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Editoriaal 

We zitten er nog altijd volop in. Ondanks enkele sporadische 

onderbrekingen, blijft het coronavirus, in allerlei vormen, ons 

achtervolgen. Vergaderingen worden weer afgelast, genealogische 

dagen en bijeenkomsten geschrapt. Het moeilijkste bij dit alles is, dat 

we ook voor 2022 moeten wikken en wegen welke activiteiten we 

wanneer moet inplanten. 

Zonder te willen polemiseren menen wij toch dat er op heel wat 

manieren een loopje genomen wordt met de realiteit. Dit gaat ten 

koste van ons algemeen welzijn en leidt uiteindelijk naar een 

berustend: we zullen wel zien waar we uitkomen! 

Toch blijven wij hoopvol voor de toekomst. Familiekunde ontsnapt niet 

aan de digitalisering die in alle vormen om zich heen grijpt. De 

verzamelde data in de diverse afdelingen van FV smeken om één grote 

databank waar genealogen de gegevens kunnen vinden die hun 

aanbelangen. Als wij binnen vijf jaar nog iets willen betekenen als 

genealogische vereniging, moeten vandaag de stappen gezet worden 

om de schat aan gegevens die zich in de diverse afdelingen bevinden 

te digitaliseren.  

Een aanzet daarvoor werd gegeven met de lancering van “Zorro” een 

initiatief van de Regio Waasland. FV Regio Kempen heeft alvast de stap 

gezet en hun medewerking toegezegd voor de digitalisering van hun 

rouwbrieven, bidprentjes en rouwberichten uit kranten. 

Tevens zijn enkele bestuursleden volop bezig om onze website te 

moderniseren. Wij zijn er ons van bewust dat de inhoud van onze 

bibliotheek een enorme hoeveelheid aan gegevens bevat. Een blik op 

onze inventaris geeft u al heel wat inzicht, toch zit er nog heel wat 

verborgen, dat mits verdere inventarisering en digitalisering duidelijker 

tot uiting kan komen, dit ten bate van onze leden. 

Onze “voorlopige” plannen voor het voorjaar van 2022, vind je in de 

rubriek “agenda”. Wij willen hier speciaal de aandacht vestigen op 

onze twee “terugkomdagen”. In de kontakten met leden en reacties 

en vragen op Facebook stellen wij vast dat er op diverse vlakken een 

nood is aan informatie, zeker voor beginnende vorsers of zoekers die 

vast gelopen zijn. Wij zullen daarom de cursisten die de laatste jaren 

onze lessenreeksen volgden uitnodigen op deze terugkomdagen. Het 

is de bedoeling om via vragen en/of probleemstellingen uw 

moeilijkheden op te ruimen om u verder de mogelijkheid te geven een 

mooie en uitgebreide familiegeschiedenis op te stellen. 

Wij hopen, samen met u allemaal dat de eindejaarsfeesten 2021 niet 

geblokkeerd worden door bijkomende beperkingen. Als de niet 

gevaccineerde nu eens beseften dat ze spelen met onze 

(gevaccineerde) en hun eigen vrijheid, zouden we al een eind verder 

geraken. 

Prettige en coronavrije eindejaarsfeesten en een vreugdevol 2022 

gewenst. 

Victor Bertels 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaart_van_het_kwartier_van_Antwerpen,_onderdeel_van_het_hertogdom_Brabant_Tetrarchiae_Antverpiensis_pars_meridionalis,_una_cum_Mechliniensi_(titel_op_object),_RP-P-AO-17-9-2.jpg
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1.KWARTIERSTAAT 

Voor een genealoog is het begrip kwartierstaat 

zeker niet onbekend. Het is de reeks waarbij men 

vertrekt van de persoon wiens voorgeslacht men 

wil weergeven, de zogenaamde proband of 

kwartierdrager 

Alle directe voorouders in mannelijke en 

vrouwelijke lijn worden weergegeven. Wij 

allemaal zijn een product van vele ouders, en via 

het DNA dragen wij dan ook de genetische 

afstamming van heel wat voorouders. Hij heeft 

een aardje naar zijn vaartje, het zit in de familie of 

het zit in de genen zijn uitdrukkingen die we wel 

allemaal kennen. 

De naam kwartierstaat is afgeleid van de vier 

kwartieren die voorkomen op de wapenschilden in 

de heraldiek. 

Een kwartierstaat kan op dit ogenblik om en bij de 

12 à 14 generaties tellen. Als je vertrekt van een 

kwartierdrager geboren in 2020 kan dat 15 

generaties zijn, vertrek je van een persoon 

geboren tussen 1910 en 1920 dan kunnen dat 13 

generaties zijn. Wij gaan er hier van uit dat de 

meeste kwartierstaten stoppen einde  zestiende 

begin zeventiende eeuw, bij de invoering van de 

parochieregisters. 

 

Hoe maak je een kwartierstaat op? 

Als je jezelf als kwartierdrager neemt wordt 

daaraan het nummer 1 toegekend. Per generatie 

verdubbelt het aantal personen. De personen in 

de kwartierstaat worden genummerd volgens de 

“Kekulé”- methode, ook wel methode “Stradonitz” 

(naar Stephan Kekulé von Stradonitz) genoemd.  

Een andere benaming voor de Kekulémethode die 

veel gebruikt wordt is de “Sosa”-methode (naar de 

Spanjaard Jeronimo de Sosa).  

In de nummering krijgen alle mannelijke personen 

een paar getal, alle vrouwelijke personen een  

 

 

 

 

onpaar getal. Voorbeeld: Kwartierdrager is 

nummer 1, zijn vader heeft nummer 2, zijn moeder 

nummer 3, de grootouders langs vaderskant 

krijgen 4 en 5 en de grootouders langs moeders 

kant hebben de nummers 6 en 7, en zo verdubbelt 

het aantal bij elke generatie. 

Hoe presenteer je een kwartierstaat? 

Grafisch kan een kwartierstaat op diverse 

manieren weergegeven worden. De meest 

voorkomende vorm is een boomvorm. 

