nr. 431- 3.12.ï811: Isabella Orlernans vertruurt aan Fetrus Gomrnarus Morteitnans,
herbergier Àntw. Blauwhandrui sectie 1 nr.2l7O,2 stukken lamd rn de polder van.Ar.tstnrweel.
Canal de la rnain bleue : blauwhandsrui : Verversrui, tussen de Vingerlin;Sstraat en het
Falconplein. De blauuryervers spoelden hun wollen stoffen na het vollen en verven in deze
stadsgracht, de ververij "de blauw hant" van tr582.
Akte nr. 433, 5.1 2. 18l I : Jan Baptist, Mar:ia Catharina en Cornelia ',,an Tolhuysen
landbouwers te Kalmpthout, otrligatie 2173,96 fr.
Akte nr. 441, 13.12.181l: E.H. Petnrs Carolus vanden }r{est, priester, wonende §t. Pietersvtriet
wijk 1 nr. l7?O Antw.. verkoopt aan J.B. Serneeis, Iandbouwet r,vernende Koningshooikt bij ele

stad Lier, een huis gesitleerd "à la grande Myle prés de Lierre."
Akte nr. 46A,27.121811:8.[{. Petrus Carolus vandenNest verhuuft aan Petrus Slagmouleii,
landbouwer, een stuk land in Koningshooikt bii Lier.
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l'oorzit*:r: fiulqecn Vilrr Aul.enboex §ude Vaartstraat 64
2lri0 Tumh*ut 0141414651

Ondervoorriíter: Marc Van deii flloot §alphensebeare24
2.t90 l"4alle 03 3122654

Sec:ret*rís: Andre Van Steenher{rcn Gagelhofiaiilr ,{7

?.9tè0 Zoersel Cr3/3833869
l"ctutittggnetster Vic Bertcls Th. de ltenesselaan I

2390 l\,,{alte {:}313 l2298q
Bestuwrsleden'.
Lurdo Dierckx SteenoveÍistraaí.43 2340 Bei:rse 0141512165
Gerard Keysers Rei'ke*laan I 2;:75 Fo*derlee 0i4/S82284
Frans Ii"enaerïs St Joz*Ílaan 7S B-?,í0i) Mol $14l&14827
Andre Sannen Àehtertros ?0tt 2400 Mtrl $1413193?6

tsest* iederr,
De aaneiachtige ïezer heeftr orrgeivrlffeid gernr:r't<t clai de Xiist vari rie hestuursleden
<irasÍisch is ingekort met drie **nh*,ien
De heer F'ir-rrent Bosch hee{1 r"ra. \rele.ifrren iictierie, iie*hlarre aan Etre uitbouw van Ce

atdeling Kempen noodgedrvongen ffr{-')*ten aÍhaken orn tàrniliale redenen.

Ornwille van zi.jn 65rote verdienste lverni hr.i c,p de l*atste alg*n'len*l vergadering tot Ëre-
be.stuurslid van Àfileling Flempeir be***rurd"
Ook het E1§1G81 vrcuw*iijke hestuursli.l {ngriri l*enaieris, ireetl om persocnlijke
redenerr, ryia.ftr iÍl rJe i:este vers["iurqjirourding, elns dantriend voor de gcrlde samenwerking
al die "jaren, af'p,ehaaki.

Cok ii;an ira"eii onee beste r:laruk rr*cr d* gri:te inret die zii xteerjs tlatoond lrr:eft.
[-]iezelttl* ,i,rndai:htigc lexer verrvacht fiii àr"itonlatris'rir *en verrr:ek oin loetreding van
nieuu'e frestuur.sle,$en" *{r rvil zuli*n irem rian **k niet reluurstellen.
Wi.! weten dat, cnt hr:i tn*'l q:flit a{k*hlllvr:lijk r,r:enrcJ rvooml te zeggen, "co§ooriing" IN
;s en uiij zien rJat cink iian de;ier:+tadiq terui$opexrde b*iangsrelling 'rCIor de diverse
manifestaties die',irij :,:e1í-iru-:i;hilrrri 'i:i',::liiers ïxjur*rre*. ï-iet is cok; vrcl n"loeilijker dan
vroeger om merissn ''"v*rrfi l.e ln*t<*n .l!ï r,/(:Íàï-!t!vc;ord*llikheid opr 1s nemen irl een
crganisatie elt zich BËL,À, {f--i{:]f ,fiil§ in 1r:: ;:;rt,ttr:ri v*r.rr anc{eren, zr,nrlel dat dit
prekic'lilll op óu*n c.,J'iwdsr{: r,v'ij:-r: g*:lio,ll]reerd \À/nrií{. i;Xet. il Írret ons zr:als met r"1,,,:,

pastc.,:lis. nu riin er Íio.rÀ r:lr.kcky: *rrl, rtt [:ce[ a.iraaieud li,ilr-uJr:rl uruar h*elatu n*g?
i-)aar'*ln eela tlring*ncir: t:prnep a;l.n ziri dir: zich '"'r.iorar[s;ilog grÍsi:iien !,oetrsÍ! orli {)nze
pk:e,q. t{} ',.ersteri{en: rnr:lrl ï-., aan ir,ij i1,1, si:iretaris. korn uit Liw luie zr:teï en *iiraar r:r*lr
hl:ï gelnti*gr:r tiar l-l k"ar:o sm&k*r'r bti C,; Alaa-F.rl*i:nis i,an ilen nifluw lid, ctat straierud

k*tx,t rriuiri*rt" dal dard,i zij $rffie tu$s*{rk-r:rn'st. een É{rilr:e sial} vsorivaarts kon g*zet
viordeit [:i! i:ijrr «:pr;;oe]<-rng'*rr

Ftcp*liiil moeteÍ'r'a,íi eersícla*gii r,:iei *.íjfi hCIi-{"Íje u.itha.n.gen. '"fiesír-rten wegens
onvuLdr:.,rnri* betra*,qsi,.:llinu" Zegt ri*Í 'dat ii riir:tr v*nvitr"tigel b*ni.

í)* re*.iaotitr



Vraag aan de lezer of lezeres.

Bij mijn opzoekingen niur de familienaam Van Steenbergen, kwam ik terecht in de oudste
schepenregisters van Antwerpen, waar de familienaam veelvuldig voorkomt, met als beroep
o.a. chirurgijn en zelfs een "medecijn der stad van Antwerpen". Opklimmend in de tijd tracht
ik hun evolutie te volgen en zo misschien een link te leggen naar mijn oudst bekende
voorvader uit Tielen, chirurgijn Jacobus van Steenberghe, filius Antonii. Zljn herkomst blijft
voor mij rnomenteel nog een gesloten boek. Zelfs Maurice Sebrechts doet ter zake geen
enkele vermelding in zijn standaardwerk "De bevolking van de parochie Tielen (Kempen)
i6t0-1850.
Onderstaande inschdving uit het schepenregister 51, Folio 28 Verso van 25.5. 1456 spreekÍ
van " de hoeve te Viersele ".
Mijn waag: is dit de oorsprong van het huidige Viersehoe want Matheeuse van Steenbergen
stierf begin der jaren 1490 als'"ridder" en "heer van Vriesele".

"Peter vm Hoeyhemveghen verc(ochte) Matheeusen van Steenbergen den hoeve
mette heerschende chysen, renten, huysen, latderijen, beemden, bosschen, heyden, moeFe,
gr(ottu)
ende toebehoorten, geheeten "De hoeve te Viersele", gelegen toeleghem, gelyc hem die
bleven ende verstorven is van meesl(er) Janne van Hoeyhemtegen, cqnonic in onser
vrouwen kerke tantwerryn, sinen brueder, diese gecocht ende gecregen hdde
jegens Symoene wn Herbeys, raet (: onser genedigen heren hertogen van
Bourgondien
ende van Brabsnt, na inhoud der scepen brieve die htj aenden voirs. MaÍheeuse mede
gaf Daer op te waerne opten heerenclrys omt(rent)
flilIII gr. br. ende datmen de vers. hoeve te leene houderde is vqn
ofisen genedigen heere den hertog van Brabant voers., etde anders nyet.

Aparte vermelding onderaan:

ANNO |VII PRUilMA OCTOBRE brrchte de voers. Mstheeus verthrxm wtn onsen
genadigen heere dat hij hier af voldoen hadde."
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Woordje van de Redactie

De niet zo warÍne? maar wel natte zomer is inmiddels voorbij en na een droge september,
beginnen in oktober de eerste koude winden uit het oosten te waaien, voorbode van de
naderende winter.
Zoals de trekvogels naar het zuiden, zijn de genealogen nu terug naar de archieven getrokken.
Om die reden publiceren wij in deze uitgave nogmaals een bijgewerkte lijst van de uitgaven
die maandelijks tijdens onze genealogische vormingsavonden te raadplegen zijn in het
kasteel de Renesse te ( Oost) Malle, naast talloze bestanden op computer, waaronder in de
eerste plaats de Eureka database dient vermeld, waar U kan zoeken op het voorkomen van Uw
familienaam in diverse bestanden. Daarnaast hebben wij een ganse lijst van bestanden van
leden en niet-leden uit Vlaanderen én uit Irtrederland, benevens verder een ganse reeks
bewer*Íe parochieregisters, burgerlijke stand-gegevens en diverse andere bestanden.
Ai deze gegevens samen maken de trip naar Oostmalle echt de moeite waard, temeer
daar al deze gegevens regelmatig bijgewerkÍ worden.
De resterende data voor dit jmr zijn'. (telkens van 19.30 tot 22.30 uur)
- Maandag 28 OKTOBER ( wegens de jaarlijkse antiekbeurs I,IïET begin novernber)
- Maandag 2 December
Voor verdere details en nieuws over onze afcleling vaijzen wd naar de gele bladzijden in
Vlaamse Stam.

Wij vestigen verder Uw aandacht op de jaarlijkse genealogische dag die op 3 november
aanstaande wordt georganiseerd door de H.K. "Als Ice Can" van Arendonk in het fleemhuis
bij de molen en waar wij als afdeling Kempen van de WF naar jaarlijkse gewoonte
ook aanwezig anllen zrjn.

Wij zi.ln tevens nog steeds op zoek naar genealogen die met hun verworven kennis de
beginnende genealogen wensen bij te staan als bestuurslid van onze aÍtleling.

Bent U gepensioneerd of van werken wij, hebt U als genealoog niet direkt iets dringend om
handen en wenst U toch iets nuttig te verrichten, dan willen wlj U gaarne ondersteuning
verlenen bij het op computer zetten van bestanden zoals parochie- of schepenregisters,
of andere reeds bewerkÍe en gedrukte of nog te ontsluiten bronnen.

Wij wensen alle genealogen een -mrchtbaar winteroffensief.

De redactie
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Alde werken kunnen geraadpleegd woden ti,idens de maandolijkse genealogische avonden .

Voor rneer info: Andné Van SteenbeÍsen, Gagelhoflaan 47 2980 Zoemel tel 03/383.38.69
E-mail : avsteenb@Pandora.be

Victor Bertels, Th. de Renesselean, 1 2390 Malle tel 03/312.29.89
Ë-mail : bertels.v@worldonline.öe

INHOUD:

BI-Z: 2 ALGEMEEru, CATALOGI,INVENTAfl§SEN

4 KWARTIERSTATEN EN FAMILIËGESCHIEDENISSEN

6 GELEGENHËIDSPRENTJES

ï TIJD§C}.IRIFTEN

9 PERGEMEENTE

íE HAZA.DATABESTANDEN

ALffi HMËHN, {},q?ÀLS$I, [ruVHilTAMiSSffi NI

o Album Palaeographicum XVll Provinciarum (C. Deklter/R. Baetens)
o Amerikaanse Zantíngen - (Bronnon van Belgen in Amerika - Paul Callens)
o Antiquariaat Sanderus - Katalogus I
r Antiquariaatsboekhandel "Que Patet Orbis" - Boekenbrochure (L. Louter)
o Antiquariaatsboekhandel "Qua Fatet Orbis" - Genealog.broch. (L. Louter)
r Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1991 (J. SmeíH. De Kok)
o Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999 (Stad Tumhout-Stadsarchief)
o Brabant tijdens de Franse Tijd (samenstelling: M. Van den Cloot)
o Catalogus van de Bibliotheek 1987 (V.V.F.-Centrum Merksern)
o öatalogus van de Bibfiiotheek WF fvlechelen (sept. 1997)

" De archieven van de registratie- en hypotheekkantoren (Vlaanderen en tsrussel) bewaad in de
Rijksarchieven (Guido Demuynck)

c De Groote Bende Nauwelaerts, Bens, Lenders en Consoorten
o De Heidemolen te Schilde ( Hugo Lambrech§
c De Tljdrekening (D. Vandecandelaere)
o Emigrenten naar Arnerika (WF-Afdeling Antwerpen)
o Fondscatalogus 2002 Algemeen Rijksarchief Brussel
o Grenzan en palen in de voogdfi MOL-BALEN-DESSEL (Molse kamer voor Heemkunde, 1990, Fr.

