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VOORWOORD
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De voortschrijdende digitalisering en de beschikbaarheid van (een groot gedeelte) van de
registers van de burgerlijke stand via de websites van het Algemeen Rijksarchief (A.R.A.) en
zoekakten.nl en van de parochieregisters via het A.R.A. zorgde globaal voor een gemiddelde
daling van 20 % van het ledenaantal van Familiekunde Vlaanderen. Ook bij FV Kempen was
dat het geval. Hoopgevend is nu dat, om het met Marc Eyskens te zeggen, de stijging van de
daling de laatste paar jaren is afgenomen. Voor volgend jaar verwachten we een volledig
status quo met uitzicht op een nieuwe groei. FV Kempen hield en houdt nog steeds stevig zijn
plaats bij de 5 grootste afdelingen van FV vzw.
Dat dit onder meer te danken is aan de kwaliteit en de variatie van onze cursusreeksen en
dienstverlening. We mogen er prat op gaan dat wij procentueel en vaak zelfs gewoon
cijfermatig meer nieuwe leden uit onze cursussen aantrekken dan de collega’s. Dat danken we
aan de inzet van onze lesgevers en de begeleiding tijdens onze genealogische vormingsdagen.
Ik wil hen allen, bestuursleden en medewerkers via deze weg daarvoor hartelijk danken.
2017 was een moeilijk en tegelijk boeiend jaar voor Familiekunde Vlaanderen. In maart trad
een volledig vernieuwd en gedeeltelijk verjongd bestuur aan met Wilfried Devoldere als mijn
opvolger. De moeizame besprekingen om de door minister Gatz en zijn administratie geëiste
samenwerking met Heemkunde Vlaanderen te realiseren, legde een hypotheek op de werking
en het voortbestaan van de vereniging. Zeker toen daar nog een derde speler, LECA, het
vroegere Volkskunde Vlaanderen, zijn wagonnetje ook aanhaakte. Onze structuur en werking
is heel anders georganiseerd dan die van de beide andere verenigingen, die geen leden hebben
en louter professioneel personeel en een algemene werking.
Aanvankelijk werd op een fusie aangestuurd. Als voorzitter heb ik mij, na onze verkiezingen
daarin gevolgd door het nieuwe bestuur, daar met hand en tand tegen verzet. Na vele en
moeizame, soms harde, onderhandelingen hebben wij het zwaard van Damocles dat boven
ons hoofd hing, kunnen verwijderen. Familiekunde Vlaanderen, ondanks soms verwarde en
foute berichtgeving door sommige afdelingen, blijft verder bestaan als onafhankelijke
vrijwilligersvereniging, weliswaar zonder personeel en overheidssubsidies maar met onze
eigen inkomsten en gegarandeerde financiële ondersteuning van onze afdelingen.
Dat verlies van personeel en subsidies lijkt dramatisch maar is het niet echt: de subsidies
gingen volledig naar de personeelskosten en soms moesten ze met onze eigen middelen nog
wat gaatjes stoppen. Een duidelijk bewijs dat wij eigenlijk onder-gesubsidieerd waren, wat de
administratie trouwens ook heeft toegegeven… Uiteraard moeten er maatregelen getroffen
worden om vanaf 2019 als de nieuwe regeling in voege gaat, onder meer de
ledenadministratie op te vangen.
Intussen werd een nieuwe vzw opgericht, voorlopig 3 x Erfgoed (3 x E) genoemd, met
vertegenwoordiging van de drie deelnemende verenigingen en met een groep externe
personen. In de algemene vergadering zitten onze voorzitter Wilfried Devoldere, onze
penningmeester Etienne Van de Kauter, Danny Bex (voorzitter FV Brussel) en ikzelf namens
FV. Wilfried en Etienne zijn bestuurders en voor Etienne sleepten we het
penningmeesterschap van 3 x E uit de brand. In de, ook moeizaam tot stand gekomen,
beleidsovereenkomst 2019-2023 hebben we ook het volledig personeelsbestand van de drie
verenigingen plus (via FV) ook dr. Maarten Larmuseau voor het DNA-Benelux-project
ingebracht. FV brengt, in tegenstelling tot de twee andere verenigingen, geen geldelijke
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inbreng in 3 x E in, maar wel het DNA-project in nauwe samenwerking met de
vrijwilligersvereniging Familiekunde Vlaanderen. Heemkunde Vlaanderen en Leca houden
op te bestaan in 2019.
Het blijft droevig om niet te zeggen kwetsend, om tot vervelends toe telkens te moeten
vaststellen dat de politiek de culturele sector als een gemakkelijk te plukken kip blijft
behandelen en wat nog erger is: met een schrijnend gebrek aan respect voor het werk van
duizenden vrijwilligers, op wat gebakken lucht na. Naar mijn persoonlijke mening hebben wij
met FV een verstandige beslissing genomen door onze zelfstandigheid te bewaren. Want wie
weet met wat een volgende legislatuur weer uitpakt. Uiteraard vergt dit alles aanpassingen
van FV en vooral een stabiel en hopelijk groeiend ledenaantal met aandacht voor verjonging
en diversiteit. Hierbij dus nogmaals een warme oproep tot nieuwe (jongere) en meer
vrouwelijke medewerkers en bestuursleden.
Laten we onze ruggen rechten en samen van 2018 opnieuw een topjaar te maken.

