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EDITORIAAL
Na een hopelijk voor iedereen deugddoende vakantietijd is de genealogische trein weer
vertrokken… als hij überhaupt al heeft stilgestaan tijdens de vakantie. Wij hebben in ieder
geval de nieuwe seizoensstart met tromgeroffel ingeluid.
Op 7 september 2005 hebben wij de feitelijke vereniging VVF-Kempen ten grave gedragen
en in het kasteel de Renesse de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Regionale Afdeling
Kempen vzw, afgekort VVF Kempen vzw, opgericht. De stichtende leden waren de tien
bestuursleden van de feitelijke vereniging, aangevuld met de welbekende genealogen Florent
Bosch en Hugo Broen, die beiden nog mee aan de wieg van de Kempische afdeling stonden.
De tien vroegere bestuursleden werden officieel verkozen tot bestuurders. De functies van
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester bleven ook ongewijzigd. Een
historische stap dus, maar met een sterk déjà-vu-gevoel.
Die overschakeling naar de vzw-rechtsvorm was onvermijdelijk geworden. In de provinciale
afdeling Antwerpen waren we Einzelgängers en ook vanuit het nationaal bestuur werd op de
overgang aangedrongen. Dat dit alles te maken heeft met Salonfähigkeit voor het bekomen
van subsidies is overduidelijk. Je kan niet blijven vechten tegen de bierkaai.
Diezelfde 7de september, de eerste woensdag van die maand, was het ook onze eerste
genealogische dag volgens de nieuwe formule. De ruimere openingsuren die reeds vanaf
januari van kracht waren, kenden een toenemend succes. Hopelijk kan de verschuiving van
maandag naar woensdag die trend nog versterken.
Inmiddels draait onze cursus Familiekunde voor beginners in Herentals op volle toeren. Met
29 deelnemers mag dit eerste optreden in die stad een heus succes genoemd worden. Met
dank aan stadsarchivaris Jan Goris die voor de lokale promotie zorgde. Een primeur tijdens
deze cursus is ongetwijfeld de nieuwe bijkomende zesde les. Daarin legt Frans Renaerts uit
hoe je concreet een familiegeschiedenis maakt, d.w.z. een echt familieboek, met inbegrip van
een demonstratie over hoe je het zelf kan inbinden. Op een later af te spreken datum brengen
de cursisten dan nog een bezoek aan het Nationaal VVF-centrum te Merksem.
Goed nieuws is er ook van de bibliotheek die weer heel wat aanwinsten mag noteren. Verder
in dit nummer leest u er meer over. Ook onze website heeft een verjongingskuur ondergaan
en is een bezoek overwaard.
Een dankwoord ook aan Inge Schoups, stadsarchivaris van Antwerpen, en Paul Arren voor
hun aandachtige lezing van de Kempische Genealoog waardoor we de telefoonlijst der
archieven konden aanpassen.
Nog even meegeven dat wij op zaterdag 29 oktober van 10 u. tot 16 u. deelnemen aan de
18de Brabantse Contactdag te Tilburg in het Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, in
het hartje van Tilburg (http://regionaalarchief.tilburg.nl).
OPGELET: de genealogische opendeurdagen gaan nu door op woensdag van 15 u. tot 22 u.
in het kasteel de Renesse zoals vanouds. Vermits in november wegens de antiekbeurs geen
genealogische opendeurdag is, verwachten wij u in oktober tweemaal: woensdag 5 oktober
en woensdag 26 oktober. Men zegge het voort !