Peeters, M. Ver Bruggen, Paul Vos)

" Handboek Haza-Data in praktijk (P. Wieme)
o lndeÍing en Geschiedenis van de Wetenschappen
c lnventaris van het Fonds"Cardíjn (Marguerite Fiévez)
e lnventaris V.V.F. Bibliotheek - CD-rom WF vzw
rl lnventaris van de Parochieregisterc van de Provincie Antwerpen
o lnventafis WF bibliotheek: PR., B§. en/of klappers (I. Vanderhaeghe)
r lnventaris WF blbliotheek: plaatselijl«e geschiedenis Deel 1 tot 31"12.2000
o lnventaris WF bibliotheek: bewerkte bronnen Deel 1 tot 31.12.2000

lnventaris bibliotheek WF-Kemptsn 9-10-2002 blz. I



o lnventaris WF bibliotheek; farniliegeschiedenissen Deel '1 tot 31 .12.200A

o lnventaris WF bibtiotheek: heraldische werken Deel 1 tot 31.12.2000

o lnventaris WF bibliotheek: preciosa tot 31.12.2000

o lnventaris van hedendaagse archieven van Gemeenten, deel I (Alg. Rijksar. Brussel)

o Jaarverslag WF 1967

o Jubileumuitgave Gens tsrabantiea (J. Vandefiaeghe)
. Kashoek Provinciaal Verbond van Bieëntelersgilden van Antwerpen 1929-1974

o Kasboek Kempische Biemaatschappij Turnhout 1900-1963

n Latijnse woorden: leergeld_ (Regis de la Haye) (gifi Marc Van den Cloot) *

o Ledenli.lst WF januari 1969

o Ledenlijst WF april 1980
. Lezen in Brabantse bronnen- begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift
o Lijst van de geëvacueerden uit Ruisbroek (Rode Kruis)
n Omzendbrief Belg. Fed. voor Genealogie en Heraldlek, dec 92 nr 13 *

n Ons Voorgeslacht ; dertig lezingen over practische familiekunclige opzoekingen, uitgezonden door
B^R.T. Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen in 1973 (M. Mispelon)

o Oorlogsschatting van 1794-prov. Antwerpen (J. Vanderhaeghe, í995)
. Publicaties Gemeentekrediet van België - Algemene Catalogus 1992 *

" Register 20 jaar De Vlierbes 1979-1998 (t{eemkundige Kring De Vlieröes)
r Repertorium 25 Jaar Vlaamse Stam - Repertorium 1965-1989 (J. Vanderhaeghe)
o Repertorium van de lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en

folklore (Gerneentekrediet van tselgië)

c Repertoriurn van prekadastrale handschriftelijke kaarten en plattegronden bewaard op het A.R.A.
Brussel - L De Limburgse gerneenten (Luc Janssens)

. Repertoriurn van prekadastrale handschriftelijke kaarten en plattegronden bewaard op het A.R.A.
Brussel- ll. De Antwerpse gemeenten (Luc JanssensSpeuren naar je voorouders (J. Vanderhaeghe)

o Stadsarchief §tad Antwerpen - Huisondezoek in archieven tot 1800 -
" Universitaire expansie in Vlaanderen (De Wikings)
e Vademecum Latijn-Nederlands (M. Schilders)

" Verklarend woordenboek v.d. Íamilienamen - 2 delen (Dr" Frans Debrabandere)

" Vlaamse Stam mei 1965

" Volkstellingen boeken l, ll, lll (WF afdeling Antwerpen vzur)

o WF Mechelen: viering 30.iaar, 12 oktober 1997 *

. Wie Heeft Wat, (WF-Genealogie en Computer, april 1994)

. Woordenboek van voornamen - Aula- (Dr. J. van den Schaar)
o 2000 Doopnamen en varianten - 700 heiligènnamen (Ed. Gouverneur)

o Kempische Kwartierstaten (in bewerking Xbrj A.Van Steenbeqen)
r 365 Kernpische Kwartierstaten
r Honderd vooroudertafels van bekende Vlamingen (Henri Sprangers)
o Kwartierstatenboek (Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
o Kwartierstatenboek deel I (WF) (kopie)

r Kwartierstatenboek deel 1l (VVF)

o Kwartierstatenboek deel lll (VVF)

o Kwartierstatenboek deel lV (VVF)

. Stamboek van Vlaanderen ll (J. Hendrickx)
o Familiejaarboek 1967
e Familiejaarboek 1900
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. Het begon aan het Beerckven -Genealogie van de familie Ber(c)kvens vanaf 1450 -werkgroep Íamilie

Ber(c)kvens

" Kwartierstaat tseruoets, burgemeester van Mechelen (WF Mechelen, 1996)

. Fragmenten van de familie Binnemans uit de P.R. van Eindhout en Meerhout

o Familiestamboom Boden deel I (F. Boden) *

o Familiestannboom Boden deel ll (F. Boden)

o Familie Costermans Paulus x Janssens Petronella (Rita Ceustermans)

o Geschiedenis van de familie de Corswarem (L. Galicia/P. Potargent)

. Nacomelinghen van JOANNE§ GOOS uit Giel (Daniel Goos)

o Kwartierstaat Lieven Guffens - deel I

c Kwartierstaat Lieven Guffens - deel ll

' Familie Janssen-SimonsAntonissen-Sebastiaenssen (Fr. Buijsen)

" De Molenaars Lambrechts (Hugo Lambrechts-Augustijns)
o Famllie Mllis (Neefs-Milis-Van Gelder)

o Familie Neefs (J.A. Nefs-F.C. NeeÍs)

" Genealogie PAS -Meerhout-Dessel-Breda vanaf 1600 (John Pas)

o De Stam Quirijnen (A.M. Louis Bogaerts o.p.)

o Familie uit RAN§T - Frans Schelfhout
o §cheyven-Van Thillo, een oud Brabants geslacht (Edm. Van den Bossche)

, Familie Van Achtmael (F. Buijsen)

o Fannilie Van Bergen (Louis A.M. van §chaeren)
o Familie Van de Leest-Van de Meutter (J. Van den Bergh)

o Familie van der Rijt (Noordgouw 1969- ProvinciebestuurAntwerpen)
. Familie Van Eeckelen (F. Buijsen)

o l-let geslacht van Gaste! - van Gestel (Edm. Van Den Bossche)

o Familie Van Looveren-Francken
o Familie Van Tichelen (M. Vanwesenbeeck 2 delen)
o Familie Verbruggen (L. Patteet)
o Wendonc}«: Jubileumuitgave 20 jaar Stichting Genealogisch ondezoek "
. Genealogie van de geslachten Verdonck - deel 3 -1996 *

c Vier eeuwen VERHEYEN (Henri Verheyen)

o Het geslacht Verrycken-stam Hoboken 1604 (M. Verrycke)
o De Familie Wuyts in de Kempen (L. Faes)

" Ee Vrij familie van mij (Gilbert De Lille)

o Weyns, een geslacht uit Rijkevorsel (Alexander J. Weyns)
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VËRE&MELINGFN PRËFITJE§ qil §OODSBRIEVEN

o Doodsprentjes - Kasterlee en omgeving - Llj§t verzameling Alfons Bosch

c Doodsprentjes - Lijst verzameling Gery Brosens
o Doodsprentjes - L'rjst verzameling Maria De Vry
e Doodsbrieven - verzameling Maria De Vry
o Doodsprentjes - Lijst vezameling Henri Dries-Van Gampfort
c Bidprentjes en doodsbrieven in het Ri,lksarchief te Hasselt (Marc Philippe)

o Doodsprentjes - Lijst verzameling Frans Jacobs (Steensel-Nederland)

. Repenor. 19de eeuwse doodsprentjes Kon. Oudheidk. Kring v.h.[and van Waas

e Doodspnentjes BINL; Communieprentjes; Kloostezusters; Priesterwijdingen

Lijst venameling Christianne Lepsch
o Doodsprentjes - Lijst vezameling Mevr. K. Minnen - Nys Maria

c Doodsprentjes - Lijst vezameling Andre Sannen
o Doodsprentjes - Lijst vezanleling Wilfried Taeymans

r Rouwbrieven streek Turnhout - Ravels - Weelde e.a.

o Doodsprentjes - Lijst vezameling J. Van Dooren
o Doodsprentles - Lijst verzameling Oscar Van Geem

. Doodsprentjes - Lijst vezarneling Albert Van Heertum

r Verzameling Oude Bidprenties voor í900 Deel í: A- l (CD-rom WF)

" Verzameling Oude Bidprentjes voor í900 Deel 2: J- Z (CD-rom WF)
o lndex rouwbrieven WF-Kempen (originelen enkel op aanvraag)

e lndex bidprentjes WF Kempen (originelen enkel op aanvraag)

c Rouwbrieven streek Ravels - Weelde - Turnhout
. Doodsprentjes Lille - Oostrnalle
o Li.jst doodsprentjes familie Ee Peuter-Amelinckx
o Lijst doodsprentjes Retie-Dessel (R. Meijnendonckx)

. Death Memorial Cards (deel l) * Doodsprentjes Belgen in N-Amerika (P. Callens)

't'tJDsË1,{ftlFTËru

F&§rUL!Ë8 MU1LE
'!998, trirn" 1

GEN§ tsEAEASI TCA
Gens Bra ba ntica Boeren kri.ign u rnmee. 1 798- I 973
1973: nrs.'l'l-12
1974: nrs. 1-2-3-4
'!976: nr. 4
'1977: nrs. 1-2-4
197E: nrs. 1-2
'1979: volledig
1980: onvolledig (nr. 4 ontbreekt)
1981 : volledig
1982: onvolledig (nr. 2 ontbreekt)
1 983-1994: volledig (+ narnenindex)

AW
19S0-1995: volledig
19"96: nr. 1-2-3-4,5
1997: nr. 4,5,6
tr998: mr. 1,2,3, 4
1999: nr. 1,2,3, 4

h.IEËMKUNDI§E KRIFIG MALI.E
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1987: nr. 1

1988: nr. 2-3-4
1989: nr. 1-3-4
1990: nr. í-2
1991: nr. 4
Í993-1995: volledig
1996: nr. 1-2
1997: nr. 3-4

FIEEMKUNDIGE KRING DE VLIERBES (Beerse-Vlimmeren)

1998:dec

HAZA-NIE-UWS
1998: nr. 1,2
1999: nr 1,2

KEMPI§CHE GENEALOOG
1983 ; (Noordkempische genealoog) nr 1-2-3
1984 : (Noodkempische genealoog) nr 1

1995: nr. 1-2-9-4-5
1996: volledig
1997: nr.1-2-3
1998: volledig
1999: volledíg
MECHELSE GENEALOOG
1995: volledig
1996: nr. 1,2,3,4

NGV PEELLAND(Nederland)
1993: nr. 3
1994: volledig
1995: volledig
1996: nr. 1,2,3
1997: nr. 3,4
1998: nr. 1,4

VERDONCK.INFO
1998: mei
1999:jan

VL/MMSE STAM
1968: volledig
1970-1976: volledig + index
'tsE3-'x §ss:

Gerrreentsn w&&rover i nÍorrnatie beschikbaar ís:

Antwerpen Arendonk

Beerse Berlaar Bevel Brecht Elroeehern

'*essei

E"ssen

Bruvmattarls hëhËrmt&"leek WF-Kempen 9-14-24CI2 blz. 5



Geel Gestel GÍerle Grobbendonk

Herentais Herselt Hoevenen

Kasterlee

Lille Lichtaart l-oenhout

Massenhoven Mol Morkhoven

Nieuwkenken-Waas

0evel Olen Oostmalle Oud-Tumhout

Poederlee Poppel Pulderbos Pulle Putte

Ranst Ravels Retie Rumst

§chílde 's Gravenwezel §tabroek §t-Antonius Brecht St. Lenaarts St. Job in't Goor

Tielen Turnhout

Viersel Vlimrneren Vosselaar Vremde

Wecheldenzande Weelde Westrnalle Wiekevorst Wortel Wuustwezel

Zandhoven Zoersel

ANÏI,VEEEEN
Vondelingen 1796-1860 (R. Van der Steen/R. Van Dessel)
Uw Antwerpse voorouder ...een verlaten kind?, een onwettig kind? , een weeskind? (Georges
Vervoort, Jan vanderhaeghe-1 997)

ABEND§NK
PR - Dopen 1611-1797 - 3 delen - (V. Bertels)
PR - Dopen 1797-1809 (V. Bertels)
PR - Huwelijken 16í 1-1797 (V. Bedels)
PR - Overlijden 1714-1800 - AlÍabetisch (V. Bertels)
PR - Overlijden 1634-1800 - Overlijden kinderen 1731-1786 Chronologisch

(V. Bertels) 1 deel

BAAErË${E_RTqq
PR - Dopen 1616-1708 (F. Van Caimere)
PR - Dopen 1709-1799 (F. Van Caimere)
PR - Huwelijken 1616-1676 (F. Van Caimere)
PR - Huwelijken 1609-1740 (F. Van Caimere)
PR - Huweliiken 1741-1V99 (F. Van Caimere)
PR - Overlijden 1617-1680 (F. Van Caimere)
FR - Overlijden 1709-1740 (F. Van Caimere)
PR - Overlijden 1741-1799 (F. Van Cairnere)
PR - Begrafenissen kinderen zonder voornaam 1741-1V99 (F. Van Caimere)
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BEEBSE
Bevolkingsregister 1 857-1 870

PR Dopen - Fluwelijken - 1611 - 1799 Haza-Data (HK Beerse)

BëELAAB
PR - Overlijden 1612-1799

BEVEL
PR - Dopen 1594-1795 (W. Taeymans) )
PR - l{uwelijken 1595-1795 (W. Taeymans) } één boekdeel
PR - Begrafenissen 1594-1795 (W. Taeymans))

BRECHT
PR - Dopen - (2 delen.)

FR - Ovenlijden 1715-1797 Overlijden kinderen 1771-1788
PR - Huwelijken 1714-1797
BS - Geboorten 10 jarige tafels 1802-1833 1843-1880

BS - l'luwelijken 10 jarige tafels 1E13-1880
BS - Overlijden 10 janige tafels 1813-1823 í843-1880

BROECHEM
PR - Dopen 1567 - 1796 (W. Taeymans)
PR - Huwelijken 1566-1797 Begrafenissen 1614-1797 W. Taeymans)

OE§§Et
PR - Dopen 1575-1797
PR - Huwetijken '!567-1797
PR - Overlijden 1665-1797
BS - Huwelijken 15 Vendémiaire Xl-1311211850
BS - Huwelijken 1806-1850
BS - Huwelijken 1851-1900
ES - Huwelijken 1901-1910
Woonstveranderingen 1 827- I 900
Woonstveranderingen Í 91 1 -1 933
Woonstveranderingen 1 948-í 961

ËMBLEIU
PR - Klappers op de geboorteakten 1655 - 1797

E§§EN
FR - Eopen 1605-1802 (2delen)

GEEL
B§ - Excerpta 1798-1806 (2 delen) (K. Sterckx)
Kiezerslijsten 1 964-1 966
Kiezerslíjsten 1 966-1 968

GESTEL
PR - Dopen 1595-1805 (W. Taeymans)
PR - hluwelijken 1595-1611 W.Taeymans)

EEELE.
PR - Dopen 1594-1903 (2 delen) (K. Neefs)
PR - Huwelijken 't594-1797 (H" Broen/F. tsosch)
FR - Overlijden 1594-1830 (K. Neefs)
Het groot landmeetboek van Gierle 1689-1773 (Frans Jacobs)
Kiezerslijsten 1977 (zie Lille)
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C§"ABEËhID§lufi;
PR - Dopen 1603-1806 (W. Taeymans)
PR - l-'luwelijken 1604-1806 W. Taeymans) *

PR - Overlijden 1637-1806 (VV. Taeyrnans) * (* één boek)

r-rElsT-0P-88_ht-EEBG
PR - Dopen 1593-1799 (van bepaalde families)

NEBEru'ÏAL§
Herentals (Bert Vleugels)

PR - Copies van originelen en copies van klappers
PR - Dopen voor 1645 - Haza-data bestand
PR- Dopen na 1645 -Hazadata bestand
PR - Overlijden -Haza data bestand

HERSË-LT
Volkstelling 1754 (Eyckmans, Hermans, Moury)

I"IOEVENEN
Klappers PR - Dopen / Huwelijken / Overlijden 1608-1797

K/\PELI.EN
Klappem FR - Dopen * Huwelijken - Overlijden 1608-1802

KA§IEBLEE
PR Dopen 1649-1802 Haza data bestand (V. Bertels)
PR Overlijden 1688-1802 Haza data bestand s

PR Huwelijken 1710-1802 Haza data bestand '
PR Klappers op de doopakten 1646 - 1791
BS Huwelijken 1802- 1850 (J. Maeriën)

LILLE
PR - Dopen 1601-í699 (J. Maeriën)
PR - Dopen 1700-1797 (J. Maeriën)
Kiezerslijsten 1977
PR - Dopen, Huwelijken 1681 -1797 (Haza-data bestand)

PR - Overlijden 1601-1797 (Haza-data bestand)

LICHÏAAET
PR - Dopen (1602-1808) * Huwelijken (1727-1797) - Begrafenissen (1727-179n

(W. Taeymans)

L-OENFIOUÏ
PR - Dopen - Huwelijken - Overlijden (2 delen)
Schepenregisters LoenhouVWuustwezel 1394-1 490 - R.A.A. - (G. Roggeman)
Schepenregistërs Loenhout 1625-1663 - notaris Van der Buyten - (G. Roggeman)