Marc Van den Cloot
voorzitter
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HET BESTUUR
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Effectieve leden:

Marc Van den Cloot, Frederik Peltzerstraat 21, 2500 Lier
marc.vandencloot@telenet.be – 0493/64.70.83
Frans Renaerts, Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net – 014/81.48.27
Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1, 2300 Turnhout
theopeeters1@telenet.be – 014/41.89.86
Victor Bertels, Thierry de Renesselaan 1, 2390 Oostmalle
victor.bertels1@telenet.be – 03/312.29.89
Mariette Backs, Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com – 03/383.26.16
Maria De Bie, Heirbaan 73a, 2370 Arendonk
debiemaria@hotmail.com – 0498/13.18.38
Gerard Keysers, Berkenlaan 8, 2275 Lille (Poederlee)
gerardus.keysers@telenet.be – 014/88.22.84
Patrick De Maesschalck, Jos De Schutterstraat 5 2280 Grobbendonk
patrick.de.maesschalck@telenet.be
Dago Peeters, Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be – 014/55.61.00
Andre Sannen, Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be – 014/31.93.26
Herman Van de Leur, Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be - 014/41.67.46
Andre Van Steenbergen, Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteenb@telenet.be – 03/383.38.69
Hugo Broen, Wijngaardstraat 34, 2390 Westmalle
hugo.broen@telenet.be
Gerald Biesemans, Wandelweg 4,2980 Halle-Zoersel
gerald_biesemans@skynet.be
Ger Matthee, Bergdreef 157,Nl 4822 TR Breda
matthee62@icloud.com – 0031 6 48.17.89.03
Ludovicus Proost, Brusselsestraat 141, 3000 Leuven
Ludovicus.proost@gmail.com
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Erevoorzitter:
Erebestuurslid:
Ereleden:

Eugeen Van Autenboer (†)
Florent Bosch (†)
Elisa Nijs (†)
Jos Van Breen (†)

Specifieke taken van de bestuursleden FV-Kempen en medewerkers
Marc Van den Cloot

Frans Renaerts

Theo Peeters

Victor Bertels

Mariette Backs

Maria De Bie

Patrick De Maesschalck

Gerard Keysers

Voorzitter FV-Kempen vzw
Oud-voorzitter, thans bestuurder Familiekunde Vlaanderen vzw
Initiatiefnemer en projectleider van de DNA-projecten
Begeleider genealogische vormingsdagen
Lesgever: Archieven, Computer en DNA
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Ondervoorzitter FV-Kempen vzw
Boekbinder van onze bibliotheekaanwinsten
Lesgever: Maken van een familiegeschiedenis
Medewerker genealogische vormingsdagen.
Secretaris FV-Kempen vzw
Medewerker genealogische vormingsdagen
Lid Algemene Vergadering Familiekunde Vlaanderen vzw
Penningmeester FV-Kempen
Verantwoordelijk voor de boekhouding en financiën.
Bestuurder Familiekunde Vlaanderen vzw
Hoofdredacteur Kempische Genealoog
Verantwoordelijke uitgever van de Kempische Genealoog
Beheerder van onze bibliotheek
Verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van boeken, uitgaven
Organisator van onze cursussen genealogie
Lesgever: De Parochieregisters en De Burgerlijke Stand
Medewerker genealogische vormingsdagen
Verantwoordelijk voor de bewerkingen van PR en BS
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker aan genealogische dagen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Medewerkster bij het bewerken en inscannen van PR en BS
Medewerkster bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerkster genealogische vormingsdagen
Medewerkster aan genealogische dagen
Verantwoordelijke voor het inscannen van bidprentjes en
rouwbrieven
Bestuurder FV-Kempen vzw
Medewerkster bewerken Cijns- en Leenboeken
Bewerken van gegevens oudstrijders WO1
Bestuurder FV-Kempen vzw
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker ingeven bidprentjes en rouwbrieven.
Bestuurder FV-Kempen vzw
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker ingeven bidprentjes en rouwbrieven.
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Dago Peeters
André Sannen