ONGEHUWDE MOEDERS EN
GEWETTIGDE KINDEREN (DEEL 1)
Heel wat stamboomonderzoekers worden vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een
ongehuwde moeder waarvan het kind al dan niet later erkend of gewettigd wordt.
In de burgerlijke stand –19de eeuw – blijft in de meeste gevallen de vader totaal onbekend,
althans voor de wet – en de facto dus ook voor de genealoog. Dit leidt tot kwartierverlies en
een deel van de afstamming blijft dus onbekend.
Een tweede mogelijkheid is dat het kind, of de kinderen, min of meer korte tijd later, bij
huwelijk, alsnog gewettigd worden. Dit geeft alleszins een waarschijnlijkheid aan het
vaderschap en normaal gaat de onderzoeker dan verder met zijn voorouderreeks via de vader
die het kind wettig erkende. Toch kunnen er nog enkele problemen opduiken om de juiste
geboortedatum te achterhalen. Bij de geboorte wordt het kind in de BS immers ingeschreven
onder de familienaam van de moeder, bij huwelijk en eventuele wettiging krijgt het kind dan
de naam van de vader en gaat dus verder door het leven met deze naam.
In de huwelijksakte wordt gewoonlijk melding gemaakt van de geboortedatum en wettiging
van het kind en ook bij de geboorteakte wordt een randvermelding aangebracht die aangeeft
wanneer het kind gewettigd werd.
Over het algemeen levert dit dus geen al te grote problemen op. Wanneer de moeder echter
uit een totaal andere regio komt en je kijkt daar de 10-jarige tafels na, zal je vaststellen dat de
boorling daar enkel onder naam van de moeder voorkomt en het kan dus enig zoekwerk
vragen vooraleer je de juiste voorouder gevonden hebt.
Wanneer je in de BS reeds vastloopt om je voorouder te vinden kan het misschien helpen om
een geboorte te zoeken van een kind dat de familienaam van de moeder draagt !
Een frappant voorbeeld vind ik in mijn eigen kwartierstaat:
Op 3 novembe 1823 huwt te Arendonk, Joannes Maes met Elisabeth van Herck, bij dit
huwelijk worden acht kinderen gewettigd, geboren tussen 1801 en 1822. Uit verdere
opzoekingen in de parochieregisters blijkt dat al deze kinderen in deze registers als wettige
kinderen gedoopt werden. Wij vonden echter geen kerkelijk huwelijk. Gezien de woelige
periode van de franse tijd menen wij dat er sprake is van ofwel een vergissing in de BS, ofwel
een nalatigheid van de ouders, die uiteindelijk om één of andere reden in 1823 moest
rechtgezet worden.
Een andere mogelijkheid die zich – eerder zelden – voordoet, is dat kinderen pas na enkele
jaren – bij een later huwelijk – gewettigd worden.
Zulke wettiging betekent niet altijd dat de vader die de kinderen wettigt, ook de natuurlijke
vader is ! Het hangt dan ook van de interpretatie van de genealoog af of hij al dan niet met de
wettige vader verder gaat om zijn kwartierstaat te vervolledigen.
Wanneer uit de data blijkt dat het materieel onmogelijk is dat de wettige vader ook de
natuurlijke vader is, wordt het probleem nog groter, vb: een man wettigt bij een huwelijk
kinderen die geboren werden toen hijzelf nog maar 12 jaar was. Hier is overduidelijk dat hij
niet de vader kan zijn (??).

Een doorgedreven onderzoek kan in zeldzame gevallen een aantal elementen opleveren die
wijzen op de afstamming: een testament, een erkenning wanneer het kind volwassen is, een
verklaring van de moeder, e.a. Dit laatste werd echter meestal slechts bij mondelinge
overlevering doorgegeven, het blijft dus gissen.
Een ongehuwde moeder, in de 19de eeuw, was in heel wat gevallen een “smet” op de naam
van de familie en in sommige families blijft het een moeilijk bespreekbaar onderwerp
wanneer dit in de stamboom voorkomt. Natuurlijke of onwettige kinderen zijn echter van
alle tijden en “frustraties” koesteren over het feit dat een van je voorouderlijke moeders niet
gehuwd was op het ogenblik dat je voorouder geboren werd, hoort niet bij de filosofie van een
genealoog. Het is immers een deel van onze familiegeschiedenis en kan zelfs interessant zijn
om de levensomstandigheden te ontdekken waarin de moeder of haar ouders zich op dat
ogenblik bevonden.
Vic Bertels