MA§SENHOUEN
PR - D-H-O 1606-1793 Gezinsreconstructies - Schaduwarchief (W. Taeymans)
BS - Geboorten - Huwelijken -Overlijden 1802-1900 (Eugeen PC Van Vooren)

MERK§PI-A§
Volkstelling 1693 (M. Van Acker)
Volkstelling 1702 (M. Van Acker)
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MOL
PR - Klappers op de doopakten deel I A- S 1577 - 1808
PR - Klappers op de doopakten deel ll R- Z 1577 - 1808
PR - Klappers op de huwelijken + Millegem en Postel deel lll 1623 - 1797
FR - Klappers op overlijden 1577 - 1808

ÍVIORKI{OVEN
PR - Dopen - Huwelijken - Overlijden 1633 -í805 (Haza data bestand)
PR - Dopen - Huwelijken - Overlijden 1633 -1805 (G. Vervoort)

NIEUWI{ERKEN.§AAS.
PR - l"{uwelijken 1587-1796 (L. De Backer)

NOORDERWIJK
PR - Dopen - Huwelijken - Overlijden í606 - 1797 (Haza data)
PR - Klappers op de geboorteakten 1632 - 1796
PR - Dopen - Huwelijken í606/1610 - 1797 (G. Vervoort)
PR - Overlijden 1608 - 1797 (G. Vervoort)

OEDELEM tWest.VII
Kiezerslijsten 1 962- 1 964

OELEGËM
Kiezerslijsten I 976-í 978
Kiezerslijsten 1 962-1 964
PR - Klappers Dopen/Huwelijken/Overlijden '1625 - 1792

oEvEt-
PR - Dopen 1698 - 1'735 1797-1940 (Haza data)
PR - Huwelijken 1791 - 1872 (Haza data)
PR - Overlijden 1800 - 1940 (Haza data)
PR - Dopen-Huwelijken 1698 -1735 1797 - 1872 (G. Vervoort)
PR - Dopen-Huwelijken 1873 - 1910 1873 - 1940 (J. Laureyssens-A.Bené) PR - Dopen
1911-1940 ( . ' )

PR - Overlijden 1800 - 1940 (A. Bené-G. Vervoort-J.Laureyssens)
Kiezerslljsten 1 962-1 964

#N
PR - Dopen I l-'luwelijken / Overlijden 1599 - 1959 (Haza-data bestand)
PR - Klapper op de geboorteakten T - Z 159+1791
PR - Klapper op de huwelijken 1593-1791
FR - Klapper op de overlijden 1593-1791

OO§TMALLE
PR - Dopen 1570-1800 2 delen (F. Bosch)
BS - Geboorten 1798-1900

BS - Huwelijken 1798 - 1900
PR - Huwelijken 1569-1800 (F. Bosch)
PR - Overlijdens 1569-1618 en 1711-1800
PR - Overlijdens 1728-1765 (F. Bosch) (kopies originete akten)
BS - Overlijdens I799-1930
Volkstelling 1693 ( L. Faes)
Voikstelling 1755 (G. Vervoort)
Volkstelling 1796 (G. De Lille)
Volkstelling 1830 (F. Bosch)
Volkstelling 1866 (F. Bosch)
Schepenregisters OostmalleMeslmalle 1394-1584 - R.A.A. - (G. Roggeman)
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0O§ 1'KERKEIïlíest-1/l )

Kiezerslijsten 1 962-1 964

WHgUÏ
St-Bavo parochie: huwelijken 1 860-1 893

POEDERLEE
Kíezerslijst 19?7 (zie Lille)
PR.- dopen, huwelijken, overlijden (Hazadata)

POPPET
PR.- dopen, huwelijken, begrafenissen 1604 - 1803 5 (Users.skynet.be RWP)

PULDERBOS
PR - Dopen 1595-1806 (R. Van Vooren/F. Veöist)
PR - Dopen 1735-1806 (A. Meirte)
PR - Alfabetisch rcpertorium Huwelijken 1798-í900 (F. VeÉist)
PR - Atfabetisch repertorium Overlijden 1798-1900 (F. Verbist)

PULLE
PR - Dopen / Huwelijken / Overlijden - 1700-1797 (J. Goots)
PR - Geboorten I Huwelijken / Overlijden - 1799-1895 (J. Goots)

PUïIE {bij Mechelen}
PR - Dopen / Huwelijken i Overlijden - 1623-1688 (K. Lemmens)

NT
Familie uit Ranst (F. Schelfhout)
PR - Dopen 1605-1900 (W. Taeymans, 2 delen)
PR - Huwelijken 1605-1900 W. Taeymans, 2 delen)
PR - Overlijdens 1650-1900 (W. Taeymans, 2 delen)

RAVELS
PR - Dopen - deel 1 - 1659-í804 (E. Thielemans)
PR - Dopen - deel2 - 1659-1804 (E. Thielemans)
PR * Huwelijken - Begrafenissen - 1668 -1803 (users.skynet.be RWP)

RETIE
lmmigratie 1863-1901 (J. Maeriën)
Woonstveranderingen/lmmigratie/Emigratie 1 824-í 863
Woonstveranderingen/Emigratie 1 863-1 901
Bevolkingsregister 1 820
Bevolkingsregister 1 830
Fersonen uit Notarisakten'1 667-1 795
PR - Dopen - 1713-1739 (kopies originele akten)
PR - Dopen - 1740-1778 (kopies originele akten)
PR-Dopen-1596-1676
FR-Dopen -1676-1797
PR-Dopen -1797-18A2*
PR - Dopen - 1797-1823 (* over{apping)
BS - Gehoonten - 1E06-1850 (chronologisch -met ouders)
BS - Gebooften - 1806-1850 (chronologisch)
BS - Geboorten - 1806-1850 (alfabetisch)
tsS - Geboorten - 1850-1900
BS - Geboorten / Huwelijken / Overlijden Jaar Vl - Jaar XIV
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FR - l-luwelijken - 1643-1 797
BS - HuwelÍjken - 1806-1850 (alfabetisch)
BS - Huwelijken - 1851-1900 (alfabetisch)
BS - Huwelijken - 1806-1850 (chronologisch)
BS - Huwelijken - 1806-1900 (chronologisch en alfabetisch)
BS - Huwelijken - 1850-1900 (chronologisch)
BS - Huwelijken - 1851-1900
BS - Huwelijken 1800-1822 en Begrafenissen 1799-1821
PR - BegraÍenissen - 1659-1797 (chronologlsch)
PR - Begrafenissen 1717-1737 (kopíes originele akten)
PR - Begrafenissen 1736-1778 (kopies originele akten)
PR - Begrafenissen 1788-1797 (kopies originele akten)
BS - Overlijdens - 1806-1850 (alfabetisch)
BS - Overlijdens - 1806-1850 (chronologisch)
BS - Overlijdens - 1851-1900

RIJKEVOR§EL
PR - Dopen 1619-1672 (W. Smits)
PR - Dopen 1619-1672 (W. Smits) (kopies originele akten)
PR - Dopen 1796-190CI (W. Smits)
PR - Huwelijken 1619-1672 W. Smits)
PR - Huwelijken 1619-1672 wU. Smits) (kopies originele akten)
FR - Huwelíjken 1ö72-1798 W. Smits)
PR - Overlijden 1661-1672 (W.Smi§
PR - Overlijden 1661-1672 (W.Smits) (kopies originele akten)
PR - Ovenlijden 1796-1900 W.Smits - 2 delen)

RUMS't
Eevolkíng 1693 (Heemk. Kring Rumesta)

SCFIILDE
" PR - Dopen - 1605-1809
" PR - Huwelijken - 1605-1797* PR - Dopen - Huwelijken - Overlijden

Lijst van de algemene klezers op 9 maaft 1977
Lijst kiezers Parlernent, Provincieraad en Gemeenteraad 1974-1976

st. JoB ilv'T GooR
FR-Dopen-1598-1797
BS - Geboorten - 1798-1906 Één boek) (W. Taeymans)

'§GRAVENWEZEL
PR - Dopen / Huwelijken / Overlijden - 1783-1792 (kopies originele akten)
PR - Dopen / Huwelijken / Overlijden - 1793-1809 (kopies originele akten)
(enkel ter eonsultatie op aanvraag)
PR - Dopen/ Huwelijken/ Overlijden - 1783-1809 Haza data bestand (V. Bertels)

STABROËK
PR - Dopen 1601-1790

sT-ANTONtUS
Kiezerslijste n 1 97 4-1 97 6
Jukschot - PR Dopen/Huwelijken/Overlijden 1673-1797
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S.T. LEIIAAR'I§
PR - Dopen 1779 - 1797 W. Smits)

TIELEN
De bevolking van de parochie Tielen - 2 delen (M. Sebrechts)

TURNHOUT
Bevolkingstijst 1647-1649 lsamenst. dhr. G.J.M. Blom,
Geïndexeerde bevolkingslijst 1656 )dhr. GerW.H. Matthee
Lijst van de huizenbezitters in 1656 )vormgeving: E. Moury
Bevolking 1754 (WF GouwAntwerpen)
Bevolking 1796 (WF GouwAntwerpen)
Nieuwe Poorters - deel 1: 1536-í662 (E. Van Autenboer)
Nieuwe Poorters - deel2: 1663-1800 (E. Van Autenboer)

VIER§EL
BS - Geboorten / Huwelijken / Overlijden 1802-1900 (E. P.C. Van Vooren)

VLIMMEREN
PR - Dopen 1794-1850 (L. Dierkcx)
PR - Huwelijken 1789-1924 (L. Dierckx)
PR - Dopen - huwelijken - overlijden 1678 -í909 (Haza-data bestand)

YQ§§EIMR
PR - Dopen - 16í9-1799 (F. Van Caimere) (2x)
PR - Huwelijken - 1614-1799 (F. Van Caimere) (2x)
PR - Overlijdens - 1614-1799 (F. Van Caimere) (2x)

VREMDE
PR - Dopen/Geboorten 1794-1949 (W. Taeymans)
PR - Huwelijken 1794-1949 (W.Taeymans)
PR - Begrafenissen/Overlijdens 1794-1949 (W. Taeymans)

WECHEIDEEZANDE
Kiezercl'rjsten 1977 (zie Lille)
PR - Dopen 1613 - 1796 (2 boeken identiek)
PR - Dopen, Huwelijk, Overlijden (Haza-data bestand)

WEELDE
De bevolking van Weelde 1340 - 1880 Deel 1 ( L. Schaats, C. Vefteek, M. Vermeeren)
De bevolking van Weelde 1340 - 1880 Deel 2 &. Schaats, C. Ve$eelq M. Vermeeren)

WESTMALLE
PR - Dopen 1606-1823 (HK Malle)
BS - Geboorten 1800-1900 (HK Malle)
PR - Huwelijken 1606-1800 (HK Malle)
PR - Begrafenissen 1609-1800 (HK Malle)
BS - Overlijden 1800-1900
Notariaat Philippus J. Maesmants - Akten 1704-1711 (H. Lambrechts-Augustijns)

WOR'IEI
PR - Huwelijken 1713-1778 (H. Sprangers)
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WUUSTWEZEL
PR - Dopen 1674-1745 (Renaat Vissers)
PR - Dopen 1746-1778 (Eric Verreyde)
PR - Dopen 1779-1797 (Eric Veneyde)
PR - Dopen 1797-1828 (copies originele akten)
PR - Dopen 1829-1842 (copies originele akten)
PR - Dopen 1843-1856 (copies originele akten)
PR - Dopen 1857-1870 (copies originele akten)
PR - Dopen 1871-1891 (copies originele akten)
PR - Dopen 1892-1904 (copies originele akten)
PR - Huwelijken 1797-1867 (copies originele akten)
PR - Huwelijken 1868-1896 (copies originele akten)
PR - Huwelijken 1797-1896 (G. Keysers)
PR - Overlijden 1797-1854 (copies originele akten)
PR - Overlijden 1755-1902 (copies originele akten)
PR - Overlijden 1903-1935 (copies originele akten)

ZANDHOVEN
BS - Geboorten 1797-1900 (E. Van Vooren)
BS - Huwelijken 1797-1900 (E. Van Vooren)
BS - Huwelijken buiten de gemeente 1797-1900 (E. Van Vooren)
BS - Overlijden 1797-1900 (E. Van Vooren)

ZOERLE.PARWIJS
PR - Klapperop de doopakten 1703-1796

ZOER§Et
PR dopen, huwelíjken en overlijden 1607-1675 (J. Weyns 2 delen)
PR dopen 1607 - 1825 (Haza-data bestand)

PR huwelijken 1610 -1825 ( í

PR overlijden 1625 -1825 s 4

SAA2.lO.2002 SR090 F"266 V" LICHTER.T VIIJanuary 1476

Dingene Vanden Bolke, Jans dochter wilen, geseten te Lichtert, cum tutore, bekende alse van
alsulken
een mudde rox tsj. lyft(ocht) rente als Lysbeth Aerts, huer moeder, ende Heinric Vanden
Bolke, huer brueder, opten XVII den dach van octobris lest leden vercocht hebben Janne
Van Dale, smit, Katline Van Houterle, zijnen wive, ende Maeyken Van Dale, des
voirs. smit natuerlike dochter, ende ten lanxtlevende live van hen daer op een
stede cum pert(inentien) gestaen te Lichtert, tussen Jan Mathys ex una ende Peter Tijs ex altera ende
op noch 1 beemdt, houdende omtrent I voeder hoymaye, gelegen te Lichtert opte Nete.
Verschinende jaerlix op Alderheyligen dach, na inhout I scepen briefs van
Antwerpen. Dat de voirs. Dingene cum tutore geloeft heeft pro se et suis, den voirs.
vercoep ende goet vast, gestade ende van waerde te houdene tallen dagen, sonder
d' jegens te comene in eniger manieren. Ende waert den voirs. pensionarisen
opt den lanxtlevende aende voirs. pande namaels yet gebrake, soe heeft
zij d' vore tonderpande geset huer selve ende ende alle huer andere goede etc.
Mede quam vore ons de voirs. Heinric Vanden Bolke, huer brueder, ende consenteerde,
waert dat huer voirs. moeder aflivich warde eer de voirs. lyftocht rente gequit
ware, dat hij dan inder deylinge van hueren goede stille staen sal tot dat
de voirs. Dingene XVI peters, 't stuc te mI sc(ellingen) VI d(enier) br(abants), vore uut heeft
mids dat de XVI peters, die van desen vercoepe comen zijn, de voirs.
Heinrick alleene ont(angen) heeft.
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VONDELINGEN I7d" EEUW STAD ANTWERPEN