Herman Van de Leur

André Van Steenbergen

Bestuurder FV-Kempen vzw
Beheerder van onze website.
Bestuurder FV-Kempen vzw
Lid Algemene vergadering Familiekunde Vlaanderen vzw
Verantwoordelijke voor de verzameling bidprentjes en
rouwbrieven
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker aan genealogische dagen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Verantwoordelijk voor de verzameling rouwberichten uit de
kranten Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het
Nieuwsblad
Medewerker genealogische vormingsdagen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Bestuurder Familiekunde Vlaanderen vzw
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Lesgever: Schepenregisters en andere bronnen
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker aan genealogische dagen

Medewerkers
Hugo Broen
Gerald Biesemans
Rita De Laet
Marcel Van de Berg
Alfons Van den Kieboom
Leo Van Herwegen
Bert Verbeke

Lesgever: Beginselen van Oud Schrift
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Fotograaf bij bijzondere gelegenheden
Medewerkster digitaliseren van onze PR in Haza-Data
Vrijwillig medewerkster Rijksarchief Antwerpen
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Lesgever: Beginselen van Oud Schrift
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken

Vertegenwoordiging van onze afdeling in andere organen van FV
Familiekunde Vlaanderen vzw
- Oud-voorzitter: Marc Van den Cloot
- Leden Raad van Bestuur: Marc Van den Cloot, André Van Steenbergen en Victor Bertels.
- Effectieve leden: Victor Bertels, Marc Van den Cloot, André Van Steenbergen, André
Sannen en Theo Peeters.

Bestuursvergaderingen
Jaarlijkse Algemene Vergadering en Algemene Ledenvergadering op zaterdag
4 februari 2017 om 15.30 uur in het documentatiecentrum van Beerse.
FV-Kempen houdt eraan om zijn Algemene Vergadering buiten zijn zetel te Oostmalle te
houden om op die wijze de andere regio’s dichter bij onze activiteiten te betrekken. Wij
danken het documentatiecentrum van Beerse, voor de gastvrije ontvangst in de leeszaal van
het documentatiecentrum.
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Op de Algemene Vergadering waren er 9 bestuursleden en 2 effectieve leden aanwezig.
Na de Algemene Vergadering kregen we een gegidste rondleiding in het Steenbakkersmuseum te Beerse.
Bestuursvergaderingen in 2017 (in chronologische volgorde)
04/02/2017
04/02/2017
04/02/2017
02/05/2017
06/06/2017
05/09/2017
17/10/2017
05/12/2017

Raad van bestuur FV-Kempen in het documentatiecentrum Beerse
Jaarlijkse Algemene ledenvergadering te Beerse
Jaarlijkse Algemene ledenvergadering met toetredende leden te Beerse
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle. (7 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle. (7 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle (9 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle (8 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle.(8 aanw.)

FINANCIEEL WERKJAAR

LEDENAANTAL van FV-Kempen vzw:
Einde

1985
112 leden
1990
167
1995
243
2000
254
2001
263
2002
279
2003
279
2004
279
2005
251
2006
241
2007
239
2008
221
2009
222
2010
216
2011
227
2012
214
2013
223
2014
225
2015
228 (met ruilabonnementen)
2016
220 (zonder ruilabonnementen)
2017
220 (zonder ruilabonnementen)
Ons ledenaantal (zonder de ruilabonnementen met andere verenigingen en archieven) is in
2017 constant gebleven en daarmee gaan wij dit jaar opnieuw in tegen de tendens die bijna
overal wordt waargenomen. Het inrichten van cursussen genealogie voor beginners is hieraan
niet vreemd.

ACTIVITEITEN VAN HET JAAR 2017
Activiteiten in ons vormingslokaal
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Genealogische vormingsdagen
De vaste activiteiten van onze vereniging gaan door in het kasteel de Renesse te
Oostmalle waar we een ruimte huren van Domein de Renesse vzw.
Daar hebben we een lokaal ter beschikking gekregen waar we terecht kunnen met onze
uitgebreide bibliotheek. Onze bezoekers kunnen we ontvangen en bijstaan in een ruime
zaal waarvan een gedeelte gerenoveerd werd
en een ander gedeelte nog het aloude
uitzicht draagt.
Onze vormingsdagen gaan hier elke eerste
woensdag van de maand door van 15.00 tot
22.00 uur, uitgezonderd in de maanden juli
en augustus.
Ze gaan door, onder de leiding van onze
voorzitter, bijgestaan door alle bestuursleden. Allen staan met raad en daad ter
beschikking van onze leden en ook nietleden bij hun opzoekingen.
Vanaf 2018 wordt er elke derde dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 21.00 een tweede
maandelijkse genealogische vormingsdag gehouden.
Aantal bezoekers aan onze genealogische dagen in 2017:
4 januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
6 december
Totaal :

18 bezoekers
18
21
22
16
15
16
22
21
13
182

Ter vergelijking: in 2003 waren er 134 bezoekers, in 2004 139, in 2005 141, in 2006 155, in
2007 159, in 2008 134, in 2009 163, in 2010 180, in 2011 188, in 2012 189, in 2013 200, in
2014 175 en in 2015 198 en in 2016 174 bezoekers.
Onze inspanningen die we permanent doen tijdens onze genealogische vormingsdagen, het
verzorgen van onze Kempische Genealoog, het verzorgen van onze website en vooral het
uitbreiden van onze bibliotheek komt dus werkelijk ten goede van alle FV-leden.