“ILLEGITIMUS-ILLEGITIMA” EN “ERKENNING”
IN HET ANCIEN REGIME (DEEL 2)
In tegenstelling met de akten van de BS, waar het kind van een ongehuwde moeder de
familienaam van de moeder krijgt, en de vader niet ingeschreven wordt, zien we in de
parochieregisters dat de naam van de vader praktisch altijd vermeld wordt.
De geboorteakten geven wel aan dat het kind “illegitimus” of “illegitima”, dus onwettig is,
maar met opgave van de naam van de vader. In heel wat gevallen wordt er bij vermeld dat de
baker of de vroedvrouw de naam van de vader afgedwongen heeft van de moeder terwijl ze in
barensweeën verkeerde.
Dat men er steeds op aandrong om te weten wie de vader was had verscheidene redenen.
Vooreerst was er de kwestie van onderhoud. De verwekker kon het zich in die tijd praktisch
niet permitteren om niet mee in te staan voor het onderhoud van het kind. De ongehuwde
moeder moest immers veelal terugvallen op haar – meestal – arme of kroostrijke eigen
familie.
Een andere reden was dat men in kleinere gemeenschappen bijna verplicht was de afstamming
te weten, dit om later eventuele huwelijken met bloedverwanten te voorkomen. Hierbij mag
niet vergeten worden dat destijds strenge normen gehanteerd werden door de Kerk inzake
verwantschappen bij huwelijk. Dispensaties (toelating voor huwelijk) voor bloedverwantschappen in 2de, 3de en 4de graad komen geregeld voor in de PR.
Het komt ook geregeld voor dat bij de doop van een natuurlijk kind, zowel familieleden van
de vader als van de moeder optreden als doopheffers, ook als er geen huwelijk op volgt.
Meestal blijft het kind ook de naam van de natuurlijke vader dragen en is het voor de
familievorser dan ook gemakkelijker om de bloedlijn verder te volgen.
In de parochieregisters die ikzelf reeds bewerkte, zijn akten van natuurlijke kinderen, waar
geen vader vermeld wordt een grote uitzondering.

In vele gevallen wordt het kind ook “erkend” door de vader en zal hij daarmee de verplichting
op zich nemen mee voor het onderhoud te zorgen. Dit kan zelfs zover gaan dat hij het naast
zijn eventuele wettige kinderen bij een andere vrouw, testamentair begunstigt.
Zeldzaam zijn de akten waarin vermeld wordt dat de door de vrouw genoemde vader, zijn
vaderschap ontkent. Verwonderlijk is dit niet gezien de sociale controle in de meestal kleine
leefgemeenschappen van die tijd – iedereen kende iedereen – en dorpsroddels zullen ook toen
wel hun werk gedaan hebben. Een “avontuurtje” bleef meestal niet geheim en de meeste
pastoors stonden er op te weten wie de vader was !
Zelfs wanneer de naam van de vader niet gekend was, vindt je toch nog een verwijzing, een
soldaat uit dit of dat regiment, een inwoner uit deze of gene gemeente, enz.
Uit de manier waarop alles genoteerd werd in de parochieregisters en uit allerlei andere
bronnen uit het ancien regime kan men opmaken dat er in die periode “normaal” omgegaan
werd met de geboorte van een natuurlijk kind.
Voor de familievorser hoeft het althans geen bijkomende moeilijkheid te zijn bij het zoeken
naar zijn voorouders. Alle gegevens uit een akte van een “legitieme” geboorte vindt hij ook
terug in een akte van een “illegitieme” geboorte.
Een speciaal geval vonden wij in de PR van Arendonk.
Op 01.03.1756 huwt Petrus De Vocht, onw zn van Margaretha De Vocht, met Agnetis
Brusseleers; hun eerste kind geboren op 7.02.1757 wordt ingeschreven als Margaretha De
Vocht.
Bij drie kinderen die daarop volgden Anna Maria ° 9/5/1759, Jacobus ° 22.12.1761 en
Joannes °12.11.1764, wordt de vader Petrus VERDONCK genoemd.
Vanwaar deze naamsverandering?
Uit een proces van 1725 (OAA 2889) blijkt dat Margaretha De Vocht een geding aangespannen heeft tegen Peter Verdonck, de vermoedelijke vader van haar onwettige zoon.
Deze laatste heeft pas in 1758 erkend dat Petrus De Vocht zijn kind was, vandaar de twee
verschillende namen bij de geboorte van de kinderen in het gezin Petrus (De Vocht) Verdonck
x Agnetis Brusseleers.
Bij dit alles kunnen we vaststellen dat meestal niet het “wettig” of “onwettig” zijn van een
voorouder voor grote problemen zorgt. We kunnen alleen maar bevestigen wat algemeen
geweten is: de moederlijke lijn is ZEKER, de vaderlijke lijn is VERMOEDELIJK zeker.
Vic Bertels