Hugo Lambrechts-Augustij ns

Bron: OCMWA' KB I (Kinder Boek) KH 998

4.1 .1648: Catarina Sleutels,
7 1.tr648: Cornelis Ommegancks,
achter het hoogkoor
7 .1.1648: Elisabeth Wols,
Doncker Laureyssen
2l .L.1648: Franciscus de Blinde,
2I.1.1648: Jean de Poeter,
6.3 .l 648 Bernaert Zwaens,
28.3 .1648: Joannes Vermeeren,
Vrouwenbroerskerk
8"4. 1648: Jacobus Bervoets,
10.4. 1648: Jacobus Keusters,
6.6. I 648: Catelijn Conincx,
Coninck'
6.6. I 648 : Maria Eluyvetters,
8.6. 1648: Maria Tappeliers,
I 1.6. I 648: Fleyndrick Gast,
27 .6.1648 Maria Wachs,
20.7 .L648'. Francois Berchs,
24 7.1648. Maria Vierhuysen,
13.9. 1648: Anna Cloesters,
19.9.T648. Michiel van Achter,
22 9"1648: Livyntien Winckels,
1. 10. 1648: Pauwels van Steenberghen,
7. 1 0. I 648 : l.{orbertus Hoofstraet,
9.10.1648: Joanna de Cort,
22.10,1 648 : Catelijn Pelgrims,
22.rc.1 648: Maria Rochus,
29.1A.1 648: Simon Francscus,
29.L0.1648: Margriet Pans,
29.10.1 648: Catharina Plijns,
4. 1 1. 1648: Elisabeth Schutters,
1,2.11,.1 648: Maria Pots,
13.11.1648: Isbert(?) de Ruy,
14.11 .1 648: Elisabet Dijck,
25.1 I .1648. Maria Mechelinia,
1 .L2.1 648: Maria Dorps,
9. 1. 1650: Anneken Kerckhoveq
10. 1. 1650: Jacobus Steenhouwer,
14. 1. 1650: Maria Bogaerde,
Bogaerdengang

I d., in de Sleutelstraat
14 d.. in de ommegang van O.L.Vrouwkerk

3 w., in de Wolstraat voor de poort van vader Jan

2 j., in de Blindenstraat
3 j., in de Rochusstraat voor de poort van het dulhuis
2 d., in het Swaen straatje
2 m, op de Meer voor de poort vande

2 m., tegenover St.-Joriskerkhof bij het Meuleken
3 w., in de St.-Joriskerk voor de 'keusters camer'
1j., op de Meer voor de poort van de 'Cleynen

9 m., in de Huyvettersstraat
3 w., aan het Tappelierspand in de Orgelstraat
6 m., in de Lange Gasthuisstraat
2 d.,'aende nieu wach'
I j., in de Berchstraat in een gang
I m., op de VrijdagmarkÍ voor de 'vierhuysen'
2 m., in de Kloosterstraat
I m., in de Achterstraat
3 j., in de Winkelstraat
1 m., in de Steenberchstraat
10 d., in de Hoofstraat
2 d.., in de Korte Nieuwstraat
3 w., in de Pelgrimstraat
I m., in deRochusstraat
1% j., in de Minnebroederskerk
I d., op de hoek van de Pantstraat
3 w., bij St.-Joriskerk op de Mechelse plein
1 d., in de Schuttershofstraat
9 m., in de Peeter Potsstraat
3 w., aan de Jezuïetenrui
I d., op de Meer op de hoek van de Dijckstraat
2 j., op de Mechelse plein bij St.-Joriskerk
2 m., in het Kipdorp
9 m., op St.-Joriskerkhof
14d., op de Steenhouwersvest
1j., op de Eiermarkt op de hoek van de



VONNELII§G ENNAMIN [ 7.IU MEUIV

Hugo Lambrechts-Augustij ns

In 'Vlaamse Stam' hebben we een artikeltje gepubliceerd over de oorsprong van sommige
familienamen bij vondelingen (1). In de procesboeken der gevonden-, verlaten- en

weeskinderen van het archief van het Antwerps Sint-Elisabethgasthuis (2) vinden we tal van

interessante gegevens over de inspiratie van de persoon die de vondeiingen inschreef.

Bij sommige namen zouden ïve een andere taalkundige oorsprong verwachterl zodat dit
onderzoek een nieuwe start kan betekenen voor sommige doodlopende genealogische

opzoekingen.

datum naam otrderdom bij vindplaats
vondst

24.12.1651 Mariken Kerstnacht 5 jaar 'is gecomen van Santvliet ende seyt dat

vader ende moeder doot is en te Santvliet begraven ende is hier gecomen met een schip en

heeft gaen doolen 3 dagen op de straet ende daer op snachts geslapen'

1,.1.1652 Anna Jaersdach 1 dag Kamrnerstraat aan de trappen van de

Augustijnen
5.1.1652 Alexander Dertiendach 2 dagan op de Paardenmarlct

18.l.1652Michiel Dom 14 dagen bij de Minnebroeders voor de dom van

Ceulen
21.1.1652lVÍaria Appels 3 maanden op de hoek van de Appelstraat
21.1.1652 Maria Gars I jaar 'aent gers kerckhof
22.1.1652 Cathalijn Pleyn 9 maanden op de 'Jesuite pleyn'
8.2.1652 Joannes Hoever 4 dagen op den Hoever (Oever) voor den horen

9.2.1652 Maria Schuyt - Schuytstraat
t9.2.1652Maria Viscoopers I Yz jaar O.L.Vrouwkerk voor het viskopersaltaar
19.2.1,652lgnatius Anthony l jaar O.L.Vrouwkerk in de St.-Anthoniuskapel
19"2.1652 Maria Joanna Silversmits 2 dagen Silversmitstraat
27.2.L652 Anna Minnebroers 1 dag aan de Minderbroederskerk
27.2.1652 Maria Meer - op de Meer bij de donderbus

27.2.1652 Barbara Rochus 8 dagen Rochusstraat
27.2.1652Maria Gast 8 dagen Lange Gasthuisstraat
"!,.3.1652 Isabella Melckx 1 à 2 dagen op de Melkmarkt
3.4.1652 Jan Bapt. Stadthuys I maand achter het stadhuis
4.4.1652 Maria Joris 2 à 3 dagen op St.-Joris kerkhof
6.4.1652 Catharina Vlas 1 à 2 dagen op de hoek van de Vlasmarkt
15.4.1652 Catharina Barvoets I jaar Bervoetstraat
23.4.l652lgnatiusHoochsetters 2 à3 dagen Hoochsetterstraat
l2.5.l652Peeter Jacobs 9 maanden portaal St.*Jaeobskerk
17.5.1652 Harman Aubors 10 maanden op de 'ouborse' (Oude Beurs)
19.5.1652 Pauwels Lombaerts 1 dag Lombaertstraat
25.5.1652 Jacobus Lange 3 maanden Lange Nieuwstraat
26.5.1652 Jan Venus 4 maanden Venusstraat
18.6.1652 Anna Lijnwaert 2 à 3 dagen op de 'Lijnwaert mert'



5.7.1652 Elisabeth Pruym 14 dagen Pruymstraat
3A.8.1652 Dielis Pelgrom 2 maanden Pelgromstraat
19.9.1652 Jan Blausteen 6 maanden aan de 'blau trappen' onder de vest
tegenover 't 'meer stecxken'
16.1 1.1652 Anthony Schuyt 2 maanden Bogaertstraat op de hoek van de

Schuytstraat
3. i.1653 Glis Hoochsetters 1 jaar Hoochsettersstraat
8.1.1653 Maria Lange 9 maanden Lange Nieuwstraat
4.1A.1666 Theresia Dorps 5 à 6 dagen in het Kipdorp
3.10.1666 Pieter Joodestraet I jaar Jodenstraat
31.5.1667 Peeter Ingeatius 4 maanden 'int gadt vande Jesuitenpleyn'
28.8.1667 Jean Jooris 3 à 4 weken op de Mechelse Plein tegen de muur van
het kerkhof van St.-Joris
17.9.1667 Maria Davidts 3 jaar briefie waarop 'Ma^ria' geschreven stond
in het Kipdorp voor 'den Coninck Davidt'
24.9.1667 Sara Barbiers 2 maanden O.L.Vrouwkerk voor het barbiersaltaar
27.9.1667 Pieter Amandts 14 dagen hoek van de Amandtsstraat
25.2.1668 Elisabeth Steenhouwer 6 weken Steenhouwersvest voor de'Swerten
Aerent'
27.2.1668 Hendrick Westpoort 2 dagen in het portaal O.L.Vrouwkerk naar de
westkant

Voetnoten:
1- "Straatnamen werden familienamen", HLd Vlaamse Stam, 38 jrg nr. 6, blzn 346-348
2- OCMWÀ r.K H 998 KBI, 1648-1682

Rechtzetting: Wij verontschuldigen ons zowel bij de auteur als bij anze lezers
voor het feit dat het artikel "Notaris Hanegraeff Annverpen" van onze
gewaaÍdeerde auteur Hugo Lambrechts-Augustijns verminkt werd bij de
publicatie van dit artikel in onze vorige uitgave.
Wij hernemen de publicatie als volgt:

N 4848
AlrÍe nr. 10, 10. I . I 83 5 : Joannes van Regenmofiel, winkelier Merksem, verkoopt aan

Cornelius Van Dijck x Anna Cornelia Ooms, landbouwers Loenhout: l- een heide genaamd
"den bercken stuk" te Meer (oost Michiel Van Staey, west het slagmoer), 2- een perceel weide
te Loenhout op Poppendonck, 3- een perceel weide te Loenhout op Terbeeclq genaamd
"Roekenweyde" (zuid en west Cornelius Adriaen Vermeiren), 4- een perceel land te Loenhout
op Terbeeck genaamd "schaepenakker"

Akte nr. 19, 15.1.1835: Ludovicus Vander Wee, fabrikant te Lier, zoon van Christianus x
Maria Francisca Josepha De Witte, Maria Vander Wee begijn te Lier, Josephina Vander Wee
ongehuwd te Lier, Edouardus Vander Wee, fabrikant te Lier.

Akte nr. 36,22.1.1835: Adelina De Wellens x Edmond de Vinck de Westwezel.

Akte nr. 39: volmacht nots. T.M. Wouters, Weelde26.fi.l834, Joanna Catharina Van Merlen
x + Amandus Snoeckx, fabrikant Arendonk, volmacht nots. P. Dekepper, Meer 4.11.1834,
Anna Cornelia Josepha Van Merlen x Joannes Valerianus Plaudus Van Gestel, Hoogstraten.



Akte nr. 48,29.1.1835: Jacobus Campo, schoenmaker Oorderen, verkoopt aan Maria
Catharina Huygens, drijvende den smedersstiel, Antw., een stuk erfte Oorderen.

Akte nr. 98, 5.3.1835: 1- Antonius Peelnnans, landbouwer Brecht x + f)igna Besselers met 2
kinderen: Petrus en Adriana Peelmans, 2- Petrus Peelmans, landbouwer Brecht, 3- Adriana
Peelmans x Michael Bresselers, landbouwers Brecht, verkopen aan Ludovicus Joannes
Josephus Gilles, Antw., een hoeve deels te Brecht deels te Halle, enz.

A}Íe nr. i03, 6.3.1835: l- Theresia Joanna Jacoba Vande Raey x * Gerardus Stuyck, Antw.,
2- Theresia Vande Raey, ongehuwde meerdejarige dochter Antw., 9- Nicolaus Benedictus
Vande Raey, koopman Brussel, samen met * Jacobus Gabriel Vande Raey 4 enige kinderen
van * Jacobus Nicolaus Vande Raey x Anna Theresia De Jode.
4- Rosalia Vande Raey x Petms Josephus Lambrechts, dokter in de medicijnen Hobokeq 5-
Nicolaus Jacobus Vande Raey, 6- Hortentia Joanna Maria Vande Raey ongehuwde
nneerderjarige dochter Antw., 3 enige overgebleven kinderen van vn. Jacobus Gabriel (moet
dit niet Nicolaus zljn?) Vande Raey xx Isabella Maria Aerts, verkopen een huis aan Carolus
Van Ostaeyerq natiebaas, x Maria Catharina Goyens.

Akte nr. 108, 12.3.1835: J.B. Duysters, fabrikant zijdestoffen, wonende Kerkhofstraat Lier, is
5566,14 fr. schuldig aan nots. Franciscus Petrus Van Berckelaer, Antw.

Akte nr. 109, 13.3.1835: Josephus V/erbrouck Pieters, makelaar Antw., verhuurt een erf aan
Joannes Franciscus De Beuckelaer, landbouwer Ranst.

Akte nr. 123,26.3.1835: Jacobus De Broeclg herbergier en koopman in steenkolen, wonende
te Berchem, pachter van de bareel nr. 4 te "Geerdeghem" op de weg eerste klas van Brussel
naar Breda, voor 6800 fr. voor I jaar.

Alcte nr. 124,27.3.1835: Joannes Seprianus Janssens, herbergier Mechelen, pachter van de
bareel nr. 5 "aen den Boemer" op de weg van eerste klas van Brussel naar Breda, voor 10900
fr. voor I jaar.

Akte nr. 159, 14.4.1835: Gaspar Jacobus Josephus Goris, dokter in de medicijnen, Wijnegern,
verhuurt een hoving van plaisantie te V/ijnegem aan Ferdinandus Nicolaus Josephus
Werbrouck, rentenier Brussel.

N 4849
Akte nr. 201,4.5.1835: Gebroeders Carolus Franciscus Guillielmus en Eduardus Joannes
Jacobus De Meulenaeq eigenaars wonende te Postel, gemeente Mol, ontvangen 11500 fr. van
Josephus De Visser, Brussel, als rest van de koopprijs (17000 fr.) van gronden.

Akte nr. 219, 8.5.1835: Emmanuel Josephus Franciscus Bosschaert, Antw., verhuurt aan
Fetrus Zwaegemakers, landbouwer, een hoeve te Zuidgeest in Prins Carels Polders, jurisdictie
Woensdrecht.

Akte nr. 263,30.5.1835: Maria Catharina Huygens, drijvende den smedersstiel, x * Josephus
Van Elderen, wonende aan de "Ijzere Waeg", verkoopt aan Joannes Petrus Suykerbuyk,
hoefsmid Lillo, een stenen huis te Oorderen.



Akte nr. 36T,17.6.1835: Petn"ls Franciscus Van Pelt, particulier en algemeen administrator
van de familie van Sakn-Salm, Hoogstraten, wonende in de Jezusstraat Antw., procuratie van
Prins Guillaume Florentin de Salm-Salm, chef van het huis, wonende te Anholt.

Akte nr. 376,1835 testament Cornelius Carolus Scheurweghs, wagenmaker en timmerman
Wijnegen, obiit 20.8. I 861

AkÍe nr. 377: testament Maria De Coninck x Cornelius Carolus Scheurweghs.

AkÍe nr. 385, 29 .6.1 83 5 : A- Antonius Goris, landbouwer Reeck onder Meer, gemachtigd van
l- Fetronella Michielsen x * Adriaen Kersemans xx * Antonius Verschueren, Ipenrooy onder
Meir, zuster van overledene,2- Cornelius Michielsen, landbouwer Chaam distrikt Breda, 3-
J.B. Michielsen, landbouri/er Weelde, 2 en3 zijn kinderen van + Cornelius Michielsen, broer
van overledene, 4- Cornelius Michielserq dagwerker Donck te lVÍeir, 5- Cornelia Michielsen x
Adrianus Timmermans, dagwerkers Meirle, 4 en 5 zijn kinderen * Hendrik Michielsen, broer
van overledene, 6- Hendricus van Pinxtererl dagwerker Rijsbergerq 7- Joannes van Pinxteren,
molenaarsgast te Prinsland, kinderen van + Helena Michielsen, zuster van overledene, x
Severinus van Pinxtereq B- Petrus Josephus Vets, wever Sint-Niklaas, broer van "gehele
bedde" van Theodorus Vets, zijnde 2 kinderen van Joannes Josephus Vets x Mechtildis
Frekels, C- Joannes Petrus Vets, timmerman Antvv., rnet Dominicus Vets 2 broers "van halve
bedde" van Theodorus Vets, zijnde 2 kinderen van Joannes Josephus Vets >o< Elisabeth
Lahaie, D- Fetrus Josephus Vets, behanger Antw., gemachtigd vanzijn vader Dominicus
Vets, behanger Antw., erfgenamen van Rosalia Michielsen weduwe Vets.