Voordrachten en varia
Dit jaar hebben er 2 voordrachten plaats gehad.
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Op 1 maart 2017 was er een voordracht door Gerrit Vanden Bosch, archivaris van het
bisschoppelijk archief van het Aartsbisdom Mechelen, die een zeer gesmaakte avond bracht
onder het thema: De bisschoppelijke archieven te Mechelen.
De voordracht werd door 12 geïnteresseerde aanwezigen bijgewoond en de spreker ging
uitgebreid in op de gestelde vragen.
Op 4 oktober 2017 gaf Gilbert De Lille een voordracht over Vreemdelingendossiers in het
Stadsarchief te Antwerpen. Aan de hand van veel archiefstukken bracht hij ons een inzicht in
deze weinig gekende bron waarbij blijkbaar de privacyregel van 100 jaar niet van toepassing
is. 17 personen woonde de voordracht bij.

Activiteiten buiten onze gewone activiteiten
Deelname aan organisaties door derden.
Op 25 en 26 maart 2017 namen wij deel aan het Nationaal Congres van FV in het Stadhuis
van Brugge.
Op erfgoeddag bemanden wij in het stadsarchief van Turnhout een stand waar wij met 4
bestuursleden de bezoekers bijstonden bij hun opzoekingen.
Op 8 oktober in Houtvenne en op 3 december in Schilde namen we deel aan genealogische
dagen die door de plaatselijke Heemkringen waren ingericht.
Op 1 december 2017 waren wij vertegenwoordigd te Retie bij een boekvoorstelling van Paul
Stappaerts over doodsprentjes.

Organisatie van een Cursus Genealogie.
Na de geslaagde lessenreeks in het najaar van 2016 in de bibliotheek van Arendonk met 20
cursisten hebben we in 2017 twee lessenreeksen ingericht.
Op maandag 13 februari begon een lessenreeks in het Stadsarchief te Geel met 20 cursisten.
De cursus liep over 6 maandagavonden in de leeszaal van het Stadsarchief van Geel. In totaal
waren er op die 6 avonden 108 aanwezigen wat een gemiddelde bezetting van 18 cursisten is.
In het najaar konden wij terecht in de leeszaal van het Stadsarchief van Turnhout. De cursus
ging door op 11 – 18 en 25 oktober en 15 – 22 -29 november 2017. Hier waren 11 cursisten
die in totaal 61 maal aanwezig waren wat een aanwezigheid van meer dan 10 cursisten per les
vertegenwoordigt.
De archivarissen van Geel en Turnhout waren enthousiast over de cursus. Het feit dat wij
geen lokaalhuur moesten betalen maakte dat de cursussen toch lucratief waren. Een groot
voordeel was dat het documentatiemateriaal in de leeszaal aanwezig was.

Medewerking van bestuursleden FV-Kempen aan Rijks- en Stadsarchieven op
vrijwillige basis: Mariette Backs, Frans Renaerts en André Sannen.
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Projecten uitgevoerd in 2017
Het DNA-Benelux-project
Het DNA-Benelux-project van Familiekunde Vlaanderen waarmee onze afdeling zo nauw
verbonden is, kende een succesvol jaar. De integratie van het Nederlandse Zonen van Adamproject is afgesloten op 119 deelnemers. Van het GEN-iale stamboom-project zijn er op dit
ogenblik 143 en van het Idesbald-project 23 die zich aansloten bij het Benelux-project.
Daarnaast zijn er nog de thans 297 effectieve deelnemers, wat het totaal in onze database op
1595 deelnemers brengt. Dat is een toename van 14 % op één jaar tijd !
Het was onder meer ook aan de bijdrage van dr. Maarten Larmuseau te danken, die de
deelnemers aan zijn projecten zoveel mogelijk trachtte warm te maken, om hun gegevens
(genetisch en genealogisch) in het Benelux-project onder te brengen. Door een uitzonderlijke
opportuniteit is Familiekunde Vlaanderen er in geslaagd om Maarten vanaf 1 januari 2018 als
werknemer aan te werven, door de overname van zijn subsidie via de KU Leuven. Zodoende
hebben wij hem in het nieuwe beleidsplan voorgestelde personeelspakket van 3xE kunnen
meenemen. Het spreekt vanzelf dat dit voor de ontplooiing, uitbreiding en wetenschappelijke
ondersteuning van het Benelux-project een gouden zaak is. Weliswaar gaat dit project als
inbreng van FV mee naar 3xE, maar de samenwerking op dat vlak met FV (Kempen) is daarin
mee verankerd.
Dankzij die uitstekende samenwerking met professor Ronny Decorte en dr. Maarten
Larmuseau biedt ons DNA-Benelux-project een uitzonderlijke service aan de deelnemers op
hoog wetenschappelijk en genealogisch niveau die men wereldwijd waardeert (en benijdt).