BEZOEK DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN
VVF KEMPEN VZW
Onze website werd door Johan Van Steen in een nieuw kleedje gestoken. Meer dan 10.000
bezoekers gingen reeds een kijkje nemen op ons webadres: http://users.pandora.be/vvfkempen
Er wordt uiteraard nog verder aan gewerkt. U vindt er alleszins reeds een heleboel informatie
over onze werking, bibliotheek, openingsuren en dergelijke. Ga beslist eens kijken !

DE KEMPISCHE PINTJESMEESTERS
In 1921 schreef J. Ernalsteen een interessant boekje over de pintjesmeesters uit onze streken 1 .
Pintjesmeesters zijn wonderdokters die met hun Pint wonderbare genezingen verwekken. Zij
belezen met geheimzinnige formules, verjagen kwalen en nemen pijnen weg. Zij wonen
meestal niet in het centrum, maar aan de rand van het dorp, want hun praktijk moet met een
zekere geheimzinnigheid omweven kunnen worden. Em. Van Heurck heeft over de
wonderbare pint een studie geschreven, die in 1915 bij Buschmann te Antwerpen verscheen:
“L’Orguent armaire et la Poudre de sympathie dans la Science et le Folklore.”
We noteren hier de genealogische gegevens die Ernalsteen in zijn werkje vermeldt.
Peerke Pint, of Petrus Langen werd te Zundert geboren op 28 januari 1832. Hij huwde in
1863 met Keke (Cornelia) Van Looveren van Wuustwezel. Zij was geboren op 6 december
1831. Zij gingen wonen aan de heikant in de Weehagen, onder Brecht. Op 5 mei 1913
vierden zij hun gouden bruiloft, wat in het plaatselijke weekblad niet ongemerkt was voorbij
gegaan 2 . Peerke Pint overleed op 26 juni 1914 en Cornelia op 13 oktober 1917.
Matthijs Langen was vermoedelijk een broer van Petrus Langen, en werd omstreeks 1815 te
Zundert geboren. Hij woonde op de Pannenhoef onder Rijsbergen en stond bekend als
iemand die ‘ze in de pint deed’.
Rik Schoeters werd geboren uit een oude Brechtse weversfamilie. Hij was jachtwachter bij
mijnheer della Faille te Brasschaat.
Cornelius Kokx werd door de mensen ‘Nelis van den Palmboom’ genoemd, omdat hij vele
jaren heeft geboerd op de hoeve ‘de Palmboom’. Hij was te Brecht geboren op 29 juni 1838.
Zijn vader huurde, toen Nelis 3 jaar oud was, de stede ‘den Henxbroek’ te Sint-Lenaarts, en
kwam na 20 jaar terug naar Brecht toen de boerderij verkocht werd. Nelis moest
niettegenstaande hij een goed lot bij de loting had getrokken toch soldaat worden en heeft
dienst gedaan te Bergen (Henegouwen), in het kamp van Beverlo en te Antwerpen. In de
periode dat hij met zijn 4 zusters boerde in zijn geboortedorp, was Cornelius ook
kapelmeester van het Lochtse kapelletje. Hij overleed in Sint-Lenaarts op 18 maart 1917.
Anna Maria Bockx was te Itegem geboren op 3 februari 1843 en overleed te Sint-AntoniusBrecht. Zij was gehuwd met hoefsmid Juliaan Bogaerts. Zij bezat een echte Pint.
Maria Carolina Hermans, geboren te Brasschaat, was een dochter van een houtkoopman. Zij
huwde Jan-Baptist Ibens, die van Kapellen afkomstig was. Hij overleed op 15 september
1903. Zijn vader was strodekker en hij hield, naast het uitoefenen van het timmerambacht,
een herberg ‘in de drie Snoeken’ te Hoogboom. De voorouders van Jan-Baptist kenden van
onheugelijke tijden het geheim van de Pint. De zuster van haar schoonvader leerde Maria hoe
zij de wonderbare pintstof moest vervaardigen. Na haar overlijden zullen haar 2 dochters, die
sedert hun huwelijk in Antwerpen woonden, de overlevering van hun moeder voortzetten.
Jacobus, of Kobe, Driesen werd in oktober 1865 geboren te Loenhout en woonde op de
Heibaard, een uitgestrekte heide tussen Loenhout, Hoogstraten, Sint-Lenaarts en Brecht.
Naast zijn mandenmakersstiel, bediende hij de straatlampen en was grafmaker in Loenhout.
Kobe was een leerling van Peerke Pint.
1
2