Akte nr. 384, 29.6.1 83 5 : Joannes Van Roey, landbouwer Rijkevorsel.
(Over de familie Van Roey bestaat een interessante brochure: Dll990l5888/1Àf)

Akte nr. 385,29.6.1835: gezusters Petronella en Joanna Schaeps, ongehuwde meerderjarige
dochters, winkeliersters op de Oude Korenmarkt Antw., zijn 4232,8 fr. schuldig aan Jan
Baptist Daelmans, molenaar Merksem.

N 4850
Akte nr. 465,4.8.1835: Joannes Van Regemortel x Theresia Vanden Langenbergh, winkeliers
Merksem, zijn 5000 fr. schuldig aanMaria Anna Aerderq x * Adrianus Cnaeps, winkelierster
Antw.

Akte nr. 567, 14.10.1835: Adrianus Van den Kieboom x Anna Geerts, landbouwers
Oostmalle, uitstel van inventaris.

N 4851
Akte nr. 614, 30 .10. 1 83 5 : huwelijkscontract notaris De Kepper, Meir, en Anna Lucia
Bogaerts, zonder beroep, meerderjarige dochter van Petrus Joannes Bogaerts, huidevetter
Kapellen.

Akte nr. 730: openbare verkoop 23.T2.1835 ten verzoeke van Laurentius Denys, griffrer
rechtbank eerste aanleg Turnhout, x Anna Joanna Francisca Dillis, een huis te Sint-
Willibrordus, verkregen brj koop van Petrus Lauwers, hovenier Antw. op 27.5.1830, die het
verkreeg bij koop van Egidius Joannes Van Dijc( beenhouwer Sint-Willibrordus 7.7.1828



De Documentatiecemtra van het Leger

als gegevensbron
voor je familiegeschiedenis

-De documentatiecentra van het leger zijn minder gekende en daarom rninder aangesproken
bronnen van gegevens die je toelaten je familiegeschiedenis te verrijken.
Bijna iedereen die na 1890 geboren is heeft zijn militaire dienst moeten doen en heeft dus een

dossier bij het leger, hetzij als beroepsmilitair hetzij als milicien.
De verplichte militaire dienst kwarn in voege door de \ryet van 14 december 1909, waarbij de

loting werd afgeschaft. Uit iedere familie moest één mannelijk familielid verplicht legerdienst
nemen. Vanaf 1913 werd die regel uitgebreid tot alle mannelijke familieleden.
Velen hebben dus één van de twee wereldoorlogen meegernaakt. Uw familiegeschiedenis
illustreren met gegevens uit die oorlogen is dus een hele verrijking.

De archieven van het leger zijn verspreid over drie centra:
I{et SOMA in het Residence Palace in de Wetstraat.
Het CHD in, enerzijds het Jubelpark en anderzijds het Elisabeth Kwartier in Evere.

Het SOMA of in
het Residence Palace

Hier kun je terecht voor alle inlichtingen die betrekking hebben tot het maatschappelijke leven
tijdens eil na de wereldoorlog 1939-1945 in België.
Het verzamelt, bewaart en bestudeert archieven of originele documenten met betrekking tot de
periodes van politieke, sociale, culturele en economische spanningen en veranderingen die de
voorbije eeuw gekenmerkt hebben.
(Vooral de periode 1940 - 1945 is sterk vertegenwoordigd met bv archieven over de kampen
waar onze militairen in Duitsland l«ijgsgevangen werden gehouden")

F{et Residence Palace ligt in de Wetstraat 155 te Brussel en het SOMA ligt in blok E op de
verdieping -2 ten opzichte van de Wetstraat (zeer slecht aangeduid).

Het centrum is toegankelijk voor het publiek tijdens de weekdagen van 09.00 uur tot
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Je dient er een lezerskaart te kopen die 2.5 € kost en I jaar geldig is.

Het CHtr) of Centrum voor Historische DEgumentatie van de Kriissmacht

De vexzameline in h§![Jube_loark

De hooftlverzameling van het documentatiecentrum ligt in een vleugel van het gebouw van
het Jubelpark in Brussel (Cinquantenaire), vlak naast het Legermuseum.
Hier vind je:

De Bibliotheek met een belangrijke collectie boeken en tijdschriften betreÍfende de
nationale en internationale rnilitaire geschiedenis, technologie en krijgskunst.
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De Arehieven met prive en openbare archieven betref;lende de militaire geschiedenis
sinds de Oostenrijkse periode tot vandaag, de dossiers van de niet ofiicieren geboren vöör
1890 en de dossiers van alle Belgische ofiicieren.
Alle gegevens betreffende de militaire eenheden uit de eerste wereldoorlog.

Het Prentenkabinet met tekeningen, aquarellerq etsen, affrches, photos, en
prentbriefkaarten die het militaire leven uitbeelden van de Brabantse Omwenteling tot
vandaag.

De Cartotheek met oude kaarten van de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden,
kaarten van de veldtochten, kaarten van de veldtochten (1914-1918 en 1940-1945), plannen
van verdedigingswerken en militaire gebouwen.

(Er moet rekening gehouden worden dat heel wat archieven verloren zijn gegaan bi.j de vlucht
in 1940)

Alle diensten zijn toegarkelijk van dinsdag tot vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur.
Tel: 00 322737 793A
e-mail : Richard.Boijen@klm-mra.be

De verzamelins in het Koninein Elisabeth lsrartier

Het Koningin Elisabeth kwartier ligt in de Everestraat I te 1140 Evere achter de NAVO.
Het documentatiecentrum is gevestigd in blok 6bis.

Hier vind je de dossiers van de niet officieren geboren na 1890 evenals die van de
weerstanders. Deze dossiers zijn echter omwille van de privacy moeilijk toegankelijk tenzij de
inschrij vingsgegevens.

Het centrum is voor het publiek toegankelijlg iedere dag van de week, behalve dinsdag en
donderdag, van 09.00 uurtot 16.00 uur.
Vermits dit centrum in kazerne ligt is er een controle bij de toegang.
Er wordt echter aangeraden vooraf te schrijven bij een eerste bezoek opdat het personeel van
het centrurn eventueel de noodzakelijke documenten kan verzamelen.

Het centrum is telefonisch bereikbaar op nuÍnmer 0270133 50 en per fax op het nummer 02
701 33 50.

Frans Renaerts

xxxx)orKxxxxxKKloo(xx



HTIWEI,IJKSB§LETSEI,EN

ln onze moderne tijden komt het thema "huwelijksbeietselen" nog weinig aan bod.

In tegenstelling tot vÍoeger, zijn de mensen veel mobieler geworden en dat uit zich ook in
de gewoonte om het lief wat verder dan naast de deur te gaan zoeken, waarbij het heden

ten dage geen uitzondering is dat men als ouder plots geconfronteerd wordt met een

buitenlandse kandidaat-schoonzoon of schoondochter.
Dat men woeger in de besloten gemeenschappen der kempische ( en andere) parochies

wel met het probleem van huwelijken tussen té naaste verwanten te doen had, daarvan

moge het onderstaande getuigen.
Het is een uittreksel uit het archief van Notaris Laureys vander Buyten uit Loenhout,

waarbij de pastoor Frans Rondeel op het spoor is gekomen van een voorgenomen

huwelijk tussen enerzijds een mannelijke "Van Tichelt" en anderzijds een wouwelijke
"F{esselmans". Hij begint onmiddellijk een speurtocht in zijn parochie om deze zaak op te
helderen en alsnog zulk huwelijk te beletten. Zoals gebruikelijk in die tijd worden de

oudere personen uit de parochie, die de familie goed gekend hebben, als getuigen

verhoord en deze getuigenissen worden notarieel vastgelegd.

De veralgemening van de invoering van de parochieregisters, die rond deze tijd (1640)
een feit werd, vergemakkelijkte in aanzienlijke mate het opsporingswerk van de pasoors

in latere tijden.
Deze getuigenverklaringen bieden tevens de genealoog, die ook de secundaire bronnen
raadpleegt, een schat aan gegevens inzake familiale verhoudingen.

Yraag: Wie kan er nu aan de hand van deze tekst duidelijk en beknopt weergeven

waarover het in feite gaat? Wie zijn de hoofclpersonen?

Laat het ons weten, per brief of per E-mail, en wij publiceren Uw versie/oplossing in
onze eerstvolgende uitgave.

- Idem Blz 54 nr 819: 8. 12.1640: MARIA FIESSELMAI{S x +CHRISTIAEN VAN
NUYNCIGM, getuige ten verzoeke van ENGEL ANTHONIS WACKERS-DOCHTE&
daar moeder af was KATELIJNE JAN HESSELMANS, der comparante zuster, dat àj
jonge dochter zijnde "en gaende op sekeren tijt ter Kermisse ten huize van JAN M-'S
VAN TICI{ELT met haere moeder MAzuA GOVAERTS VAN YPEREN, aen haer

waegde of den voorschreven Jan Nijs van Tichelt van haer maegschap 'was, u/aerop haer

moeder antwoordde dat haer moeder en grootmoeder der comparante hadde geweest de

suster van de moeder van den voorschreven Jan Nijs van Tichelt, die genoemt was
DINGENE,verclaerde voorts de comparante dat voorschreven Katelijne Jan Hesselmans

haer zuster heeft horen zeggen dat den sone van voors Jan Nijs van Tichelt, genaemt

NIJS quam wijen met hare dochter en dat sij nyet en begeerde dat deselve hare dochter
en voors Nijs souden trouwen,doordat er maegschap was en oversulcx geen hauwelijck
sou connen......

Idem Nr 824 24.1 . 1641 : MARIA ANDRIES WACKERS X CORNELIS THUENS
getuige ten verzoeke van heer FRANCHOIS RONDEEL pastoor Loenhout,"dat sij jonge
dochter sijnde ter houwelijck is versocht geweest een DIOMJS, sone van
wijlen JAN NIJS VAN TICIIELT,de broeder van PEETER JAN NIJS VAN TICI{ELT
en nae den tijt dat de vader en moeder der vs comparante dat verstaen hadden, .."raden af
wegens maegschap en zegde de moeder van de comparante dat JAN NIJS VAN
TICI{ELT, de vader van vs DIONUS over haer voogd had geweest"
- Verder nr 826 ddl .2.1641: ADRIAEN THOMAS VAN AEKEN 75 jaar, getuige ten



verzoeke van heer FRANS RONDEEL, pastoor ts, verklaart dat hij wel heeft gekend

MARIA VAN YPEREN, zuster van BARBELE VAN YPEREN, huisvrouwe lvas van
Wuustwezel, Maria was de moeder van KATELIJNE JAN HESSELMANS, dochter
geweest hebbende van ENGEL ANTHOMS WACKERS, nu getrouwd hebbende PETER
JAN NIJS VAN TICFIELT; en heeft gezien dat vs Maria van Yperen en Katelijne Jan

Hesselmans met Anthonis ïVackers,haar rnan en MAEYKEN JAN I#SSELMANS, haar

zuster zijn gekomen geweest ter kinderfeest en bruiloft ten huize van JAN NIJS VAJil
TtrCI{ELT, vader geweest van vs Peter, en heeft comparant gezien dat Jan Nijs van
Tichelt en vs Maria van Yperen, KATELIJNE en MAEYKEN JA].{ IIESSELMANS,
hare dochters elkander noemden nicht en neven en compeer "en als sij malcanderen ten

droncke toebrochten dat deen tegen dander sijden ick brenge uw neef en nicht en somtijds
ook compeer". Getuige: PIETER GIELIS MICHIELSEN w.ts. en WOUTER PEETERS,
wonende te Hoogstraten.
Verder over deze zaak: Nr 910 dd 30.9.1642: GABRIEL PEETERS VAN ENGELEN 47
jaar,te Wuustwezel, ten verzoeke van de heer FRANS RONDEEL pastoor Loenhout,
verklaart dat hij de ouders van MARIAMERTENS, PEETERMERTENS zijn attestants

huiswouwe, heeft horen zeggefl dat JAN NIJS VAN TICHELT de vader van PETER
JAN NIJS VAN TICI{ELT (de moeder van JAN was AI.INA VA]I YPEREN) ende
MARIA VAN YPEREN van malcanderen waren maegschap en dat sij malcanderen
hestonden in den tweede graad. Vs MARIA had een zuster BARBELE VAN YPEREN
alias TOLLENAER.S, wezende binnen Wuustwezel. ELISABET NELEMANS (moeder
van voornelde MARIA MER.TENS) en vs BAIBAIL{ VAN YPEREN waren zusters

ofte broerskinderen.

Ook 91 1 van 30.9.1642 voormelde MARIA MERTENS heeft ouders horen zeggen dat
voormelde JAN NIJS VAN TICI{ELT was maegschap van MARIA VAN YPEREN,
diemen hiet MEENAERTS, had twee ansters: BAYKEN VAN YPEREN alias
TOLLENEERS X \ryILLEM HLryBS en de andere KATELIJNE gewoond hebbende in
Klein Brabant, gehuwd JAN THIJS
-Idem blz 55 Nr 826 van 1.2.1641: ADRIAEN THOMAS VAN AEKEN 75 jaar, getuige
ten verzoeke van heer FRANS R.ONDEEL, pastoorts, verklaart dat hij wel heeft gekend
MARIA VAN YPEREN, zuster van BARBELE VA]rI YPEREN, huiswouwe was van
WILLEM HtfYBS, gewoond hebbende te Wuustwezel, Maria was de moeder van
KATELIJNE JAN I{ESSELMANS, dochter geweest hebbende van ENGEL ANTHONIS
WACKERS, nu getrouwd hebbende PETER JAN NIJS VAN TICHELT., en heeft gezien
dat vs Maria van Yperen en Katelijne Jan Hesselmans met Anthonis Wackers haar man
en MAEYKEN JAN I{ESSELMANS haar zuster zijn gekomen geweest ter kinderfeest en
bruiloft ten huize van JAN NIJS VAN TICHELT, vader geweest van vs Peter, en heeft
comparant gezien dat Jan Nijs Van Tichelt en vs Maria van Yperen, KATELIJNE en
MAEYKEN JAN HESSELMANS,haTe dochters, elkander noemden nicht en neven en
compeer,,Is sij malcanderen ten droncke toebrochten dat deen tegen dander sijden ick
brenge uw neef en nicht en somtijts ook compeer". Getuige PETER GIELIS
MICHIELSEN w.ts. en WOUTERPEEIERS, wonende te Hoogstraten.