Uitbreiding van ons documentatiecentrum (gesubsidieerd door FV vzw).
Aankoop en schenkingen van vele nieuwe boekeenheden en digitale bestanden hebben onze
bibliotheek verrijkt. Onze verzameling is aangevuld met duizenden rouwbrieven, bidprentjes
en overlijdensberichten uit kranten.
In bijlage 4 vind je een overzicht van wat er in onze bibliotheek in de loop van 2017 allemaal
is bijgekomen. De totale inventaris vind je op onze website http://www.fv-kempen.be.
Dank zij het harde werk van Vic Bertels is ons “klein” regionaal documentatiecentrum weer
aangegroeid met vele eenheden zodat we nu over meer dan 1.300 boekbanden (zonder
tijdschriften) beschikken die onze leden helpen bij het verwezenlijken van hun droom: een
familiegeschiedenis maken. Deze verzameling komt tot stand dank zij onze bestuursleden en
zeker ook dank zij onze leden die hun bijdrage doen onder de vorm van schenkingen die we
hierna zullen vernoemen en waarvoor we hen ten zeerste danken.
In ons archiefmateriaal beschikken wij ook over een grote verzameling rouwbrieven,
bidprentjes en overlijdensberichten uit de kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en
Het Laatste Nieuws die door André Sannen, Gerard Keysers en Herman Van de Leur
worden geklasseerd en op computer ingegeven, dit sedert 2011, aangevuld met de door
Mariette Backs gescande rouwbrieven en bidprentjes.
Totaal aantal verwerkte en te raadplegen documenten einde 2015:
2014

2015
11

2016

2017

Rouwbrieven:
40.011 (*)
40.011
Bidprentjes
40.011 (*)
46.932
Overlijdensberichten uit de kranten 118.054 (**) 121.073(**)
5.918 (***)
Gescande rouwbrieven en bidprentjes114.676
143.903

40.011(*)
47.469(*)
121.073(**)
21.975(***)
153.524

40.011
47.469
121.073
35.867
163.506

(*) vanaf 2014 betreft het verwerkte relaties van de overledenen.
(**) vanaf 2015 worden de overlijdensberichten uit de kranten digitaal verwerkt.
(***) Vanaf 2016 worden overlijdensberichten werden in TIFF gescand.

Schenkingen aan onze bibliotheek
Onze oproep tot het schenken van allerhande nuttige archiefstukken werd dit jaar weer zeer
veelvuldig beantwoord.
Wij danken ten zeerste onze schenkers die in de loop van 2017 hebben bijgedragen tot de
uitbreiding van ons archief.
In bijlage 5 hebben wij onze schenkers in een lijst opgenomen met daarbij de geschonken
stukken.

Onze webstek: http://fv-kempen.familiekunde-vlaanderen.be
In 2017 kreeg onze website 6 keer een update. Zo kunnen de bezoekers steeds genieten van
bijgewerkte informatie, zoals de laatste versie van de Kempische Genealoog, uitnodigingen
voor onze cursussen en spreekavonden met interessante onderwerpen. Ook kan men de
volledige inventaris van de in onze bibliotheek aanwezige documenten, naslagwerken en
digitale bestanden terugvinden. Momenteel zijn er 64 documenten online raadpleegbaar op
onze site, gaande van de uitgiften van de Kempische Genealoog tot een overzicht van onze
inventaris
Onze site kan teruggevonden worden via onze 2 adressen op het internet: www.fv-kempen.be
en www.fv-kempen.familiekunde-vlaanderen.be.
In 2017 werd onze site gehonoreerd met 1.985 bezoeken. Bijna 65% van deze bezoekers zijn
“vaste klanten” en bezoeken onze site regelmatig.
In 2017 werd er 6.072 keer een pagina van onze vereniging op een computerscherm
tevoorschijn getoverd. Net zoals de voorbije jaren zijn de meest gefrequenteerde pagina’s de
rubrieken “publicaties”, waarop onze Kempische Genealoog terug te vinden is en de rubriek
“Studiezaal”, waarop de in onze bibliotheek aanwezige verzameling terug te vinden is. De
derde pagina, die waarnaar men het meest op zoek gaat op onze site, is onze agenda. Deze
pagina verwijst naar de activiteiten die in de nabije toekomst georganiseerd zullen worden.
73% van alle bezoeken in 2017 gebeurde vanuit België en een ruime 8% van de bezoeken
kwam vanuit een geïnteresseerde uit Nederland.
Hieronder vindt u de top 10 van de gemeenten van waaruit de websitebezoeken vanuit België
geïnitieerd werden:
1.