ERNALSTEEN, J., Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken, Drukkerij L. Braeckmans, Brecht, 1921.
Nieuwsblad der Kempen, nr. 19 – 11 mei 1913, Braeckmans, Brecht.

De geneesboeken waarin de Pintjesmeesters hun geheimen noteerden, worden ‘Pintjesboeken’
genoemd. We noteren een recept uit het pintjesboek van Rik Schoeters.
Voor pijn af te nemen
Men koopt voor 50 centiemen koperrood dat men in de maand mei 3 , onder een tinnen schotel
met een glas erover, in de zon laat klein worden tot fijn stof en dan doet men het bloed of
ziltige nat in een ‘poederken’ van een vingerhoed groot en daar goed door mengelen met een
weinig water, dat goed in een lijnwaden doekje doen, dat tegen het vuur houden tot het droog
is, en dan 15 dagen het aanhangen. De pijn zal verdwijnen en genezen zijn.
(Einde citaat).
Wie een toverboek bezat, kon allerlei ‘zwarte kunsten’ uitvoeren. Had men geen geld, dan
wierp men zijn klak in een boom, waaruit het dan blinkende, klinkende geldstukken regende 4 .
Ik heb een bezweringsritueel om de juiste cijfers van de Lotto op het formulier te noteren,
maar ik denk dat mijn ritueel niet deugt, want ik heb nog nooit iets gewonnen. Kent iemand
nog een goede pintjesmeester die mij de juiste formule aan de hand kan doen?
Hugo Lambrechts-Augustijns

TENTOONSTELLING
ETTEN-LEURSE FAMILIESTAMBOMEN
Zaterdag 8 oktober 2005 organiseert de Werkgroep Genealogie Etten-Leur van Heemkundekring Jan uten Houte voor de 7de keer een stamboomtentoonstelling met Etten-Leurse
geslachten en een aantal voorlichtingsstands voor de beginnende en gevorderde stamboomzoekers. Het thema dit jaar is Genealogie op het internet. Zoals gebruikelijk worden er
Etten-Leurse familiestambomen tentoongesteld. Dit jaar zijn dat o. a. de families Baremans,
Van den Broek, Heeren, Jochems, Koevoets, Lauwen, Van Meer, Nuijten en Oomen.
Een van de deelnemers is de website www.genealogie-westbrabant.nl met algemene
genealogische en historische informatie. Twee genealogische werkgroepen zijn er actief met
historisch onderzoek in Bergen op Zoom en St. Willebrord. Het Regionaal Archief WestBrabant presenteert haar website met de volledige persoons-registratie van 1594 t/m 1953,
alle doop-, trouw- en begraafregisters en alle registers van de burgerlijke stand die online
raadpleegbaar zijn en eenvoudig thuis uit te printen zijn.
Heemkundekring Jan uten Houte is er met haar collecties bidprentjes en overlijdensadvertenties (kopiëren mogelijk). Zij brengen ook hun collectie heemkundige publicaties mee.
Verder het Baanlozencentrum Etten-Leur met voorlichting over de cursussen oudschrift en
stamboomonderzoek, de NGV met een voorlichtingsstand, een demonstratie van Aldfaer, het
gratis van het Internet te downloaden nederlandstalig genealogisch computerprogramma.
U is gratis welkom van 10 tot 16 u. in het Neerlandsch Koffyhuis, Markt 23 in EttenLeur. Inlichtingen bij Cor Kerstens: 00 31 76 5020459; E-mail: ckerstens@casema.nl
3

De meimaand, toegewijd aan O.-L.-Vrouw, is de maand bij uitmuntendheid om geheimzinnige geneesmiddelen
te maken. Kobe Driesen vervaardigde de Pintstof op O.-L.-Vrouwdagen, voornamelijk op O.-L.-VrouwHemelvaart (15 augustus). Zie ook het Theatrum Sympatheticum, p. 126 : ‘Men stelt het Poeder voornoemt in ‘t
begin van de maent Augusty ...’
4
ERNALSTEEN, J., o.c., p. 29.