N.ts. Verdam "Middelnederlandsch Handwoordenboek" vermeldt voor "Compere":
"zuidnederlands woord, mannelij k: Doopvader; wiend, kameraad"

Andre Van Steenbergen



§.ij ksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Stadsarshief Antwerpen
Gemeentearchief De ssel

Gemeentearchief Duffel
Gemeentearchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stad sarchief Hoogstraten
Gemeentearchief Kalmthout
Stadsarchief Lier
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout

NUTTIGE ADRJESSE}iI

D.Verstraeteplaats 5 20 I I Anfwerpen
Kruibekesteemr/eg 39 8.1 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10 1000 Brussel
Venusstraat 11 2000 Antwerpen
Gemeentehuis 2480 Dessel
Gemeentestraat 21 2570 Duffel
Gasthuisstraat 5 2440 Geel
Augustijnenlaan T 22AA Herentals
Vrijheid 149 2320 Hoogstraten
tsarreelstraat 14 2920 Kalmthout
Heilige Geeststraat 7 2500Lier
Molenhoekstraat 2 2400 Mol
Stadhuis, Grote Markt 2300 Tumhout

0312367300
03/7753839
0215137680
03/231s411
014i377A26
015/311201
014/581 189

014/2\280CI
0313145007
0316667626
a314802233
01483A970
0141443398

+++#+#-+++.1_-]--###*j-t_H#"H+#H]--ffi++-t-H-+t--i-H1".tH+++ +

De schepenregisters van Antwerpen vonnen een onuitputtelijke, rnaar weinig geraadpleegde
bron voor gegevens over de tijd voor invoering van de parochieregistcrs.
Dit is voor een groot gedeelte te wijten aan het feit dat er nog onvoldoe*de toegange.n op deze
bron beschikbaar zijn. Als voorbeeld van wat men daar zoal kan vinden clndersta*mrÍe tekst"
Bij alle transacties betreffende onroerende goederen gelegen binnen de stad en de vrijheíd van
Antwerpen, moesten twee Antwerpse schepenen als getuigen optreden. Pas wanneer deze
akten in de schepenregisters geregistreerd waren, golden ze als reehtsg*ldig. De schepenakten
werden genoteerd door de zgn. "stoelklerken". Stoelklerken waren notarissen die werkten op
de secretarie van het stadhuis. ( uit Vlaamse Stam Olfi. 2002 b,lz 555o.
Zoals blijld uit onclerstaande, kan men daar ock personen buiten Antwerpen, zelfs van ver
buiten Antwerpeq terugvinden.

Andre Van Steenbergen

SAA 18.9.2AA2 SR 090 Fo Otr 0 16.5.1476 Ghysels uit &{erxblas.

Jan Ghysels, Ghvsbrecht Ghysels sone, van Merxblas, verc(ochte) Gelise Vanden Berghe
Gielyssone wilen, van BercheÍïL sen stede rnet huyse, hove,
lande. gr(onde) et pert{inentien), houdende tsamen omtrent een half buynder, gest(aen} en<ie
gel(egen) bynnen
Berchern te Ë.ooye aenrtre Driesch tussen Peters Van Halie erue §,as sx una
noertw(aer)t ende Vechter(?) Daems erve was ex altera. Welke stede hij ind*
jare M CCCC ende [,XKI, ]O december gec(ooht) ende gecr(egen) heefi. jcghens Kaaiinen
Blooyen met Peteren Van Dapele(?), eius marito ende tutore, prout lit. qs tradidit
verclaer*n $r op te wasrne op omtrent VI gr erflic ten heerenchyse
ende 1I oude ingelschen ende een halve hoen erflic den Heyligen Gheest te Berchenl-
na inhor:t huer bethoone ende anders niet.
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Woordje van de redactie

Beste lezer,

Voor de vierde maal dit jaar kloppen wrj brj IJ aan, met een bescheiden bijdrage aan leesvoer
inzake Uw hobby, voor velen echter een echte passie: de genealogie.
Allereerst lvensen wrj U en Uw dierbaren volgens aloude traditie er.lnz.aligKerstfeest en een
gelukkig Nieuwj aar toe.
Misschien is het U ook al eens overkomen dat men U een beetje hoofdschuddend en
meewarig bekeek met de opmerking: "laat al die dode mensen toch gerust". In andere
gevallen worden víe soms een beetje meelijdend en hoofclschuddend bekeken, met de
opmerking: " Ik begrijp die genealogen wel niet, maar allé, ze zijn braaf en ze doen niemand
kwaad en och laat ze maar doen".
Onze eerste impuls is dan om hiertegen met alle kracht die in ons is te reagereÍL maar braaf
als we inderdaad zijn, denken we er het onze van, want zij zullen nooit de weugde smaken
zelf een lange rij van voorouders in de juiste volgorde, met grootorlders, ouders, broers en
zusser! ooms en tantes te ontdekken, te weten op welke boerderij of met welk ambacht zij hun
meestal karige boterham verdienden in die zogenaamd goeie ouwe tijd.
Nooit ook zullen zij de Aha-Erlebnis eÍvaren en de intense vreugde als eindelijk, na dikwijls
jaren van zwoegen en zoeken alonU de ontbrekende schakel wordt gevonden die ons een heel
eind terug in de tijd katapulteert bij het vinden van een aansluiting met een reeds woeger
gevonden reeks naamgenoten, die wij dan als voorouders kunnen registreren.
Dat laatste is voor ons een aansporing om verder te werken aan dit nooit eindigend speurwerlg
dat als het ware ons ganse leven en denken gaat beheersen. Horen wij een specifieke
familienaam dan reageren wij als de honden van Pavlov en zeggen, die komt uit die streek of
zelfs "waarschijnlijk uit die parochid'.
Daarom ook moge dit een aansporing zijn voor ons om in het volgend jaar orze arbeid
naarstig verder te zetten, want veel moet nog ontdekt worden.
Ik zou vooral een oproep willen richten tot al onze lezers om, naast burgerlijke stand
gegevens en de parochieregisters, ook die andere bronnen als schepenregisters,
poortersboeken, momberrekeningen, notariaat, kerkrekeningen, staten van goed en zo verder
ook eens ter hand te nemen, en vooral niet te stoppen zodra de kale boom van dopen,
huwelijken en begrafenissen is rechtgezet.
Deze kale boom moeten wij, zoals wij nu doen in de kersttijd met de kerstboonr, aankleden
met al de wetenswaardigheden die wij kunnen puren uit deze bovenvermelde bronnen, zodat
deze droge opsomming van voorouders verandert in een rij mensen van vlees en bloed waarin
wij, wie vr/eet, nog trekken van onszelf kunnen terugvinden. Zo wardt deze kale boom een

echte familiegeschiedenis, die wij kunnen nalaten aan ons nageslacht, en waaÍaan zij verder
kunnen werken met nieuwe middelen en nieuwe technieken, ik denk bijvoorbeeld aan de
recente ontdekkingen in de erfelijkheidsleer en het DNA.
Onlangs zagrk op de zender van The National Geographic Society een uitzending, waarbij de
genealogie ter hulp werd geroepen om in een afgelegen Schots dorp de nakomelingen op te
zoeken van met name gekende personen, die in de late middeleeuweq door een mutatie aan

het Y chromosoom zonder aangetast te worden, of na toch door de pest getroffen te Àjn, dez.e

gesel overleef<len. Deze immuniteit is nu het voorwerp van onderzoek om ook de immunitieit
tegen het HIV- virus verder te onderzoeken. U ziet dat ons werk ook heel nuttig kan zdn. Het
is immers een hulpwetenschap van de geschiedenis, laat ons dat nooit vergeten.

Andre Van Steenbergen



VORSTER HT',tTttrPAg VERVOORT TE VORSELAAR

Hugo Lambrechts-Augustij ns

In het resolutieboek van de heerlijkheid VorselaaÍ,van 1703 tot l749,lezenwe een akÍe
waarbij de vorster zelf aangeklaagd wordt voor een nalatigheid (l). Dat zal hem centen
kosten.
De drossaard en de schepenen aldaar ontvingen regelmatig klachteq waardoor zij verplicht
waren zich op 8 augustus 1720 te verplaatsen ÍraaÍ "den vorsterilyck, ende bevonden dat de
reviere aen den selven dyck bij rner geheel is toegewassen." Hetvrater kon zijn "cours" niet
meer naar behoren volgerq met het gevolg dat de goede ingezetenen "merckelycke worden
beschadigt in lrun hoygras" De drossaard en de schepenen hebben vorster Hendrick Vervoort
gemaand binnen de acht dagen de rivier tegen zijn dijk behoorlijk te zuiveren. Heeft deze
situatie al te lang aangesleept, waardoor de administraÍieve kosten opliepen? Dat weten we
niet, maar de schepenen bepaalden dat de boete verdubbeld zal worden'. "voor alsmt ende
alsdon le doen doen op de dobbele costen tot last van Vemoort den selven condemnerende in
de calangie oÍte boete dsertoe staeïrde". Dit ten behoeve van de drossaard, de schepenen en
de secretaris, mitsgaders de kosten van het schrijven van het exploot en de zegel Deze kosten
zullen getaxeerd worden in geval binnen de drie dagen geen'lprompte " betaling ter secretarie
wordt gedaan.

Op 8 januari l72l onwangt Hendrik Vervoort 55 guldens en 4 stuivers van borgemeester Jan

van Achtert, voor zijn vorsterkoÍeÍt, "voor den jaere verschenen Kerssemisse ofte verloren
Mandach 172 I , toegeleght voort selve jaere " de hnrantiteit van 24 vertelen koren à rato van 2
guldens en 6 stuivers per verteel (makende dus 55 guldens 4 stuivers), te betalen in drie
termijnen.
'Verloren maandag' is de eerste maandag na Driekoningen. Op die dag moesten overal de
jaarrekeningen betaald worden (2). Om die verloren maandag enigszins aantrekkelijk te
maken, kreeg men eten en drinken. Op deze dag legden de lagere ambtenaren hun jaarlijkse
eed van getrouwheid af, en dat kun je toch niet voorbrj laten gaan zonder een feestje te
bouwen (3). Merken vie op dat in onze akte duideldk staat 'verloren mandag' en niet
'verloren maandag'. Het een had wel met het ander te make4 maar we vermoeden dat hier
geen misschrijving in het spel is (4).

De drossaard in die periode was Robertus Bosch en de secretaris J.L. Spijckers (5).

Voetnoten:
1- RAÀ OGA Vorselaar, register 193, resolutieboek fiA3-fi49
2- VAII ZUMMEREN, P., Uit den grooten volkskalender, uitgeverij Halewijn, 1990, blz. 9
3- VAN ZUï\A/ÍEREN, P., M4griet houdt haar water niet, uitgevertjBzzTöI\ l995,blz. 16

4- Dr K.C. Peeters geeft in "Eigen Haard" nog enkele benamingen voor verloren maandag,
blz. 291, e.v. Hervé La Barthe en Georges Renoy vermelden in hun 'grote Feestenboek" de
benaming "Zotile Maandag" als synoniem voor "Verloren Maandagl'. "ZotileMaandag" wordt
meer gevierd in de streek van Ronse, Doornilq Etikhove, St. Truiden, e.a.

5- Op 16 juli 1720 worden drossaard en secretaris gemachtigd om te compareren in de

vergadering van 24 juli te Brussel, betreffende een rekwisitie van juni 1720 (zelfde
resolutieboek).



Veiligheid op onze wegen is momenteel een heikel thema in onze dagelijkse omgang.
Waar momenteel de snelheid meest ter sprake komt, was het woeger eerder de veiligheid op
de openbare weg, die de overheid zorgen baarde. Een treffend voorbeeld hiervan wordt ons
gegeven dooronderstaand artikel van de hand van Hugo Lambrechts-Augustijns.

}YAAR MEN GAAT LANGS KEMPISCHE }YEGEN

In november 1676 ontvingen de schout, de burgemeester, de schepenen en de gezworenen van
Rijkevorsel een uittreksel uit het resolutieboek van het kwartier van Hoogstraten (1).
Verantwoordelijken uit Brecht, Loenhout en het graafschap Hoogstraten hadden
vergaderd over de veiligheid op de weg. Zijne Majesteit had nog niet zo lang gelederq
namelijk op 4 december 1675, nog een plakkaat laten verschijnen over " het bewijden vonde
wegen ". Verschillende 'partijen' ( waarmee men wel ongure elementen zal bedoelen )
bevinden zich dagelijks op de banen, "waerdoor beleíh worl dst d'ingesetenen vande resp.
dorpen hen niet wij ende vranck en connen begevenvun d'een plaetse naer het andere, tot
verrichtinge van lruere affairens. "

Deze partijen slaan echter ook aan het plunderen en nemen de weggebruikers hun geld af. Als
dit dagelijks gebeurt, dan is dit helemaal niet leuk en moeten we er wat aan doen.
"Wa;nneer d'een offd'ander sal comen te vernemen offverstaen dat eenige sodanige

partijen haer hier omtrent ofte opde heyde sllen laeten sien, dnt den genen die daervan de
kenisse sal hebben t'selve op staenden voet door espressen sal verwixigen aen d'fficieren
vande resp. plaetsen". Dezs moeten de nodige personen bijeen brengen om de plunderaars te
verdrijven "omme alsoo gelijckerhandt te doen vervolgen de voorschreven loapende
partijen". Of deze onmiddelldk gaan lopen is nog te bezien.

Indien een verwittigd dorp in gebreke blijft om zijn personeel te sturen naar de bedreigde
plaats "sullen dese vervallen in soodanige boeten".
Iedere afgevaardigde zal "advertentie ende waerschouwinge hebben te doen aen alle lraere
voerlieden die over de heyde willen rijden, dot sij voorsien sijn elck met een goedt roer
(geweer), mitsgaders lruyt ende lodt naer behooren. " Ook diegenen die zich te voet over de
heide verplaatsen werden aangeraden zich te wapenen.

AIs laatste paragraaf werd de personeelsverdeling vastgelegd.
" Die van Brecht sullen moeten leveren te peert ofie voet de nombre van 14 persoonen
Die van Loenhout als boven den nombre vdn 9 persoonen
Die van Hoochstraeten den nombre van 7 persoonen
Die van Rijclcevorsel 7 persoonen
Die van Meer ende Minderhout 7 persoonen
Die van Meel en ï4/ortel 7 persoonen
Aldus gedaen ende geresolveert desen I3 november 1676 ende wss onderteeckent
Bartholomeeus Boudewijns, Lenaert Verdijck, mijnheer Vqt Elsacker, Jan A&iaen Rommens,
Peeter Cornelis Mouwen, Jcn Geert Janssen."



Onderaan de tekst werd bijgeschreven dat de drossaard van Rijkevorsel opdracht heeft
gegeven deze bepalingen de volgende dag bekend te makeq zod*. iedereen zich naar dit
besluit kan regelerq zoals in de andere dorpen.