2.
3.
4.
5.

Antwerpen
Turnhout
Geel
Peer
Mol
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6. Zoersel
7. Mechelen
8. Brussel
9. Brecht
10. Beerse
Bij de browsers is Google Chrome marktleider als bezoeker van onze website 39% van de
bezoeken, gevolgd door Internet Explorer (20%), Safari (16%) en Firefox (11%).
Een 74% van onze gebruikers werkt met Windows en iets meer dan 18% gebruikt een OS dat
door Apple op de markt gebracht werd. Andere systemen zijn Linux en Android.
Iets meer dan 19% van onze websitegebruikers surft mobiel, waarbij de Apple-producten iPad
en iPhone en iPad het merendeel van het aandeel (70%) voor haar rekening neemt.
In de zoektocht naar onze stambomen en familiegeschiedenis hebben wij de gewoonte om te
zoeken en te snuisteren in duffe archieven en op zoek te gaan naar het bewijs op papier. Meer
en meer, echter, worden wij geconfronteerd met de immer vorderende technologie, die steeds
meer plaats inneemt in ons leven. Zo ook beïnvloedt deze evolutie onze manier van zoeken en
het opslaan van gegevens en wordt de vraag naar het online zetten van alle gegevens alsmaar
sterker. Het zal in de toekomst een uitdaging worden om vanuit FV-Kempen en de genealogie
deze veranderende omgeving een mooie plaats te geven in onze werking om onze leden en
bezoekers maximaal te kunnen ondersteunen in hun zoektocht.
Onze website zal in ieder geval ook in 2018 up-to-date blijven en de gegevens blijven
bevatten, die we heden ook reeds aanbieden aan onze leden en bezoekers. Sterker nog, we
overwegen zelfs een volledige herwerking van onze site, zodat die in een moderner kleedje
terecht kan komen. Blijf dus onze website bezoeken, maar vergeet niet: in uw zoektocht
kunnen hier en daar ook persoonlijke handen helpen. Die kan u terugvinden tijdens onze
maandelijkse genealogische dagen in Malle.
Net zoals op onze website bent u ook daar steeds welkom!

De Kempische Genealoog.
Onze Kempische Genealoog, afgekort KG, blijft het orgaan waarmee we onze Kempense FVabonnees/leden het best kunnen bereiken.
Dank zij onze hoofdredacteur Vic Bertels hebben we in 2017 opnieuw heel wat kunnen
opsteken van de interessante artikelen..
Maar het is echter nog steeds moeilijk om aan artikelen te komen. Daarom vragen wij aan
onze bestuursleden en ook aan de gewone leden ons artikelen te bezorgen die interessant en
leerrijk kunnen zijn voor onze abonnees.
Het zou voor onze hoofdredacteur een grote zorg minder zijn.
Het zorgt ook voor de fysieke verwezenlijking en het versturen per post naar onze abonnees.
De planning voor het verschijnen zijn de volgende:
Verschijning tussen 15 - 31 maart
kopij binnen vóór 1 maart
15 - 30 juni
kopij binnen vóór 1 juni
15 - 30 september
kopij binnen vóór 1 september
15 - 31 december
kopij binnen vóór 1 december
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Projecten voorzien voor 2018
- Buiten de klassieke vormingsdagen in ons centrum te Oostmalle zullen er in de loop van
het jaar opnieuw ten minste drie voordrachten gebracht worden ter ondersteuning van
het opzoekingswerk van onze leden.
Vanaf januari zal ons documentatiecentrum op de derde dinsdag van de maand ook
toegankelijk zijn van .18h tot 21h. (uitgezonderd in juli en augustus)
Ludo Proost zal in 2018 een vervolg schrijven op zijn Land en Cijnsboek van Vosselaar. Dit
maal zal het gaan over het jaar 1758.
- Dit jaar zullen we opnieuw via onze webstek en e-mail nog meer en sneller
nieuwsberichten naar onze leden overbrengen.