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK VVF-KEMPEN
Om onze leden zo goed mogelijk ten dienste te kunnen staan, proberen wij onze bibliotheek
zoveel mogelijk uit te breiden met gegevens uit het arrondissement Turnhout. Dit is niet
altijd even gemakkelijk. Een aantal bewerkte gegevens blijken moeilijk te verkrijgen om
welke reden dan ook.
Dank zij de schenking van Mevr. Nijs uit Dessel, kunnen wij de bestanden van de PR Dessel,
die reeds in ons bezit waren, nu aanvullen met bijkomende gegevens over huwelijken en
overlijdens uit het begin van de jaren 1800. Deze gegevens zullen in HAZA-DATA ter
beschikking staan.
Eveneens uit de gegevens van Mevr. Nijs hebben wij de volkstellingen van Pulderbos van
de jaren 1693 – 1755 en 1772 kunnen opmaken. Zij zullen vanaf oktober in onze bibliotheek
aanwezig zijn.
Van Maria De Vrij uit Zoersel, kregen we de toelating om gegevens van de gemeente Brecht
in haar bezit, te kopiëren, deze gegevens vullen de hiaten op die wij over deze gemeente nog
hadden. Het betreft: huwelijken 1611/1714, dopen 1596/1623, begrafenissen 1611/1714
van Brecht en dopen 1653/1669 van Jukschot.
Ondergetekende heeft inmiddels ook de begrafenissen van de gemeente Meer van 1609 tot
1812 geklapperd. Ze staan vanaf oktober in onze bibliotheek.
Onze oproep om doodsbrieven en bidprentjes heeft redelijk wat opgeleverd. De schenkingen
zijn nu allemaal verwerkt in onze databank en staan eveneens ter uwer beschikking. Wij zijn
ervan overtuigd dat er nog leden zijn die met heel wat dubbels zitten van doodsbrieven en/of
bidprentjes, gooi ze zeker niet weg. Bezorg ze aan één van onze bestuursleden of geen een
seintje, telefonisch of per e-post.
In onze bibliotheek ontbreken nog gegevens van enkele gemeenten uit het Arrondissement
Turnhout:
van de gemeenten BALEN – MEERHOUT – MERKSPLAS – WESTERLO – HERSELT
– HULSHOUT – HERENTHOUT – EINDHOUT en VEERLE hebben wij nog geen
gegevens. Ook van MOL hebben we enkel klappers op de P.R.
Indien er leden zijn die over bewerkte of andere gegevens van deze gemeenten beschikken,
zouden wij willen vragen om contact op te nemen met ondergetekende.
Vic Bertels

EEN TIP…
Heeft u in uw kennissenkring een verzamelaar van doodsbrieven en/of bidprentjes die geen
lid is van de VVF, spreek hem of haar eens aan. Dubbels zijn uiteraard welkom, maar we
kunnen de originelen die ze niet wensen af te staan ook scannen of kopiëren. Heb je goede
relaties met een begrafenisondernemer in je gemeente ? Tracht met hem een akkoord te
maken om van elke begrafenis een doodsbrief en bidprentje te bekomen. Vergeet ook de
heemkundige kringen niet te contacteren. Zij beschikken vaak over grote collecties.