De dorpen buiten het graafschap van Hoogstraten hadden ook last van het 'lopen der partijen'.
Op 6 mei 1682 werd de volksmilitie samengesteld te Westmalle:
"Alsoo het pladt lant ende ingesetene midts de tegemvoordige slechte betaelinge aen de
volcken van Gorlaege, onse rurcnen ende wegen seer worden over loopen vonde partijen,
datter soemtijts soo vcm onse ingesetenen als andere passanten gelcnevelt enfu gespilbiert
worden, soo donich dotse niet allenelijcken en waegen een eerelijck fuinckgelach, maer de
passcmten ende onse ingesetenen kaerren gans spileneren, soo dat het niet moegelijck en is de
conincx baene gerustelijck te gebruycken met het vaeren der ksrren, ende dat overstlcx omme
alle die selve onheylen ende l*tevelingen te voorcoemen ende te beletten, noodich is de
waepenen te gebruycken, ende met seeckeren mtemer (aota| v(m mcmnen behoorelijck
gewaepent,opde mertdaegen (marktdagen) onse ingesetenen inde heyen tegen te gaen."(Z)

We kunnen hieruit afleiden dat men op marktdagen de voorkeur gaf om in groep te reizen.
Op 23 december 1649 getuigen Adriaen van Elsen, 36 jaar oud en molenaar te Buel, en
Adriaen Gebruers, ongeveer 50 jaar oud en landbouwerte Olen, voornotaris Gheerincx van
Herentals (3):
"dat sij lieden opden 23 december 1649 geweest sijnde donderdach smorgens woech van
Ituys comende met de gemeryen convoy naer Lier met graen ter mercW sijn gereden, te weten
des voorscltreven molder met een kerre met coren ende den voorschreven Gebtaers met
gersten, am haer lasten de welcke na groot ende swaer sijn te betaelen.
Als zij samen de markÍ gedaan hadden en van Lier terug " met deselven gelijcken coflvoy naer
lruys comende, soo sijn haer lieden tot Kessel naer gecomenvier affvijffsoldaten te voet
gemonteert met haere karabijns offroers, wesende vande troupen vande generaal van
Iamboy ende de colonel hiervore vermelt..."

Om de wegen en de woonkernen te beschermen tegen deze invallende horden werden ook
schansen gebouwd, waarin de inwoners bij gevaar konden schuilen.
Op 20 juni 1625 noteert de schout Ambrosius Gaseau en de schepenen van Rijkevorsel wat er
de vorige nacht heeft plaatsgehad aan de schans van het gehucht Gammel.
"Metforze ende gewelt sijn gecomen ende aengevallen veel verscheyden ruyteren zoo te
voete als te peerde, geweldichlijck met groote houten door de poorte van de schanse, doende
oock gewelt met bijlen omme de poorte open ende in stucken te houden. " Maar de inwoners
waÍen paraat en hebben de aanval kunnen afslaan. (4)

Goetschalclor schrijft ook over deze moeilijke periode (rond 1623-1624) (5). De Hollanders
stelleq voor zover hun stropers onze gebieden konden bereiken " een maandelijkse
contributie". De dorpen in de buurt van Antwerpen werden aangeschreven om maandelijks
een zeker bedrag te komen betalen te Bergen op Zoom op strafre van "executie". En de
militaire benden die met deze "executie" belast waÍen, kregen hun aandeel in het gerooftle.



Gedurende een groot gedeelte van de 17& eeuw was het zeer riskant zich alleen en
ongewapend te verplaatsen langs onze Kempische wegen. Als de tegenwoordige
verkeersagressie op onze wegen nog toeneemt, kan het veiliger zijn terug een harnas aan te
trekken. Een helm met zijspiegels is dan wel aan te raden.

Voetnoten:
1. RAA' OGARijkevorsel, register 140 brieven.
2. Zie "De bevolking van Westmalle in 1692", HLA' Jaarboek 2000 van de heemlundige
Kring van Malle, blz. 128.
3. RAÀ N2451, notaris Andre Gheerincx
4. RAA' OGARijkevorsel, schepemegister 183, fo l8l v"ll82f
Zie ook "De Slag van Gammel", Felix Heidendal, jaarboek 1983 Heemkundige Kring
Rijkevorsel, blz. 3 8-4 1

5. "Geschiedenis van Schooterq Merxem en St. Job in 't Goor, P.J. Goetschalclog deel ltr,
blz 390.

ffii.-i..ffiffi-ffi.H

Van onze trouwe lezer de heer R.M.A. de Jong uit Oud-Turnhout bekwamen wij onderstaande
transscriptie uit de Antwerpse Schepenregisters: R.A.A. Nr 477 f" 1l l- 113 vo:

Reynier Coomans en Jan Palmaert, regeerders van de tafelen van de heyligen geest binnen de
stad van Lyere, verkopen, met toestemming van de bisschop Johan Mirens van Antwerpen en
met toestemming van de stad Lyere aanNicolaes Bacx, coopÍran van tycken, x Anna van den
Casteele ( als hoogste bieders ) voor de som van 402 Car(olus) gulden erfelijk een huis
geheten "De Halle van Lyere oft Turnhoutse Halle" ( een huis met hallekens oft winckels,
plaetse, achterhuyse, bornputte, keldere en gronden), gelegen in de Hoochstrate ( te
Antwerpen). De heilige geest heeft dit huis verkregen volgens een charter gepasseerd dd.23
nov. 1486 te Brussele onder het zegel van wijlen Roomsch Coninck Maximelianus
Eertshertoge van Oostenrijck eru. (1609)

Kan één onzeÍ lezers ons mogeldk een verklaring geven voor de naam "Turnhoutse Halle",
hierboven vermeld?
Uw antwoord zullen wij publiceren in onze eerstuolgende uitgave.



Beste Lezer en Lezeres,

U ontvangt dit driemaandelijks ( min of meer meneer ) tijdschrift gpatis ende voorniks van
onze aftleling Kempen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde VZW, bovenop het
officieel ledenblad Maamse Stam.
Oorspronkelijk gegroeid uit een stencilblaadje van 4 bladzijden, is dit momenteel uitgegroeid
tot een blad van gemiddeld rrintig bladzijden, waarin wrj proberen U meer lokaal te
bedienen inzake genealogische wetenswaardigheden en manifestaties.
"Koken kost geld", zo luidt een oud Maams spreelorroord. Door de steeds maar stijgende
kosten van papier, inkt en verzending, loopt het jaarlijks bedrag dat wij spenderen aan de

Kempische Genealoog flink op en neemt deze publicatie een flinke hap uit ons budget.
Dat laatste heeft ons aan het denken gezet om een middel te vinden om U dezelfde
hoeveelheid en mogelijk ook dezelfde kwaliteit aan leesvoer te kunnen voorschotelen, echter
met een aanzienlijke reductie van de kosten, met de bedoeling het verschijflen van dit blad in
de toekomst blijvend te verzekeren.
Zo kwamen wij bijna onvermijdelijk uit op het incorporeren van de nieuwe media in onze
nieuwsverschaffing.
Een eerste stap was het online plaatsen van onze website begrn 2001, ter gelegenheid van de
organisatie van het jaarlijks congres van de Maamse Vereniging voor Familiekunde te Malle.
Wij zijn er van overtuigd dat een zeer groot gedeelte van onze leden gemakkelijk toegang
heeft tot het internet en zouden dan ook onze Kempische Genealoog elk trimester op het
internet willen publiceren om die ledeg die toegang hebben tot het internet, de gelegenheid te
geven deze af te halen van het net om hem af te drukken en/of om hem op te slaan. Zo zal de
papierberg waar iedereeq ook wij partiorlieren, mee worstelt, zeker verminderen.
De slimme lezer heeft natuurlijk wel begrepen dat wij daar ook niet slechter van worden: op
die manier kunnen wij meer investeren in onze bibliotheeh boeken zowel als computer
bestanden. Voor de velen die hun roots hier in orze streek hebbeq maar die door
omstandigheden zijn uitgeweken naar andere oorderq is dit tevens een gelegenheid om ons
ledenblad snel en goedkoop te bemachtigen. Om dit praktisch te kunnen verwezenlijken
dienen wij wel te weten wie op deze wijze zijn Kempische Genealoog wil ontvangen.
Zij die dit willen, sturen gewoon een e-mail bericht naar avsteenb@pandora.be, met opgave
van hun lidnummer én de naam die staat op het adresetiket van hun exemplaar van de

Kempische Genealoog. Meer moet dat niet zijn, eventuele verdere commentaar is uiteraard
welkom. Op die manier weten wij dan aan wie wij geen exemplaar meer moeten sturen via de
post, eens deze regeling in voege komt. Wij zullen U hiervan tijdig verwittigen in een
volgende uitgave.
Voor de goede orde weze vermeld dat alle anderen normaal verder hun exemplaar van de

Kempische C.renealoog blijven ontvangen.
Wenst U nadien een wijziging, dan laat U ons een bericht, per brief of per e-mail.

Wij hopen dat aan dit verzoek massaal gevolg zal worden gegeven door diegenen die
hiervoor in aanmerking komen, waarvoor onze beste daÍtk bij voorbaat.

De redactie.



familiale gegevens tot zelfs over concrete tips i.v.m. schilderijen in onbekende collecties. Dat
alles napluizen en verwerken, betekent al een hele klus voor de toekomst.

De klap op de vuurpijl was ongetwijfeld de ontdetking van een onvermoede Spaanse en een

onbekende Nederlandse Renessetak. Voeg daaÍbij dat we reeds vooraf wisten dat er nog
verschillende Nederlandse families van Renesse bestonden \il/aÍ!rïn@ \ile nog geen contact
kregen door tijdsgebrek of omdat ze niet op onze brieven reageerden. Maar de talloze nieuwe
persoonlijke contacten bleken onmiddellijk vruchten af te werpen en zullen dat ongetwijfeld
ook in de toekomst nog doen. Wij verwachten dus nog heel wat "naschokken".

Zo beloof<le men ons van diverse familiale zijden bijkomende informatie en toegang tot prive-
archieverq maar ook daadwerkelijke schenkingen en peÍïnanente en tijdelijke bruiklenen voor
het museum. Bovendien kunnen er voor het kasteel de Renessg zoals in 1999 bij de du
Bustentoonstelling, ook nog verschillende afgeleide activiteiten uit voortkomen zoals
verhuringen en rondleidingen. Het is ook opmerkelijk dat het aantal bezoekers van onze
maandelijkse genealogische vormingsavonden fl ink is gestegen.

Ons als ambitieus afgeschilderd "Renesseproject" is een heus schot in de roos geworden. Het
ligt in de bedoeling in het kasteel de Renesse een museum en een documentatie- en
contactcentrum uit te bouwen rond alles wat met de Renesses te maken heeft. Als later alles
wat concretere voÍnen aanneemt, komen we daar nog herhaaldelijk op terug. Dit onverhoopt
resultaat heeft echter ook een duidelijke keerzijde: men verwacht publicaties. Dat plaatst ons
voor een nieuwe uitdaging die de organisatoren, de Heemkundige Kring van Malle en de
aftleling Kempen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, samen willen aangaan.

Het is hier ook het gepaste ogenblik om even pieteitsvol stil te staan bij de rol die wijlen g':aaf
Constantin de Renesse in dit initiatief speelde. In 1999 effende zijn stille diplomatie de weg
naar het kasteel van 's Herenelderen. Dankzij zijn persoonlijke aanbevelingen slaagden wij
erin ons toenmalig tentoonstellingsproject over burggraaf du Bus de Gisignies aan graaf Jean
de Renesse ('s Herenelderen) uit te leggen en er de nodige steun voor te verkrijgen.

Dit contact groeide in de voorbije jaren uit tot een sterk persoonlijk gerichte
vertrouwensrelatie. Enerzijds gaven de graaf en de gravin Hugo Broen en mijzelf de
mogelijkheid om de Renessearchieven te raadplegen, ruim vijftig jaar na de Oostmalse
dorpshistoricus pastoor De Molder. Anderzijds hielpen wij hen om de archieven die in zeer
slechte staat vanuit het kasteel van Schoonbeek in Elderen lvaren toegekomeq te redden. Dit
is zonder meer de grote verdienste van Hugo, die als scheikundig ingenieur de nodige kennis
bezat envergaarde om de z-aken deskundig aante pakl<en. Op dit ogenblik mogen we stellen
dat de nog bestaande archieven "buiten levensgevaaf' zijn, maar nog intensieve zorgen
behoeven. Dit even terzijde. U herinnert zich allicht nog zijn boeiende uiteenzetting over dit
archieftijdens het nationaal WF-congres van 2001 te Oostmalle.

Na afloop van de du Bustentoonstelling woeg graaf Constantin me of we iets dergelijks
wilden uitwerken over de familie de Renesse. Alhoewel we de logica van die waag wel
inzagery leidde de financiële du Bus-katertot een eerder afinachtend en aanelend antwoord.
Hij drong aanvankelijk niet erg aarL maar tijdens zijn geregelde bezoeken aan Oostmalle, gaf
hij door allerlei informatie of kleine schenkingen toch telkens een zachte voorzet. Toen de du
Bus-pil eenmaal verteerd was, geraakte alles in een stroomversnelling.



Einde 2000 gaven de drie besturen hun fiat op voorwaarde dat grote uitgaven werden
vermeden en het project acllrz;elf zol bedruipen. De oplossing lag voor de hand: geen dure
uitleningen via musea en archieven. Het enige alternatiefwas een bedeltocht langs de
verschillende familiale privé-archieven. Graaf Costi4 zoals men hem gemeenzaam noemdg
ging met al zijn overtuigingskracht zijn broeq zussen, neven en nichten te lijf. Dat leverde
enkele positieve reacties op en vele aarzelingen. Maar hij bleef beuken tot de muren het
begaven. Zo konden we, vaak ter elfder ure, nog verschillende interessante voorwerpen aan

de tentoonstelling toevoegen.

Graaf Costia kwam in mei en begin juni nog persoonlijk naar Oostmalle om stukken uit zijn
persoonlijk archief aan de vzw te schenken. Toen we samen in het Koetshuis iets gingen eten,
kon hij de omelet die hij bestelde niet helemaal opeten. Laconiek vertelde hij dat zijn
longkanker hem opnieuw parten speelde. Toch bleef hij me bdna wekelijks opbellen om te
informeren naar de stand van zaken. Hij schreef in voor de vernissage, maaÍ moest de dag
voordien met trillende stem afbellen: of ik het hem toch niet kwalijk wilde nomen... maar als
hij eens een goede dag had, kwam hij zeker naar Oostmalle.

Die dag is er nooit meer gekomen. De berichten werden steeds somberder. Drie weken voor
zijn dood belde hij op met de dringende vraag of ik hem nog eens wilde bezoeken. Mijn
wouw en ik reden er met een benepen hart naartoe. Opgewekt als altijd ontving hij ons: geen

woord over mijn ziekÍe, zei hij. Costia en zijn wouw Claire genoten van de foto's van de
vernissage die we meebrachten. Ondanks zijn ademnood gng hij voorop naar zijnbureau,
één verdieping hoger, graaide nog enkele boekjes uit zijn kast: voor het museum... Toen we
afscheid namen, wisten we allen dat dit de laatste keer was.

In zeven haasten bokste ik nog een fotoreportage over de tentoonstelling in mekaar. Een
week voor het einde heeft graaf Costia zenogheel bewust kunnen zien. Het had hem zeer
verheugd, maar hij heeft het niet meer zelf kunnen zeggen. Onze vereniging verloor met hem
een echte wiend.