Theo Peeters
secretaris

Marc Van den Cloot
voorzitter

Zoersel 27 januari 2018
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Bijlage 4 :Aanwinsten bibliotheek 2017
Algemeen:
A327
A328
A329
A330
A331
A332
A333
A334
A335
A336
A337
A338
A339
A340
A341
A342
A343
A344
A345
A346
A347
A348
A349
A350
A351
A352
A353
A354
A355
A356
A357
A358
A359
A360
A361
A362
A363
A364
A365
A366

Hoe komen wij aan onze namen
Land en grond-boek van den dorpe Vosselaer (L. Proost)
Inkomende borgbrieven Turnhout 1648-1796 (V. Bertels)
Boerenkrijg 1798 – Herdenkingsnummer (Gens Brabantica)
Jaarboek der Geestelijkheid van het Bisdom Mechelen 1947
Eeuwfeest Kon. Harmonie St; Bartholomeus Merksem 1826-1926
Kardinaal van Roey en de Duitse bezetting in Belgie
Militaire Ziekenhuizen van de geallieerden 1914-1918
Silhouettes d’ Ancêtres Tome II (Theodore de Renesse)
Kerkzegels van de Nederland Hervormde Kerk (T.L. Korporaal)
Infogids Turnhout 1988-1989
Europa’s laatste Koningen (J. Van den Berghe)
Als ich can- Jan Van Eyck (F.R. Boschvogel)
De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas (Th Vandebeeck, Dr Jan
Onze boeren verheerlijkt, gedenkboek der eeuwfeesten v/d boerenkrijg (K.van
Naam en faam Merksplasse hoeven (HK Marcblas)
Boerenkrijgnummer 1798 (Gens Brabantica)
Het Vizirgat (J. Goris)
Geschiedenis der Vrijheid van Arendonk (Th. Welvaarts 1887)
Arendonk, Geschiedkundige beschrijving (L. Coveliers)
Arendonk geschetst, portret van een dorp (Els Lenaerts)
Arendonkse kapellen en monumenten (H. Liekens)
De molen van Arendonk Jaarboek 9, HK Als ice can, (G. Van Deuren)
Straatnamen te Arendonk, jaarboek 10 HK Als ice can (H. Liekens)
De Guld “Sint Sebastiaan” Arendonk (E. Van Autenboer)
Arendonk in den grooten Oorlog (M. Heymans)
Arendonk zoals het vroeger was, deel 1 (HK Als ice can)
Arendonk zoals het vroeger was, deel 2 (HK Als ice can)
Jan Van Eyck in de Kempen (J. Goris)
Eenen naeldenkoker en eenen koperen vingerhoet, register van processen
verbaal te Arendonk 1819-1888 (T. Van Eemeren)
Notities van de veldwachters van ongevallen en misdrijven te Arendonk
1888-1936 (copie van origineel)
Notities van de veldwachters te Arendonk 1890-1927 (R. Camp)
Ongevallen en misdrijven in Arendonk 1888-1936 (R.Camp)
Zo leefde Ginderbroek
Zo leefde Ginderbroek
Gramay – Arendonk/Turnhout
Retiese doodsbeeldekes (P. Stappaerts)
Jaarboek Centraal bureau voor Genealogie 1997 (CBG)
Jaarboek Centraal bureau voor Genealogie 1998 (CBG)
Jaarboek Centraal bureau voor Genealogie 1999 (CBG)

Volkstellingen
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Map 36

Diverse volkstellingen Blaardonk, Bouwel, Halle, Morkhoven, Oostmalle,
Rijkevorsel, Varendonk, Vlimmeren, Watereinde, Wechelderzande, Weelde,
Westmalle, Zandhoven, Zoersel

Familiegeschiedenissen
F152
Genealogie Tony Van Eester
F153
Familie Geudens Antwerpen
F154
Valkeniergeslacht Van Gool te Arendonk (H. Van Goethem)
F155
Genealogie van de familie Van Grootel (G.J.A Smet)
F156
12 generaties Rombouts
F157
van der Biestraten, Biegstraaten (G. Matthee, Ton Reniers)
Tijdschriften:
De Rode Leeuw, FV Limburg, jaargang 2017
De Mechelse Genealoog, FV Mechelen jaargang 2017
De Kempische Genealoog, FV Kempen, jaargang 2017
Kempen en Peelland, NGV, jaargang 2017
Bestanden op PC
PR Hazadata PC Geel-Zammel D-H-O 1754-1776
PR Hazadata PC Oevel D-H-O 1730-1820
BS Exel BSKempen

Balen 1797-1905
Bouwel 1798-1910
Eindhout 1792-1916
Gierle 1877-1890 copie akten
Grobbendonk 1797-1910
Herenthout 1796-1910
Herselt PR 1775-1805 BS 1797-1910
Houtvenne 1797-1916
Hulshout 1792-1916
Loenhout 1802-1915
Massenhoven 1802-1915
Mol 1797-1916
Morkhoven 1792-1916
Noorderwijk PR 1605-1797
Oevel 1792-1916