Wat wordt er in die boomvorm opgenomen: Enkel 

de rechtstreekse voorouders met hun 

geboortedatum en geboorteplaats, datum van 

overlijden en plaats van overlijden, plaats en 

datum van het huwelijk. Eventueel kan ook het 

beroep of religie. De vermelding van plaats en 

datum van volgende huwelijken, met de 

na(a)m(en) van opeenvolgende, of voorgaande 

partners is niet relevant voor uw kwartierstaat 

vermits er hier geen bloedverwantschap is. 

Voor de presentatie van uw kwartierstaat beschikt 

Familiekunde Vlaanderen over diverse publicaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kwartierstaat – stamreeks – parenteel 
 

Victor Bertels 

    

http://nl.wikisage.org/wiki/Kekul%C3%A9-nummer
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kekul%C3%A9_von_Stradonitz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sosa-nummering
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- Een voorgedrukt kwartierstaatboek waarin je 

gegevens zeer overzichtelijk kunnen weer-

gegeven worden1.  

 

 Een voorgedrukte uitvouwbare kwartierstaat 

formulier waarop je 7 generaties kan opnemen 2 

 

 

 

- Een voorgedrukte kwartierstaat in de vorm van 

een boom formaat 83 x53 cm met 7 generaties. 

Deze vorm is zeer geschikt als geschenk of 

presentatie bij een jubileum of gebeurtenis3. 

Al deze formulieren zijn beschikbaar tijdens ons 

maandelijks genealogisch café. 

 
1 Kwartierstaatboek (KW256): Werkschrift in A4 formaat 
met 256 kwartieren of 10 generaties 
 
2 Kwartierstaat (KW64) geplooid blad 64 x 25 cm, met 64 
kwartieren of 7 generaties 

Een veel gebruikt formulier is ook het sjabloon in 

A4-formaat dat wij gebruiken in publicaties van 

Regio Kempen. Hierin kan je 6 generaties 

weergeven op een A4. 

In onze bibliotheek vind je het “Kempens 

Kwartierstatenboek”, met 120 kwartierstaten op 

die manier weergegeven. 

 

 

 

3 Kwartierstaat groot model: twee uitgetekende 
kwartierstaten, één in kleur en één in zwart-wit 
Formaat 53 x 83 cm 
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De uitgebreide kwartierstaat 

Je kan natuurlijk ook een uitgebreide kwartierstaat 

presenteren op papier of digitaal. Hierin kan je dan 

bijkomende gegevens vermelden.  

Je kan van elke voorouder zijn of haar broers en 

zussen vermelden, eventueel met hun partner en 

nog andere gegevens 

De meeste genealogische programma’s kunnen 

een kwartierstaat in tekstvorm afleveren. 

Wat is kwartierverlies en/of kwartierherhaling? 

In heel wat kwartierstaten zal zowel 

kwartierverlies als kwartierherhaling optreden. 

Kwartierherhaling betekent dat eenzelfde 

voorouder meerdere keren voorkomt. 

Het komt vooral voor in gemeenten die eerder 

afgelegen zijn en toch een behoorlijk aantal 

inwoners tellen, we hebben dan 

gemeenschappelijke voorouders zonder dat men 

van inteelt kan spreken. Als men de voorouders 

telkens zou kunnen verdubbelen zonder 

kwartierherhaling dan zouden er na dertig 

generaties meer voorouders zijn dan er in die tijd 

mensen waren. 

In uw kwartierstaat nummer je kwartierherhaling 

gewoon door met ofwel de naam van de 

voorouders, ofwel met verwijzing naar het 

nummer waaronder de persoon vroeger reeds 

voorkwam. 

Kwartierverlies treedt op wanneer een voorouder 

niet gekend is, bv. bij een ongehuwde moeder, een 

vondeling of een onvindbaar persoon. 

In uw kwartierstaat wordt het nummer dat die 

persoon zou gekregen hebben, niet vermeld. Bij 

een ongehuwde moeder ga je gewoon verder met 

de verdubbeling van haar nummer. 

 In de grafische voorstelling blijven de vakken van 

de onbekende vader (ouders) en volgende 

uiteraard open. Over het algemeen blijven de 

gegevens in een kwartierstaat eerder beperkt. Het 

zijn de primaire gegevens die je als genealoog 

opzoekt om uw familiegeschiedenis uit te bouwen. 

Voor een genealoog is de kwartierstaat het 

geraamte van zijn familiegeschiedenis. Aan dat 

geraamte wordt de geschiedenis van je 

voorouders opgehangen met alle bijkomende 

gegevens die je, na soms jaren opzoeken, 

gevonden hebt. 

2. STAMREEKS 

Een stamreeks is de voorouderlijke lijn van één 

bepaald persoon uit de kwartierstaat. Hierin 

onderscheiden we de mannelijke stamreeks of de 

vrouwelijke stamreeks. 

De mannelijke stamreeks begint met een 

stamvader en gaat verder van vader op vader over 

op de wettige afstammelingen. De 

afstammelingen van de vrouwelijke nazaten 

worden niet in de vaderlijke stamreeks 

opgenomen. 

De moederlijke stamreeks begint met de 

stammoeder en verder van moeder op moeder 

enz. Hier worden de mannelijke afstammelingen 

niet opgenomen. 

In tegenstelling tot de kwartierstaat is hier 

generatie I de oudste opgegeven voorouder. 

Een paternale stamreeks 

 

Beginnend met de stamvader en verder van zoon 

op zoon, wel telkens met vermelding van diens 

echtgenote. 

FV beschikt over een voorgedrukt uitgave 

“stamreeks”. Het omvat twee exemplaren, een in 

kleur en een in zwart-wit (34,5 x 48,5 cm) om 10 

generaties voorvaderen op te tekenen, met een 



De Kempense Genealoog   jaargang 33,  oktober-december, 2021, nummer 4 101 
 

boom als achtergrond. Verkrijgbaar bij FV Regio 

Kempen 

3. PARENTEEL 

Een parenteel in de genealogie die vertrekt van 

een ouderpaar, een stamvader of een 

stammoeder en al hun kinderen.  