Volkstelling Pulderbos 1693
Deel 1 (wordt vervolgd)

ARAB O.F nr 359 film 1386/23

Bewerking: Vic Bertels

Wij pastoor, borgmeester, schepenen en secretaris van Pulderbosch, verclaeren
onder den eede die wij,,,,,,, gepresenteerd hebben in't aenkomen van onsen off ,,,,,, gedaen te
hebben, soo ,,,,,, neerstich onderzoek mogelijk is geweest alle die vaste inwoonden van den
voorschreven ,,,,,,, van Pulderbosch van we,,,, ,sel of straet, ouderdom of conditie de selve
mochten wesen, ingevolge van seyne maeyestijts placaete van den sevensten november 1693
ende aldaer bevonden te hebben alle personen hier onder vuytgedrukt bij naeme en toenaemen
voornaam

achternaam

relatie

Joannes
Petrus
Margaretha
Adriana

Verbraeken
Bervoets
Van der Veken
Gommers

pastoor
zijn knecht
zijn dienstmeid
zijn dienstmeid

Cornelis
Joanna
Maria
Peeter
Anna

Mast
Syen
Mast
Rillaerts
Gommers

borgemeester
zijn huisvrouw
zijn dochter
zijn knecht
zijn dienstmeid

Adriaen
Elisabeth
Catharina
Joannes
Peeter
Catharina
Catharina

Verdonck
De Visscher
Verdonck
De ,,,
De ,,,
Weyers
Van Dael

sijne huysvrouwe
sijn kint
zijn knecht
zijn knecht
zijn dienstmeid
zijn dienstmeid

Joannes
Petrus
Annemie
Petrus
Elisabeth

Van Doren
Van Doren
Van Doren
Tessens
De Laet

weduwnaar
zijn kind
zijn kind
zijn knecht
zijn dienstmeid

Joannes
Maria
Joannes
Clara

De Laet
Somers
De Laet
De Laet

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Huybrecht
Elisabeth
Adriaen

Huybrechts
Verscheuren
Huybrechts

zijn huisvrouw
zijn zoon

Adriaan
Margaretha
Adriaan
Cecilia

Van Ischoven
Van den Bogaert
Van Ischoven
Van Ischoven

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Peeter
Cornelia
Joannes
Joanna

Van Ostaejen
Van Reusel
Van Ostaejen
Van Ostaejen

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Michael
Maria
Michael
Begga
Maria

Van Tichelt
Rombouts
Van Tichelt
Van Tichelt
Van Tichelt

sijne huysvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn kind

Joannes
Cornelia
Joanna
Jacobus
Franciscus
Anna

Janssens
Valentijns
Janssens
Renders
Croecx
Van Dueren

zijn huisvrouw
zijn dochter
knecht
knecht
dienstmeid

Maria
Jan Baptist
Anna

Van Loco (Looc)
Bailly
Bailly

weduwe
haar kind
haar kind

Petrus
Maria
Joannes
Joanna

Gommers
Suys
Gommers
Gommers

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Anna
Joannes
Petrus
Catharina
Maria
Anna

De Pooter
Van Ischoven
Van Ischoven
Van Ischoven
Van Ischoven
Van Ischoven

wed Jan Van Ischoven
haar kind
haar kind
haar kind
haar kind
haar kind

Petrus
Barbara
Elisabeth
Gertruydt

Van Tendelooy
De Pooter
Van Tendelooy
Van Tendelooy

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Hubertus
Maria
Michael
Cornelis
Catharina