Intussen is de tentoonstelling helemaal verleden tljd. Ze werd met stijl afgesloterl zrj het
midden in de geweldige storm die eind okÍober onze streken teisterde. Alle medewerkers
werden uitgenodigd voor een laatste glas aangeboden door de vzw en op een verrassende
heuse receptie met lek&ere hapjes, bereid door Jacqueline, echtgenote van de intussen
opnieuw tot voorzitter van vzw Domein de Renesse aangestelde ondergetekende.

Aan ons nu om de taak verder te zetten. Het genealogisch aan mekaar linken van heel wat
Renessenazaten uit alle hoeken van de wereld is een heuse uitdaging. Wij rekenen op alle
bewiende genealogen uit noord en zuid om hun toevallige vondsten die ons daarbij kunnen
helperq aan ons doorte spelen. Dank bij voorbaat.

Marc Van den Cloot



Tweede Genealogiedag Noorderkempen

Voor de tweede maal reeds kan U terecht op een genealogiedag te Ravels om
kennis te maken met Uw collega-onderzoekers.

Deze genealogiedag is een gezamenlijk initiatief van de heemkundekringen "Als
Ice Can" (Arendonk), Amalia van Solms ( Baarle HertogA.Iassau), Marcblas
(Merksplas), Corsendonca (Oud-Turnhout), Nicolaus Poppelius @avels-
lVeelde-Poppel) en de Heemkundige Werkgroep Reusel (Reusel), in samen-
werking met onze afdeling Kempen van de WF.

Waar: Gemeentezaal Ravels-Eel, Eelsfiaat 4,2380 Ravels.
Toegang is gratis, evenals de parking vlakbij.

Wanneer: Zondag 9 februari 2003 van 10 tot 17 uur.

Programma: Doorlopend mogelijkfieid om in de genealogische gegevens

van de heemkundekriugen en de WF te grasduinen.
Stand met genealogische en historische CD-Rom's.
Stand met TMG ( The Master Genealogist ), een
genealogisch programma.
Stand NGV, Nederlandse Genealogische Vereniging, met
hun nieuwe genealogieprogramma GensData-Pro.
Demonstatie rmn genealogieprogramma's op groot scherm.

Website: Op de website http:/iwww.genealogischedae.tld
kan U terecht voor meer uitgebreide inlichtingen.
Telefonisch kan U meer inlichtingen bekomen op het
nummer: ( 00 32 ) 0474 83 72 30



ONTMOETINGSDAG VOOR FAI\fl LIEKUNDE

ZONDAG 23 MAART 2003.01.18

VA}{ 10 TOT 17 UI.JR IN MUSEI]M *TEMPELHOF"

Waar: Bisschopslaan I -zlqo BEERSE

Organisatie: Afdeling Familiekunde van de Heemkring "DE WIERBES"
uit Beerse

Zaals telkensjare zal ook onze afdeling Kempen van de WF met databank en
verkoopsstand aanwezig zrjn op deze genealogische ontmoetingsdag.
Inlichtingen: contacteer Ludo Direckx op ludo.dierckx@skynet.be

NIEUWS VAI.{ HET HAZA-ZLFRONT

Vanaf 01 januari 2003 is een demo-versie (Versie 3.0) af te halen van de
website van Telapas op : http://www.hazadata.com

Het befreft een probeerversie van dit genealogisch Windowsprogrzlmm4 voor
ma:rimum 40 personen. Gebruikers van het rnoegere progammaÍlaza-Data
onder Dos (versies 6.xx of 7.xx) , of gebruikers van de eerdere pre-release van
Haza-Z1kunnen, aan de hand van het hun toegezonden bestelformulier, met
aftrek van de hierop vermelde korting, dit nieuwe progmmma bestellen.
U ontvangt dan via e-mail een toegangssleutel, waaflnee U het volledig
programma kan ontgrendelen.

Op zondag29 maart van 10 tot l7 uur kan U één dag initiatie volgen in dit
nieuwe programma in het kasteel de Renesse te Malle.
De uiteenzetting wordt gegeven door de heer Jan Diebrink zelf, die dit
programma coflrmercialiseert. Inlichtingen op het bestelformulier dat U
inmiddels als Haza gebruiker hebt ontvangen of op het e-mailadres:
telapas@hazadata.com



In memoriam

Pater Juvenalis (ofm cap) Franciscus Van Elsacker

Pater Juvenalis is geboren op zaterdag 20 oktober l9l7 in Zoersel als zoon van Jozef Van Elsacker
en Maria Theresia Van de Mierop. Hij was de enige (en jongste) zoon in een gezin van 6 kinderen.
Pater Juvenalis was geboortig van Zoersel en daar was hij zeer fier op.
Hij deed zijn humaniorastudies in het Klein Seminarie van Hoogstraten van 1928 tot 1935 alwaar
hij (in het poësisjaar) het leven van de Heilige Franciscus van Assisi ontdekte wat hem er toe deed
besluiten om capucijn te worden.. Hij werd novice in de kapucijnerorde op 15-09-1935 en deed de
eenvoudige professie op 17-09-1936. De plechtige professie deed hij te Izegem op 13-04-1941
nadat hij in 1940 bijna een jaar in Duitsland krijgsgevangen was gevieest (hij behoorde tot het
waalse regiment "septième chasseurs à pied).
Op ló-08-1942 werd hd in de kapel van het seminarie te Brugge door Mgr Lamiroy tot onderdiaken
gewdd. De priesterwrjding ontving hij te Brugge op 02-05-1943.
Hij was gedurende vele jaren gardiaan van verschillende (Capucijnen)kloosters. De gardianen
worden door de medepaters verkozen voor een ambtstermijn van 3 jaar. Daarna kunnen zij nog één
maal herkozen worden tot gardiaan (:ab|.
Pater Juvenalis was de grondlegger van de stamboom der familie Van Elsacker. Zijn jarenlange
opzoekingswerk leidde tot de basis van deze genealogie. Hij had hiervoor een fenomenaal
geheugen. Hij had al zijn gegevens opgeslagen in een zeer eenvoudig fichesysteem (tot zelfs in zijn
bad stond een plank met gegevens uit de oudste tak). Maar hij wist alles uit zijn hooftl. Hoe dikwijls
vertelde hij mij niet :"... Oh, ja die ... hij was gehuwd met ... en vras een zoon van ... tfij heeft ooit
nog... enz." Hiervoor had hij geen computer nodig. Hï had ook een bijzondere voorlieftle voor het
Latijn. Zokon hij begeesterd vertellen over het belang van de genitieËuitgang in de genealogie.
Ook de spreuk van de abt (1499-1505) Jacob van Elsacker was op hem van toepassing :

'VACATE ET VIDETE". "Weest wedevol en hebt doorzicht".

Pater Juvenalis is overleden op zondag 22 december 2002 in Antwerpen (klooster Ossenmarkt 14),
85 jaar oud (oorzaak: hart- en nierinsufïincientie). Hrj is begraven op maandag 30 december 2002in
Meersel-Dreef (Maria-park van het klooster). Het was zijn wens om in Meerseldreef begraven te
wordeq en wel om twee redenen :

1) Meerseldreef is een gehucht van Hoogstraten. De pater studeerde in het Klein Seminarie van
Hoogstraten zijn humaniora. In de poësis leerde hij daar het leven van St Franciscus kennen wat
hem deed besluiten om bij de Capucijnen in te treden. Toen besefte hij ook nog niet welk een
belangrijke rol het 'Land van Hoogstraten" zou spelen in de genealogie van zijn familienaam.
2) Meerseldreef is niet ver van Meerle waar het domein "Elsacker" ligt die de bakermat is van onze
familienaam en van zijn stamboom.
De uiwaartdienst had plaats in een overvolle kerk Hij werd, op zijn wens, begraven in zijn bruine
prj met witte koord als hulde aan zijn grote voorbeeld Sint Franciscus.
Dankbaar voor de vele jaren van samenwerking aan de stamboom :

Herman Van Elsacker
Muggenberglei 311
2100 Deurne
herman. vanelsacker@p andora. be



Verdachte privileges voor de Vrijheid Weelde toch niet zo verdacht?

Brj mijn naspeuringen in het Antwerps Stadsarchief viel mijn blik eerder toevallig op
onderstaande akte: SAA 20. I 1.2002 SR 094 F" 35 23.5.1478 Turnhout, Weelde

"Peter Aernout, Nouts zone, vercochte Gheerde Lammens, Henricxzone, wonende
te Turnout, fut één mudde roggen erfpachts, dat de voirs. Arnout, des voirs. Peter
voder, inden jare M CCCC ende MVIII, XI dage in Jamtario, gecocht ende gecregen heefi
jegens Lysbettenvander Severdonc ende datmen jaerlicx tonser lieven w(onwen) dage
Lichtmisse metter rechte rogmate van Turnout heffende is op een hoeve, geh(eaen) "tswilden
hoeve", gelegen op die hooge Darysdonc. hem nrch dat één sister rocx ertlic dat hij heeft
ende jaerlioc tonser liever wouwen dage Lichtrnisse inde maent van Sporkele metter
rogmaten der vthat van Weelde hffinde is op htryse ende hov(in)ge, met olle hueren
toebehoerten, gel(egen) te Weelde byde wintmoelen, Peteren vonder Wanve nu toebehorende,
ende noch dat een halster rocx erflic dat hij heeft ende jaerlicx tonser lieve vr(ouwe) dage
Lichtmisse heffende is metter maten van Turnout, op een stuck erfs Peteren van
Houterle toebehorende, gelyc ende in alle der manieren hem de voirs. pmcheelen van
renten toecomen bleven ende verstorven sijn van sinen ouders, na inhout vqn

selreren brieven vander poirt vmt Turnout, vfri Weelde ende Mercxblas, qaas tradidit.
Dr op te waerne van allen commer ende calaengieringen."

Mij viel dadelijk de vermelding "vryheyt van Weeld"" op, omdat ik vroeger ergens gelezen
had dat er een tamelijk 

^NaÍe 
betwisting was over het feit of Weelde woeger aI dan niet een

vrijheid was geweest, zoals Arendonk. Ik stuurde de transscriptie door naar Johan van Steerq
met de waag of deze vroege vermelding voor de geschiedenis van Weelde misschien
interessant zau àjn. Blijkbaar wel, want weldra zal in hun heemkundig tijfschrift hierover iets
geschreven worden, luidens zijn repliek hieronder.

"Onlangs kreeg ik onderstaand stukje uit de schepenregisters van Antwerpen toegestopt door
de heer A. Van Steenbergen uit Zoersel, dat toch wel een ander licht werpt op de beweringen
die toen gemaakt werden..
In ons tijdschrift (nrs. 13,blz . 24 t/m 27 en 14, blz. 45 tlm 48) kon je enkele jaren terug een

uiteenzetting lezen over de privileges die Weelde de status van'Vrijheid', een status die
normaal gezien enkel was weggelegd voor stedelijke centra, gaven. De auteur Roger Van
Uytven wou ons toen doen geloven dat Weelde àchzelf de status van 'Vrijheid' had
aangeÍneten door het zelf maken vaÍI, vermoedelijk valse, privileges in de lTde en 18de eeuw
en dit met het doel zich enige fiscale voordelerq waaronder de zogenaamde tolvrijheid van
Turnhout, toe te eigenen."

Zo ne je maar dat een toevallige vondst van belang kan zijn om een nieuw licht te werpen op
een ter discussie staande bewering en dat we tijdens onze opzoekingen altijd alert moeten zijn
om het belang van een doodgewone vermelding in een tekst te onderkennen.

Andre Van Steenbergen



Help, ik kan niet verder, ik zittot tegen het begin van de parochieregisters!

Meer en meer stel ik vast dat diverse genealogen hun werk dermate goed (kunnen) doe& dat
zij na enige tijd, de ene al vroeger dan de andere, als het ware "botsen" tegen het begin van de
parochieregisters. Voor velen eindigen hier de opzoekingerl overtuigd als àj zijn dat er dan
toch niets meer kan gevonden worden, of dat het intensief speurwerk niet in verhouding staat
enerzijds tot de mogelijk te behalen resultaten en anderzijds tot de moeilijkheden die men
moet overwinnen om toegang te laijgen tot de bronnen die dateren van voor het begin van de
parochieregisters. Nochtans is niets minder \ryaaÍ. Voor een gedreven genealoog is het
uiwlooien van het oud gemeentelijk archief vanzijn parochie of gemeente spannend detective
werk. Een andere bron die men zeker niet mag veronachtzamen, vooral niet als men ongeveer
een datum heeft waarrond men moet zoeken, zrjnde schepenregisters van Antwerpen.
De ervaring heeft mij geleerd dat hier nog een reusachtige schat aan genealogische gegevens
verborgen ligt, ook voor plaatsen zover verwijderd als Aarschoq Arendon§ Hoogstraterl
Bergen opZoom en noem maar op. Een gedeelte van deze registers zijn reeds te benaderen
via toegangen. Ter illustratie hieronder een alcte betreffende Herentals en Poederlee.

SAA 20.1 1.2002 SR 094 22.5.1478 Herentals

"Henrick Merten, cleermaker, wittich zone wilen Luycas Merten, verc(ochte)
Heylwigen Proosts, wittige dochter wilen Loureys Proost, gestaen in
Herentals, dat een mudde rogs tsiaers erfliker rente, dat de voirs.
wilen Luycas Merten, zijnvader, inde jare M CCCC ende )(LI, WXdage
in novembris gecocht ende gecregen heeft tegens Michiele Leysen van
Poederle, opte helflv(m eene stede met huyse, hove, lande,

Sr(olde) et pert(inentien), houdende tsonen omtrent I buynder, ge§(aen) ende gelegen te
Poederle, tusschen Geert Diericx erve ex utut ende sheeren strate ex altera,
ende daer vore Geert Leysen, des voirs. Michiel Leysens
zone, tot eenre viertelen rogs erflic toe
ende nyet voorder, inde jare M CCCC ende LD(, XVIII dage in meerte
verbonden ende tonderpande geset heeft zekere ondere partcheelen van goeden
bymen Poederle gelegen, verrchijnende jaerlicx opten heiligen Kerssqvonde
ende diemen sculdich is te leveren binnen Herentals, metter Herentalscher mate,
rn inhout eens scepen brieÍs van Antwerpen ende eens scerynen
briefs van Poederle, quas tradidit. Dr op te waerne van
allen commer ende calengieringe."
Nota: "quas tradidit" is latijn voor: welke hij (mede) overhandigde.

U zal misschien denken: ik kan dat oud schrift helemaal niet lezen. En inderdaad, alle begin is
moeilijk. Ik kan me nog de tijd herrinneren dat ik na een hele dag bloed, zweet en tranerq
welgeteld vier zinnetjes kon afscheiderl die dan nog niet eens volledig en correct lvaÍeÍI, maar
na wat tijd en boterhammen, en vooral na het volgen van een cursus oud schrift, lulÍ het best
om al een akte oftwee, drie per dag te doen en na verloop van nog enige tijd gaat het ritme
crescendo en vlot het steeds beter.
LaatU niet weeerhouden om verder dan de parochieregisters te gaan: het echte genieten
begint dan pas. Er zijn trouwens in het archief steeds mensen bereid om U op de goede weg te
zetten.

Andre Van Steenbergen