Van al deze kinderen worden dan de nazaten 

weergegeven, zowel in mannelijke als in 

vrouwelijke lijn. Het aantal personen dat 

opgenomen wordt in een parenteel hangt voor 

een groot deel af van het tijdstip waarop het 

stamouderpaar gesitueerd wordt. Omdat in de 

19de en 20ste eeuw veelvuldig grote gezinnen 

voorkwamen kan het aantal namen in een 

parenteel sterk oplopen. Een grafisch overzicht 

van een parenteel kan dan ook zeer uitgebreid zijn 

en niet erg overzichtelijk. Een parenteel wordt dan 

ook best in tekst weergegeven. 

Die tekst kan dan niet alleen de basisgegevens uit 

de kwartierstaat bevatten maar ook bijkomende 

gegevens zoals de diverse beroepen die de 

personen gehad hebben, de eventuele 

bijkomende huwelijken, de bezittingen, de 

woonplaatsen e.d. 

 

De nummering gebeurt volgens de generaties, 

beginnende met het stamouderpaar als generatie 

I. De generaties worden genummerd in Romeinse 

cijfers. 

De verschillende takken van de familie kunnen 

genummerd worden in alfabetische letters A, B, C 

, de personen uit tak A worden dan AA, AB, AC,  uit 

tak B wordt dat BA, BB, BC en uit tak C volgt CA, 

CB, CC enz. 

Je kan ook cijfermatig nummeren dan krijgen de 

eerste takken de nrs 1, 2, 3, enz. en de volgende 

generaties:  1.1, 1.2, 1.3,  en 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1, 

3.2, 3.3 enz. 

Omdat alle nakomelingen van de stamouders, 

zowel van zonen als van de dochters weergegeven 

worden zal je in een parenteel heel wat 

verschillende achternamen tegenkomen. 

 

 

 

 

 



De Kempense Genealoog   jaargang 33,  oktober-december, 2021, nummer 4 102 

Tekse 

 

 

 

 

Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw nodigt alle leden uit  

op haar jaarlijkse algemene vergadering. 

PLAATS : Kasteel de Renesse, Lierselei 20, 2390 Malle 

DATUM-UUR:  zaterdag 5 februari 2022 om 10 uur  

AGENDA:  

 

1. Ondertekening van de aanwezigheidslijst 

2. Vaststellen van de geldigheid van de vergadering 

3. Ontslagen en benoemingen 

4. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2021 

5. Goedkeuring financieel verslag over 2021 

6. Goedkeuring begroting 2022 

7. Goedkeuring jaarverslag 2021 

8. Kwijting aan de bestuurders 

9. Aanpassen van het ledenregister 

10. Bespreking werking en activiteiten werkingsjaar 2022 

 

Aansluitend aan de vergadering wordt een rondleiding voorzien in 

het Kasteel de Renesse met gids. 

Er zal tevens gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan onze 

bibliotheek. 

Om organisatorische redenen vragen wij U om uw aanwezigheid te 

melden aan onze secretaris.  secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 

Dit alles onder voorbehoud dat de coronamaatregelen geen hindernis 

vormen voor een normale bijeenkomst. 

 

Patrick de Maesschalck                      Marc Van den Cloot 

secretaris          voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1  Kasteel de Renesse 

 

 

 
Figuur 2   Vergaderzaal 

 

 

 
Figuur 3 Castellum de Oostmal 

  
Foto’s CC Commons Wikimedia: foto 1 en 2, Torsade 

de Pointes; foto 3 Ad Meskens. 

 

 

  

 

 
 

Jaarvergadering Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw 

 

file:///E:/2.%20Familiekunde%20Vlaanderen-Kempen/F_V_K%20De%20KempenseKempische%20Genealoog/De%20Kempense%20Genealoog%20-%20modellen/DKG%20-%20Bladspiegel/secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=kasteel+de+renesse&title=Special:MediaSearch&go=OK&uselang=nl&type=image
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=kasteel+de+renesse&title=Special:MediaSearch&go=OK&uselang=nl&type=image
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oostmalle_Kasteel_de_Renesse_8.JPG?uselang=nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oostmalle_Kasteel_de_Renesse_20.JPG?uselang=nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malle_Kasteel_Renesse_ets.JPG?uselang=nl
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In de hoop dat de coronamaatregelen in de loop van 2022 wat milder worden, plannen wij in het voorjaar een 

cursus. De cursus richt zich op beginnende genealogen en personen die zich verder willen verdiepen in hun 

stamboomonderzoek of familiegeschiedenis. 

De cursus gaat door in de bibliotheek van het CC De Warande te Turnhout. Ze wordt ingericht op initiatief van het 

stadsarchief van Turnhout, in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen. 

De cursus bestaat uit een reeks van vijf lessen die zullen gegeven worden door bestuursleden van FV Regio Kempen. 

 

Figuur 1   De Warande te Turnhout (CC Wikimedia Commons: VdB88) 

 

- 1ste les: Hoe start ik met mijn stamboom – Hoe gebruik ik internet voor mijn opzoekingen? 

- 2de les: Gegevens en inhoud van de Burgerlijke stand van nu tot 1815 

- 3de les: Hoe opzoeken in de Franse tijd en de Parochieregisters? Periode na 1815 tot ± 1570 

 

- 4de les: Welke andere bronnen kunnen geraadpleegd worden? 

 

– 5de les: Hoe stel ik een familiegeschiedenis samen? 

 

MODALITEITEN INSCHRIJVING: 

De deelname aan deze cursus is gratis, de kosten voor de inschrijving worden gedragen door het Stadsarchief van 

Turnhout. 

Het aantal deelnemers wordt beperkt op 20 personen 

De inschrijving dient te gebeuren door een mail te sturen aan: stadsarchief@turnhout.be, met vermelding van: uw 

naam, adres, cursus familiekunde en telefoonnummer 

 

Tijdstip: 

De cursus heeft plaats telkens op maandag in de namiddag van 14 tot 16u30 in de bibliotheek van het CC De 

Warande, Warandestraat te Turnhout 

Data: 21 – 28 februari - 7 – 14 - 21 maart 2022 

 

De syllabus van de cursus wordt per les ter beschikking gesteld aan de cursisten via email. 