Peeters
Suls
Peeters
Peeters
Mas

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn dienstmeid

Jaspar
Elisabeth
Peeter
Maria

Van Aecken
Vekemans
Van Aecken
Van Aecken

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Jacobus
Catharina
Maria

Janssens
Van den Bogaert
Janssens

zijn huisvrouw
zijn kind

Maria
Walter
Magdalena

Schouvorsts
Van den Bogaert
Van den Bogaert

wed. Cornelis van den Bogaert
haar kind
haar kind

Judocus
Maria

De Laet
Renders

Kapelaan
zijn dienstmeid

Guilliam
Anna
Petrus
Catharina
Maria

Vaes
Verpoorten
Vaes
Vaes
Smets

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn dienstmeid

Jacobus
Maria
Balthasar
Catharina
Maria

Lysen
Van Mechelen
Lysen
Lysen
Lysen

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn kind

Petrus
Petrus

De Pooter
De Pooter

weduwnaar
zijn kind

Elisabeth

De Pooter

zijn kind

Petrus
Anna
Joannes
Cornelia

Veraert
De Pooter
Veraert
Veraert

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

Nicolaes
Egidius
Adriana

Broodthuys
Broodthuys
Broodthuys

weduwnaar
zijn kind
zijn kind

Antonis
Magdalena
Arnoldus
Dymphna
Anna

Van Mechelen
Neels
Van Mechelen
Van Mechelen
Van Mechelen

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn kind

Jacobus
Adriana
Petrus
Maria
Petronella

Van Mechelen
Marissen
Van Mechelen
Van Mechelen
Van Mechelen

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn kind

Michael
Elisabeth
Catharina
Maria
Cornelis
Joannes
Maria

Syens
Goormans
Van Cant
Van Cant
Vervloedt
Jacobs
Firens

zijn huisvrouw
haar voorkinderen
haar voorkinderen
zijn knecht
zijn knecht
zijn dienstmeid

Michael
Adriana
Franciscus
Cecilia
Adriana
Sophia
Jacobus
Gibbertus
Catharina

Rombouts
Brants
Rombouts
Rombouts
Rombouts
Rombouts
Dilis
Peeters
Pulmans

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind
zijn kind
zijn kind
zijn knecht
zijn knecht
zijn dienstmeid

Petrus
Gertruydt

De Meyer
De Meyer

weduwnaar
zijn dochter

Maria
Joannes
Anna
Cornelis
Elisabeth

Van Weesenbeeck
Kerstens
Kerstens
Vermeulen
Vermeulen

weduwe
haar voorkind
haar voorkind
haar nakind
haar nakind

Anna
Geeraert
Joachim
Anna

Van Eynde
Van Ischoven
Van Ischoven
Van Ischoven

weduwe
haar zoon
haar zoon
haar dochter

Martinus
Elisabeth
Egidius
Elisabeth

Geerts
Van den Brande
Geerts
Geerts

zijn huisvrouw
zijn kind
zijn kind

LIJST BESTUURSLEDEN
Voorzitter:

Eugeen van Autenboer
Oude Vaartstraat 64 2300 Turnhout
Marc Van den Cloot
Salphensebaan 24 2390 Malle
E-post: marc.vandencloot@telenet.be
Frans Renaerts
Sint-Jozeflaan 78 2400 Mol
E-post: frans.renaerts@busmail.net
Vic Bertels
Thierry de Renesselaan 1 2390 Malle
E-post: vic.bertels@belgacom.net

Ondervoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

014/41.46.51
03/312.26.54

014/81.48.27

03/312.29.89

Bestuursleden:
Ludo Dierckx
Gerard Keysers
Andre Sannen
Herman Van De Leur
Johan Van Steen
Andre Van Steenbergen

Steenovenstraat 43 2340 Beerse
E-post: ludo.dierckx@skynet.be
Berkenlaan 8 2275 Poederlee
E-post: --Achterbos 208 2400 Mol
E-post: andre.sannen@scarlet.be
Schorvoortstraat 117 2300 Turnhout
E-post: herman.vdleur@cityserver.be
Berkenlaan 22 2380 Ravels
E-post: johan.vansteen@telenet.be
Pastorijstraat 19 2275 Wechelderzande
E-post: avsteenb@pandora.be

014/61.21.65
014/88.22.84
014/31.93.26
014/41.67.46
0474/83.72.30
03/383.38.69

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Stadsarchief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentearchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Gemeentearchief Kalmthout
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief Abdij Bornem
Archief Abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D.Verstraeteplaats 5 2018 Antwerpen
Kruibekesteenweg 39 B.1 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10 1000 Brussel
Venusstraat 11 2000 Antwerpen
Gemeentehuis 2480 Dessel
Gemeentestraat 21 2570 Duffel
Gasthuisstraat 5 2440 Geel
Augustijnenlaan 1 2200 Herentals
Vrijheid 149 2320 Hoogstraten
Barreelstraat 14 2920 Kalmthout
Kard.Mercierplein 6 2500 Lier
Varkensstraat 6 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Abdijlaan 16 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496 2390 Malle

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/58.11.89
014/21.28.00
03/340.19.60
03/620.22.19
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.33.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00