Oostmalle, 5 januari 2018
Victor Bertels
Penningmeester- bibliothecaris
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Bijlage 5: Schenkingen
Het afgelopen jaar werd er aan onze vereniging weer flink geschonken. Zoals de vorige jaren
waren het voornamelijk bidprentjes en rouwbrieven.
Dit jaar was er ook een uitzonderlijke schenking van boeken, bewerkingen en tijdschriften (in
totaal 20 boeken) die betrekking hebben op de gemeente Arendonkboeken en 25 boeken met
copies uit het oud Arendonks archief. De schenker wenste echter niet bij naam genoemd te
worden.
Volgende personen bezorgden ons bidprentjes en./of rouwbrieven:
Jules Vannuffelen Beerse, Anna Marie en Linde van Bunneghem Kwaadmechelen, Familie
Borgers Arendonk, Gerard Keysers Poederlee, Lisette Soffers Oud-Turnhout, Jeff Koyen
namens HK Wessalia Wuustwezel, Ida Ansar Zoersel, Simon Simons Olen.
De HK “de Vlierbes” Beerse bezorgde ons drie grote dozen met bidprentjes die zij dubbel
hadden, wij konden er ongeveer 70% van opnemen in onze collectie.
Buiten bovengenoemde boeken werden ook nog bewerkingen of boeken geschonken door
volgende personen:
Anna Marie en Linda Bunneghem Kwaadmechelen: een aantal kwartierstaten.
Andere schenkers van boeken zijn onze bestuursleden Theo Peeters en Mariette Backs.
Digitaal werden onze bestanden aangevuld met gegevens ons geschonken door Etienne
Kermans.
Onze familiegeschiedenissen werden aangevuld door Ger Matthee.
Een speciaal dankwoord voor het leveren van bijdragen aan onze Kempische Genealoog aan
Maria De Bie, Ludo Proost, het Stadsarchief van Mol en Jo Lommelen.

Oostmalle, 5 januari 2018
Victor Bertels
Penningmeester-Bibliothecaris
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Bijlage 6 : Inventaris FV Regio Kempen 31/12/2017
BROCHURES
Aantal
5
3
8
2
5
90
7
2
1
1
8
7
1
4
8
5
9
7
5
4
2
8
1

naam
eenheidsprijs
DNA BRABANT
30
ABC GENEALOGIE
20
DNA BELGIE
25
ROL KWARTIERSTAAT
8
ROL STAMREEKS
6
OVL/UITV TURNHOUT
PM
CD NUTTIGE GEGEVENS
3
CD VL STAM
15
USB 50 jaar Vl stam
50
KEMP KWST BOEK
12
KWARTIERST BOE
7
TESTAMENT TURNH BEG
3
IK KLIM IN MIJN STBM
6,5
INFO MAP
2
OUD SCHRIFT
6
KWST 64
0,5
OUDE CIJNZEN EN MNT
3
OUD LANDMATEN
4,5
SPEUREN NAAR JE VOOR
7
LATIJN-NEDERLANS
4
OUDE WOORDEN UITDR
4,5
REPUBLIKEINSE KALENDER 3
USB-stick Waasland
57
Totaal

De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen
BUREELMATERIALEN
1 PC + scherm+toetsenbord “Packard Bell”
1 PC Asus +scherm Samsung+toetsenbord
1 Laptop Acer “Travelmate 2410”
1 Laptop Acer
1 Laptop Acer klein formaat met scherm
1 kopieermachine Xerox
1 Printer HP 2355
1 Printer Scanner hp 6600 office jet
1 scan jet 3300
2 snijmachines
3 externe harde schijven
1 digitale camera Nikon D40 + toebehoren
1 stel belichting voor fotografie + tafel
1 beletteringstoestel
1 leestoestel microfilm
1 staanlamp
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totaal €
150
60
200
16
30
PM
21
30
50
12
56
21
6,5
8,0
48
2,5
27
31,5
35
16
9,0
24
57
910.5 €

1 “pick up” kar
3 metalen kasten
1 kabelbox + diverse verlengkabels
2 opstaptrapjes
1 stel tentoonstellingspanelen
diverse vlaggen en spandoeken
5 bibliotheekrekken totaal 9,6 m lengte, 2,2m hoog
BIBLIOTHEEK
Ongeveer 1250 boekdelen en/of mappen
jaargangen van diverse tijdschriften
archiefdozen met genealogische gegevens,
CD’s met genealogische gegevens
bidprentjes en rouwbrieven
DIGITALE GEGEVENS
Via diverse computerbestanden beschikken wij over 203 bestanden die bewerkingen
zijn van parochieregisters of burgerlijke stand uit onze regio. Bijna alle gemeenten uit
het Arrondissement Turnhout zijn in min of meerdere mate aanwezig.
Wij hebben eveneens 60 digitale kwartierstaten van individuele personen.

Oostmalle, 5 januari 2018
Victor Bertels
Penningmeester-bibliothecaris
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