 

 

  

 

 

 

Cursus familiekunde  

mailto:stadsarchief@turnhout.be
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warande_Turnhout.jpg?uselang=nl
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In de voorgaande delen (De Kempense Genealoog,  

2020) werd vastgesteld dat Ferdinandus Eijskens 

en Anna Catharina Proost maar ook hun ouders en 

alle grootouders een kerkelijke opheffing van het 

huwelijksverbod verkregen. In dit deel wordt het 

huwelijk en hun gezin voorgesteld. 

Het huwelijk in 1789 
Ferdinandus Eijskens en Anna Catharina Proost  

verbonden zich door het huwelijk op 25 mei 1789 

in de Sint-Jansparochie te Mechelen. In de 

registratie (figuur 1) lezen we dat ze beiden in 

Gierle waren geboren (nati).  

De eerste getuige was Guilielmus La Montagne die 

parochiaan was van de Mechelse kerkgemeente 

 

 

 

 

 Sint-Rombouts (parochiano Sancti Rumoldi). De 

koster van de Sint-Jansparochie (custodi) 

Franciscus Verheijlen was de tweede getuige 

. De pastoor heette Joannes Gerardus Opwis. 

Onder de inschrijving stonden de handtekeningen 

van al deze personen.  

Tevens waren de gehuwden bloedverwanten in de 

3de en de 4de gemengde kerkelijke graad. De 

opheffing van dit beletsel (impedimento) werd 

gegeven door de Antwerpse bisschop Cornelius 

Franciscus de Nelis en de Mechelse aartsbisschop  

Johannes Henricus kardinaal von Frankenberg (ex 

parte Emmentissimi Domini). Gierle viel toen in het 

bisdom Antwerpen en Mechelen behoorde tot het 

aartsbisdom.  

 

 

Figuur 1      Huwelijksregistratie Eijskens-Proost in 1789 

 

 

  

 

 

Kerkelijke dispensaties in de kwartieren van Eijskens-Proost 
(4) Het huwelijk te Mechelen in 1789 en hun nakomelingen 

                                                                                                                                                      Ludo Proost 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Franciscus_de_Nelis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Franciscus_de_Nelis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joannes_Henricus_van_Frankenberg
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Het gezin Eijskens-Proost 
Sinds hun huwelijk kregen de echtgenoten 5 

kinderen. Die zijn allen geboren te Gierle en de 

meesten ervan daar ook overleden: Athanasius 

Eijskens (1791-1796), Josephus Cornelius Eijskens 

(1794- Westmalle, 1878), Athanasius Eijskens 

(1796-Brugge, 1853), Maria Anna Eijskens (1799-

1884) en Anna Maria Eijskens (1801-1861). 

Volgens de Franse volkstelling van 1796 te Gierle 

woonde dit koppel in de Costerstraete. Tot aan 

hun overlijden bleef dit hun woonplaats. Tijdens 

deze telling woonden er 4 personen ouder dan 12 

jaar in dat gezin: vooreerst het echtpaar, 

daarnaast ook  Jan Proost (22 jaar), sijnen knecht 

en de  dienstmeijte Aldegondis Proost (22 jaar). 

Vermoedelijk is de knecht Jan Proost dezelfde als 

de ongehuwd gebleven Joannes Antonius Proost 

(1774-1829) uit Gierle. Hij en Anna Catharina 

Proost zijn dan elkaars achterneef en -nicht in de 

vijfde graad. Waarschijnlijk is Aldegondis Proost 

dezelfde persoon als Aldegundis Proost (1772-

1811) uit Gierle die in 1804 huwt met Georges 

Loots. Aldegondis en Anna Catharina Proost zijn in 

dat geval beiden achternichten in de zevende 

graad. 

Op het moment van de telling leefde er ook 1 kind 

onder de 12 jaar in het gezin. Het betrokken kind 

was de tweejarige Josephus Cornelius. Afgeleid uit 

die verklaring gebeurde de volkstelling in dit huis 

na 23/01/1796 (overlijden Athanasius 1°) en voor 

7/10/1796 (geboorte Athanasius 2°).  

Ferdinandus beoefende het beroep van akkerman 

terwijl Anna Catharina als sijne vrouw werd 

ingeschreven. 

Anna Catharina Proost overleed op 2 mei 1826 om 

halfzes ‘s morgens. Zij was landbouwster. De 

aangevers van haar overlijden waren haar 

echtgenoot Ferdinand Eijskens en hun zoon 

Josephus (Cornelius). Haar begrafenis volgde op 4 

mei na de kerkelijke dienst van 9 uur ’s morgens. 

Ferdinandus Eijskens stierf op 7 september 1840 

om halfacht ’s morgens in zijne wooning in den 

Costerstraet wijk 5 nummer 24. Hij was nog altijd 

landbouwer. Zijn 46-jarige zoon Josephus, ook 

landbouwer, gaf het overlijden aan. De tweede 

aangever was de buur Petrus Willems die smid 

was. De kerkelijke begrafenis vond plaats op 9 

september 1840. 

Hun kinderen en kleinkinderen 
Over hun volwassen geworden kinderen vond ik 

onder andere het volgende:  

- Josephus Cornelius Eijskens (°07/03/1794) 

overleed op 6 augustus 1878 te Westmalle 

in zijn woonhuis in het gehucht Noordrust. 

Waarschijnlijk is dit de plaats Nood Rust 

(nu Nooitrust geheten) vlakbij de Abdij van 

Westmalle gelegen. In de overlijdensakte 

werd hij als Cornelius Josephus 

geregistreerd en hij oefende geen beroep 

meer uit. Hij was weduwnaar van Maria 

Elisabeth Wouters (Beerse, 1798-Gierle, 

1862). Zij huwden in 1828 te Gierle. Het 

echtpaar kreeg slechts één kind, Joannes 

Baptista geheten (Gierle, 1830). Deze trad 

in bij de Trappisten te Westmalle en stierf 

aldaar in  1884. De echtgenoten waren 

landbouwers. Onder de huwelijks-

registratie  verschenen hun hand- 

tekeningen. 

 

- Athanasius Eijskens (°07/10/1796) 

overleed op 11 mei 1853 te Brugge in de 

Boeveriestraat 16. Hij was volgens de 

aangifte te Brugge ongehuwd en zonder 

beroep. Verbleef hij daar in één van de 

burgerlijke godshuizen in dezelfde straat? 

Deze waren de liefdadigheidsinstellingen 

voor armen, zieken, ouderen en wezen. 

 

Volgens dezelfde overlijdensaangifte 

woonde hij toch nog te Gierle. Uit Gielse 

documenten bleek dat hij in 1821 huwde 

met Theresia De Backer (Gierle, 1801-

1865). Hij was landbouwer evenals zijn 

echtgenote. Athanasius en Theresia 

konden schrijven. 

 

Zij kregen een zoon Josephus (Gierle, 1821-

Lille, 1892) en een dochter Maria (Gierle, 

1823-1828). De zoon Josephus huwde in 

1852 te Gierle met Cornelia Goos (Gierle, 

1825-Lille, 1861).  Dit laatste echtpaar 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0550_007345_007065_DUT/inventarisnr/I0073450070651176/level/file/scan-index/-19/foto/550_0001_000_02970_000_0_0001
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0550_007345_007065_DUT/inventarisnr/I0073450070651245/level/file/scan-index/-19/foto/550_0001_000_02985_000_0_0001
https://www.trappistwestmalle.be/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeveriestraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugse_godshuizen
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kreeg 7 kinderen. Josephus Eijskens 

(Gierle, 1853 - Lille, 1901) zoon van dit 

echtpaar Eijskens-Goos en natiebaas te 

Antwerpen, gaf het overlijden van zijn 

vader te Lille aan. 

 

- Maria Anna Eijskens (°05/05/1799) was 

gehuwd met Joannes Cornelius 

Bastiaensen (Turnhout, 1802 - Gierle, 

1867). Zij huwden in 1839 te Gierle. Maria 

Anna was landbouwster evenals haar man. 

Anna Maria’s handtekening stond 

onderaan de huwelijksinschrijving. Haar 

echtgenoot  verklaarde niet te kunnen 

schrijven. 

 

Volgens de huwelijksakte werd de 

geboortedatum van Maria Anna  Eijskens 

in 1833 vastgelegd bij een gerechtelijk 

vonnis van de Rechtbank te Turnhout. De 

volledige tekst van deze uitspraak is te 

lezen bij de Gielse burgerlijke stand in de 

akte nummer 56 van het jaar 1833.  Haar 

ouders waren in 1799 -de wetten over den 

burgerlijken stand niet kennende, nalatig- 

geweest om haar in te schrijven bij de 

gemeente. 

 

Maria Anna Eijskens overleed op 4 

december 1884 rond vijf uren s’ avonds in 

haar woning in de Kosterstraat. De 

overlijdensaangifte gebeurde door haar 

schoonzoon landbouwer Jozef Alexander 

Adriaensen en de (gemeente-) secretaris 

Edward Vendelmans die geen maagschap 

met de overledene had. 

Achtereenvolgens kreeg dit echtpaar een 

dochter Catharina Bastiaensen (Gierle, 

1840-1909) en een zoon Josephus (Gierle, 

1841-1872). Catharina Bastiaensen huwde 

in 1853 te Gierle met Alexander Josephus 

Adriaenssen (Tielen, 1826-Gierle, 1896). 

 

- Anna Maria Eijskens (03/11/1801-

14/07/1861) stierf om zeven uur ’s avonds 

in de woning -gelegen aan de kerk- van 

Joannes Cornelius Bastiaensen haar 

swager en tevens aangever van haar 

overlijden. Joannes Cornelius oefende het 

beroep van brouwer uit. De tweede 

aangever heette Felix Megens (°1837), van 

beroep koopman en gebuur van de 

overledene. Anna Maria was op dat 

moment zonder beroep. De registratie 

neemt ook haar geboortedatum op: 

twaelfden brumair jaer tien of in onze 

tijdrekening 3 november 1801. 

 

 

Figuur 2         Gierle, Singel, Onze-Lieve-Vrouwekerk (CC John Scholte, 
2017, Wikimedia commons) 

 

Geraadpleegde bronnen 
- BOSCH, F., Gierle volkstelling 1796, Malle, s.d.  

- De koppelingen in dit artikel leiden naar meer 

uitleg en zijn tevens toegangen tot de 

bronnen. 

-  NEEFS, J., Parochieregisters Gierle ( 

http://home.sabra.be/Gierle/gierle_Algemee

n.htm). Geraadpleegd in 2019. 

- Rijksarchief in België, Burgerlijke stand en 

parochieregisters, provincie Antwerpen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natie_(bedrijf)
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_112303_110914_DUT/inventarisnr/IRS000115206897/level/file/scan-index/497/foto/511_9999_999_1135785_000_0_0497
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verwantschap#Europa
https://drive.google.com/file/d/0B_sw43JFKwBSZm1YaEh1WjVUMTg/view
http://home.sabra.be/Gierle/gierle_Algemeen.htm
http://home.sabra.be/Gierle/gierle_Algemeen.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gierle_(B)_-_Singel_Onze_Lieve_Vrouwekerk.jpg?uselang=nl
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LIDGELD 2022 

Wij vragen aan onze leden om hun lidgeld voor 2022 te 

willen overschrijven op rekening van Familiekunde 

Vlaanderen BE58 4141 17123 2179 Merksem, met 

vermelding van uw lidnummer. Leden die hun 

lidmaatschap vernieuwen voor uiterlijk 15 januari 

2022, betalen nog 37 euro lidgeld. 

Nieuwe leden, betalen vanaf 1 januari 40 euro 

 Leden die te lang wachten met de hernieuwing van hun 

lidmaatschap, kunnen door de drukker niet mee 

opgenomen worden in de automatische verzending. 

Voor de individuele nazending van het tijdschrift geldt 

een hoger posttarief.  

Aarzel niet, indien nog niet gebeurt, schrijf vandaag 

nog over en geniet 3 euro voordeel! 

 

KENNIS MAKEN MET ALDFAER 

Reeds geruime tijd is er maandelijks, op de derde 

dinsdag van de maand, een bijeenkomst van Aldfaer-

gebruikers. Deze bijeenkomst vindt plaats te Oud-

Turnhout in het cultuurcentrum “de Djoelen”. 

Personen die het genealogisch programma “Aldfaer” 

gebruiken kunnen hier hun kennis over dit programma 

bijspijkeren. 

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met 

frans.renaerts@telenet.be, hier kan je alle 

bijkomende informatie bekomen. 

 

 

 

 

GENEALOGISCH CAFE 

Maandelijks stellen wij onze bibliotheek open voor 

leden en niet-leden die opzoekingen willen doen. 

Onze bestuursleden willen u dan graag helpen bij uw 

zoekwerk.  Indien je een specifiek probleem hebt, bij uw 

zoekwerk, het lezen van oud schrift of andere 

persoonlijke moeilijkheden in het opmaken van uw 

stamboom kan je altijd een afspraak maken via ons 

secretariaat.  

Wij zorgen er dan voor dat iemand ter beschikking 

staat op het uur dat u vraagt. 

Gelieve uw vraag te richten tot: 

Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com 

 

55ste NATIONAAL CONGRES Familiekunde 

Vlaanderen 

 

De deelnemers worden verwacht vanaf 9 uur. 

 

10u.     Opening in CC Vredeberg 

 voordrachten:  

10u30 “De Groten van Lier” (L. Ceulemans) 

11u30 “Het Lierse Stadsarchief” (E. Michielsen)  

12u      “Cathelyne van den Burlck als heks 

veroordeeld”  (J. Verscuren) 

 

 

 

  

 

 

Agenda, mededelingen en kort nieuws 

 

 

http://aldfaer.net/sitemap/index.php
https://cultuurreel-dorpscafe-de-djoelen.business.site/
mailto:frans.renaerts@telenet.be
mailto:Secretaris@fvkempen.onmicrosoft.com
https://cultuurreel-dorpscafe-de-djoelen.business.site/
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14u     “Het Bourgondisch-Habsburgse Lier” (L. Van 

den Berghe) 

15u     Uitreiking ereplakketen en sluiting 

17u     Receptie op het stadhuis. 

18u30 banket voor ingeschrevenen. 

Inschrijven voor het congres kan tot 28 februari 2022 

online via:  

https://familiekunde-

vlaanderen.be/Congres_2022_Lier 

Kostprijs deelname    10 euro 

broodjeslunch met 2 drankbonnen 12 euro 

Banket (all-in)    50 euro 

 

Het bedrag van de deelneming dient overgeschreven 

te worden op rekening van Familiekunde Vlaanderen 

BE95 0682 5054 4458  met vermelding: FV Congres 

2022 en uw naam. 

 

 

 

UW ARTIKELS 

Heeft u zin om kleine of misschien zelfs grote 

vruchten van uw genealogische opzoekingen kenbaar 

te maken dan staat ons tijdschrift open voor uw 

artikel of aankondiging.  

Stuur uw artikels naar  victor.bertels1@telenet.be 

Digitale beelden worden liefst afzonderlijk 

meegestuurd met het artikel.  Deze werkwijze 

vergemakkelijkt het werk voor de opmaak van De 

Kempense Genealoog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

5 januari 2022  Genealogisch Café 

 Kasteel de Renesse Oostmalle

 15 u. tot 22 u. 

 

2 februari 2022  Genealogisch Café 

   Kasteel de Renesse Oostmalle 

   15 u. tot 22 u. 

 

5 februari 2022 Algemene Vergadering FV 

Regio Kempen vzw  

Kasteel de Renesse Oostmalle 

10  u tot 12u 

 

21-28 februari 2022 Cursus familiekunde i.s.m. 

Stadsarchief Turnhout 

Bibliotheek -CC de Warande -Turnhout 

14 u. tot 16 u. 30 

 

2 maart 2022  Genealogisch café 

  Kasteel de Renesse Oostmalle

  15 u. tot 22 u. 

 

7-14-21 maart 2022 Cursus familiekunde i.s.m. 

Stadsarchief Turnhout 

Bibliotheek- CC de Warande-Turnhout 

14 u. -tot-16 u.30 

 

20 april 2022  Terugkomdag cursisten 

   Kasteel de Renesse Oostmalle 

   19 u.30 tot 22 u. 

 

10 mei 2022  Terugkomdag cursisten 

   Kasteel de Renesse Oostmalle 

   14u. tot 16u.30 

https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier
https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier
mailto:victor.bertels1@telenet.be


De Kempense Genealoog   jaargang 33,  oktober-december, 2021, nummer 4 109 

Tekse 

 

 

In de loop van de voorbije jaren hebt u de cursus “familiekunde voor beginners”, georganiseerd door 

Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen gevolgd. 

Wij hopen dat dit voor de aanzet geweest is om verder succesvol te zoeken naar uw voorouders. Misschien 

zijn er onder u die inmiddels afgehaakt hebben omdat ze niet meer verder konden of omdat ze niet weten 

hoe of waar ze de nodige opzoekingen moeten doen om meer te weten te komen over hun voorgeslacht. 

Regio Kempen wil jullie daarbij helpen en heeft besloten om U uit te nodigen op één van onze twee 

“terugkomdagen”. Wij staan dan ter beschikking om uw vragen en eventuele moeilijkheden te helpen 

oplossen. 

Het is de bedoeling om moeilijkheden die je ondervindt bij opzoekingen, in archieven of op internet samen 

met u te bekijken. Wij kunnen u ook verder wegwijs maken in het zoeken naar relaties in de parochieregisters 

of andere archieven. 

Je kan uw deelneming aan één van de twee dagen kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen, 

in te scannen en te zenden aan: victor.bertels1@telenet.be  

__________________________________________________________________________ 

INVULFORMULIER “TERUGKOMDAG” FAMILIEGESCHIEDENIS 

Voornaam, Naam: 

email adres:       telnr: 

Ik wens deel te nemen aan de “terugkomdag” die doorgaat op: 

 

20 april 2022 – avond  van 19u30 tot 22u  

10 mei 2022 – namiddag van 14u tot 16u30 (doorhalen wat niet past) 

Stel hieronder uw vra(a)g(en) die je wenst behandeld te zien, liefst algemeen, strikt persoonlijke vragen 

kunnen privé besproken worden tijdens ons maandelijks genealogisch café. 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..    

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 

4  enz.  

Wij vragen voor uw deelname 5 euro over te schrijven op rekening BE94 7350 4976 3614 van FV Regio 

Kempen. 

Gelieve dit formulier ingevuld terug te zenden aan: victor.bertels1@telenet.be  

 

 

 

  

 

 
“TERUGKOMDAG” CURSISTEN FAMILIEGESCHIEDENIS 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Tekse 

 

 

 

Een genealoog die zich verplaatst naar een van de 

bibliotheken of documentatiecentra van de 

afdelingen van Familiekunde Vlaanderen kan het 

opzoekingswerk reeds voorbereiden via het 

wereldwijde web.  

 

Op de website van Familiekunde Vlaanderen regio 

Kempen vzw is de inhoud van haar bibliotheek 

reeds gepubliceerd onder de titel studiezaal. 

http://www.fv-kempen.be/studiezaal.html 

 

Er bestaat ook een catalogus van de aanwezige 

werken in de verschillende afdelingen van 

Familiekunde Vlaanderen. Voor zover die 

catalogus door de afdelingen is aangevuld, kan 

men de referenties naar gezochte onderwerpen 

opzoeken. Aldus gewapend wint de genealoog tijd 

voor het opzoeken. 

http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/ 

 

 

 

 

 

Sinds kort heeft FV-Kempen de referenties naar de  

artikels verschenen in De Kempense Genealoog op 

die overkoepelende bibliotheek aangevuld.  

Uiteraard vindt u deze artikels in papier in onze 

studiezaal en de ingescande of digitale 

exemplaren vanaf  juli-september 2005 op onze 

website.  

http://www.fv-kempen.be/publicaties.html 

 

Wilt u een overzicht van de reeds meer dan 200 

verschenen artikels in de Kempense Genealoog 

dan gebruikt u de volgende geavanceerde 

zoekopdracht bij de algemene catalogus van 

Familiekunde Vlaanderen. 

 

U kunt daarnaast ook opzoeken op auteur, 

trefwoorden, … en in combinaties van te zoeken 

items. 

 

 

 

  

 

 

Zoeken in de bibliotheken en documentatiecentra  

van Familiekunde Vlaanderen 
Ludo Proost 

http://www.fv-kempen.be/studiezaal.html
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.fv-kempen.be/publicaties.html
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Oud schrift lezen 
Uittreksel uit de Arendonkse parochiale huwelijksregister van 1660-1689 

 

           Victor Bertels 
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21 decemb(er) contraxerunt matrimonium 

Adrianus Dierckx et Cornelia van 

Eijck coram pastore et testibus Ar= 

noldo Claessen et Rumoldo Mijs 

 

27 decemb(er) contraxerunt sponsalia 

Joannes Coijmans et Maria Wille(ms) 

coram pastores et testibus Nicol(aes) 

Timmermans et Laurentio van Eyck 

 

  1671 

5 januarij contraxerunt sponsalia Adria= 

nus  Geerts et Maria Laenen coram pastore et 

testibus Adriano Geerts et 

Joannis Laenen 

 

Eodem contraxerunt sponsalia Joannes 

Claessens et Anna Govaerts coram 

pastore et testibus Laurentio Selen 

et Arnoldo Claessens 

 

10 januarij contraxerunt matrimonium 

Joannes Coijmans et Maria Willems 

coram pastore et testibus Bartho= 

lomeo Claessens et Petro van Leuven 

 

11 janrij contraxerunt matrimonium 

Joannes Claessens et Anna Govaerts 

coram pastore et testibus Bartho= 

lomeo Claessens et Arnoldo Claessen 

 

13 januarij contraxerunt sponsaia Matthias Thijs 

et Catharina Joris coram pastore et testibus Petro 

Thijs et Joanne Janssens

21 december sluiten een huwelijk 

Adrianus Dierckx en Cornelia van 

Eyck ten overstaan van de pastoor en 

getuigen Arnoldus Claessen en Rumoldus Mijs 

 

27 december deden een trouwbelofte 

Joannes Coijmans en Maria Willems 

ten overstaan van de pastoor en getuigen 

Nicolaes Timmermans en Laurentius van Eyck 

 

  1671 

5 januari deden een trouwbelofte 

Adrianus Geerts en Maria Laenen 

ten overstaan van de pastoor en getuigen 

Adrianus Geert en Joannes Laenen 

 

Dezelfde (dag) deden een trouwbelofte 

Joannes Claessens en Anna Govaerts 

ten overstaan van de pastoor en getuigen 

Laurentius Selen en Arnoldus Claessens 

 

10 januari sluiten een huwelijk 

Joannes Coijmans en Maria Willems 

ten overstaan van de pastoor en getuigen 

Bartholomeus Claessens en Petrus van Leuven 

 

11 januari sluiten een huwelijk 

Joannes Claessens en Anna Govaerts 

ten overstaan van de pastoor en getuigen 

Bartholomeus Claessens en Arnoldus Claessen 

 

13 januari deden een trouwbelofte 

Matthias Thijs en Catharina Joris ten overstaan 

van de pastoor en getuigen 

Petrus Thijs en Joanna Janssens 
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SprokkeTekse 

 

 

 

Een hugenoot in de familie? 

 

Het Nederlandse Centrum voor familie-

geschiedenis heeft een gratis artikel van haar 

kwartaaltijdschrift  Gen.magazine gepubliceerd: 

‘Hugenoot gezocht’. De auteur Martine Zoeteman 

verwoordt het als volgt:” Een belangrijke bron 

voor onderzoek naar hugenoten die vluchtten 

naar de Noordelijke Nederlanden zijn de 

zogenaamde Waalse fiches. Maar er zijn meer 

bronnen waarin kan gezocht worden naar Franse 

vluchtelingen.” De auteur wijst erop dat niet alle 

namen in die overzichten hugenoten zijn. Deze 

personen konden ook  economische migranten 

zijn die vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het 

noorden vluchtten. 

 

Rijkswacht en Federale Politie 

 

Het Rijksarchief in België publiceerde 

archiefstukken uit de archieven van de Rijkswacht 

en de Federale Politie. Deze stukken zijn nog niet 

geïndexeerd. Het vergt dus persoonlijk ploegwerk 

om tijdens de zoektocht in de korte verslagen 

informatie over de gemeenten, ondernemingen, 

de namen van rijkswachters, opgesomde groepen, 

en andere invalshoeken een mogelijke passage 

voor uw familiegeschiedenis te vinden.  

Uit de archieven de generale staf van Rijkswacht 

verschenen  de boeken van de periode 1952-1968. 

Hierin werden Franstalige en Nederlandstalige 

berichten verzameld over gebeurtenissen die 

zouden kunnen leiden tot verstoring van de 

openbare orde. De opmerking in de koptekst 

‘Secret. Ordre public et Sureté de l’ état’ verwijst 

naar een instructie bij het verzamelen van die 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij de archieven van het Documentatie-

centrum van de Federale Politie zijn zulke 

verslagen te vinden: het jaarlijkse activiteiten-

verslag van de Rijkswacht  voor de periode 1950-

1996 en de Informatiebulletins voor de jaren 

1950-1981. 

Clusters 

 

Kenneth Booten beschrijft in Clusters gegevens- 

verzamelingen uit het Limburgse, zowel in België 

als in Nederland. Zijn opzet is het gratis aanbieden 

van bewerkte bestanden die genealogen van pas 

kunnen komen bij hun opzoekingen. 

De bewerkte bronnen zelf zijn te vinden op de 

website van Familiekunde Vlaanderen-Leuven bij 

Ons digitaal aanbod. 

 

NGV-afdeling Kempen- en Peelland 

 

Deze afdeling van Nederlands Genealogische 

vereniging  organiseert op 14 mei 2022 de eerste  

Belgiëdag-Familiegeschiedenis te Eindhoven.  

Deze afdeling grenst aan België vanaf Hooge en 

Lage Mierde tot een eind in Limburg onder 

Weert. De leden moeten dan ook nogal eens op 

zoek in België, zeker in de gebieden net over de 

Belgische-Nederlandse grens. De dag richt zich op 

het digitaal stamboomonderzoek in België. 

FV-Kempen zal op dat evenement met een stand 

aanwezig zijn.  

Informatie te vinden op hun Facebookpagina. 

 

 

  

 

 

Sprokkels genealogie op het internet 

https://cbg.nl/actueel/de-nieuwe-gen-komt-eraan/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=8de6aa561d-EMAIL_CAMPAIGN_2021-APR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0044c514b7-8de6aa561d-430213653
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenoten
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2021-10-14-bijna-30.000-archiefstukken-van-de-rijkswacht-online-raadpleegbaar
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2021-10-14-bijna-30.000-archiefstukken-van-de-rijkswacht-online-raadpleegbaar
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0510_002370_801814_FRE
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0510_007457_803393_FRE
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0510_007457_803393_FRE
https://kennethbooten.com/
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/pub-digitaal.htm
https://www.ngv.nl/citadel/ngv-home
https://www.ngv.nl/citadel/ngv-home
https://www.facebook.com/NGVKempenenPeelland/


Colofon 
 

 

 

Richtlijnen voor artikels 

Maak de artikels op in het lettertype Calibri 11 en in 

één kolom. Bezorg -afzonderlijk en in digitale vorm- 

artikels en afbeeldingen bij Victor Bertels.  Liefst voor 

de 1ste van de maand waarin het blad verschijnt. Elke 

auteur is verantwoordelijk voor haar of zijn artikels. 

Respecteer de auteursrechten. 

Auteursrecht.  Licenties creative commons (België). 

 

Redactie van het tijdschrift 
Victor Bertels, Patrick De Maesschalck, 

Ludo Lathouwers, Ludo Proost 

 

Verantwoordelijke voor de verzending 
Patrick De Maesschalck 
 

Verantwoordelijke uitgever 
Victor Bertels 

 

Artikels: overname en verwijzing 
Voor overname van artikels neem contact op met de 

auteur of met verantwoordelijke uitgever. We stellen 

het op prijs dat u bij overname of verwijzing de auteur, 

titel en ons tijdschrift als bron vermeldt.  

 

 

 

 

Web 
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen 

Webmeester - Dago Peeters  

 

Regio Kempen op Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke gegevens 
Naam Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen v.z.w. 

Zetel   Thierry de Renesselaan  1, 2390 Malle 

Ondernemingsnummer - 0877 340 650 

Rechtspersonenregister - Antwerpen 

Bankrekening - BE94 7350 4976 3614 

Alle correspondentie voor de vereniging sturen naar 

de secretaris Patrick De Maesschalck, 

Jos De Schutterstraat 5 , 2280 Grobbendonk.  

Telefoon (014) 73 33 46. 

 

Bestuur van de vereniging 
 

Klik op de naam van de gewenste geadresseerde om 

met haar of hem per e-mail contact op te nemen. 

 

Voorzitter                    Marc Van den Cloot 

Ondervoorzitter         Frans Renaerts 

Secretaris                      Patrick De Maesschalck 

Penningmeester          Victor Bertels  

Bestuursleden  Mariette Backs 

Maria De Bie   

Gerard Keysers 

Ludo  Lathouwers  

Dago Peeters  

Theo Peeters  

Ludo Proost 

    Andre Sannen  

Herman Van de Leur 

 

Erevoorzitter      Eugeen Van Autenboer (†) 

Erebestuurslid    Florent Bosch (†) 

Ereleden              Elisa Nijs (†), Jos Van Breen (†), 

 Gilbert De Lille (†) 

 

 

De Kempense Genealoog is het digitale tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen - Regio Kempen. 

De uitgave verschijnt driemaandelijks in de maanden maart, juni, september en december. 
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