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03/383.38.69

EDITORIAAL
Wanneer deze editie verschijnt is het gewone
leven opnieuw in de plooi gevallen, vakantie
voorbij, zomer (?) voorbij...

Wat zit er verder nog in het vat voor de komende
winter? Onze maandelijkse genealogische
avonden gaan gewoon verder, zie agenda. Wij
hebben een cursus genealogie voor beginners
gepland in Klein Vorst Laakdal, deze zal starten
half september en omvat zes avonden van
ongeveer 2 uur. Van elke les wordt een samenvatting gemaakt die kan dienen als naslagwerk
bij je opzoekingen. Wij helpen je op weg en/of
geven je bijkomende tips bij je zoekwerk.

In september zijn wij opnieuw gestart met onze
normale werking en er wacht ons nu een drukke
tijd. De cursus in Laakdal komt er aan en wij
zullen ook nog minstens één voordracht organiseren .
De projecten? De digitalisering van parochieregisters Turnhout St. Pieter schieten goed op en
ook aan de inventarisering van de Molse kerkhoven werd hard gewerkt. Wij houden U op de
hoogte wanneer hiervan gegevens beschikbaar
zijn in onze bibliotheek. Voor Turnhout kunnen
wij U melden dat gegevens over dopen en
huwelijken reeds gedeeltelijk op PC beschikbaar
zijn. Wij hopen om begin 2008 reeds een groot
deel op gegevensdragers te hebben en zullen
trachten om ook in boekvorm het een en ander
af te werken. Onze verzameling bidprentjes en
doodsbrieven groeide verder aan, dank zij heel
wat giften van sympathisanten.

Om nog meer mensen bij onze werking te
betrekken zullen we eveneens nog voordrachten organiseren, het onderwerp en de data vind
je elders in deze uitgave.
Wij kondigen nu reeds aan dat onze jaarlijkse
algemene vergadering op 26 januari 2008 zal
doorgaan in Turnhout. We zullen dan tevens de
eerste resultaten van de bewerkte parochieregisters overhandigen aan het Turnhoutse stadsarchief.
Op nationaal vlak wordt verder gewerkt aan de
vernieuwing van de structuren en de communicatie met de leden. Het is de bedoeling dat op
termijn de VVF-leden betere en meer informatie
krijgen die hen kan helpen bij het opzoeken en
of opmaken van hun familiegeschiedenis.

De voordrachten van onze secretaris over het
maken van een familiegeschiedenis en het
inbinden ervan, kenden een groot succes. Op
beide voordrachten waren zevenentwintig
belangstellenden aanwezig. Geïnteresseerden
die de voordrachten gemist hebben, kunnen nog
altijd een CD bestellen waarop heel duidelijk uitgelegd wordt hoe je zelf een boekenpers kan
maken en zelf je boeken kan inbinden. Hiervoor
neem je best rechtstreeks contact op met onze
secretaris Frans Renaerts.

Wij staan in ieder geval steeds graag ter
beschikking. Zit je ergens mee? Wil je informatie? Heb je interessante gegevens voor ons ?
Vraag het of laat het ons weten, wij zullen U
graag van dienst zijn.

Vic Bertels
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SINT-BARBARA-KOLVENIERSGILDE
UIT GEEL-BEL
‘Bij de aanvang van de 80-jarige oorlog (15681648) waren er in de vrijheid Geel drie grote
gilden bedrijvig. De schutters hanteerden elk
een verschillend wapen: kruisboog, handboog
en buks. De gehuchten of buitendorpen waren
voor hun bescherming aangewezen op de
gilden van het centrum waarvan zij lid konden
worden.De omstandigheden lieten toe de
bewoners van buiten te verdedigen.

Zij vroegen aan Zijne Hoogheid de toelating om
een broederschap, vergadering of gilde met de
bus voor 24 of 30 leden onder patroonschap van
de H. Barbara Maagd en Martelares te mogen
oprichten. Graag zouden zij daarom een privilegie of kaart ontvangen die door iedere gildenbroeder zou moeten nageleefd worden. De heer
van Geel blijkt niet te lang gewacht te hebben
om toelating te geven om te Bel een kolveniersgilde op te richten. De “kaart” (reglement) van
Bel – omstreeks 1590 – is tot hiertoe de oudste
bekende van een gilde der vrijheid Geel.

De toestand werd na de beeldenstorm in 1566
grondig gewijzigd. De Kempen werd in diepe
ellende gedompeld door het heen en weer
trekken van soldaten, huurlingen en benden
landlopers. Niemand werd ontzien: zowel
geestelijken als burgers werden noch door de
vrienden noch door de vijanden gespaard. Er
werd geplunderd, gebrand en gemoord. De
leuze luidde: Red uzelf ! Er bleef de gehuchten
niets anders over dan zelf in te staan voor de vrijwaring van lijf en goederen. Een gilde was de
oplossing.

De kolveniersgilde van Bel was zeker actief in
de 18de eeuw, maar bijzonderheden ontbreken.
Volgens hun inlichtingen in 1796 aan de Franse
overheid hadden zij slechts een versleten
vendel en een slechte versleten trommel in hun
bezit. De gilde van Bel is zoals de andere gilden
van Geel in de 19de eeuw van het toneel verdwenen.
Veel inwoners van Bel behoorden tot de gilde.
Een echte familietraditie! Deze vaststelling
moge blijken uit een bewaard gebleven lijst van
missen van requiem opgedragen voor gildenbroeders. Deze lijst is in chronologische orde
opgesteld en brengt de namen van pastoors,
hoofdmannen, alferissen en gewone broeders.
In totaal 138 namen. De voornaamste overledenen werden getoetst aan het overlijdensregister
van de parochie: de eerste stierf op 26 december 1614 en de laatst genoteerde op 15 maart
1729. Zoals de “kaart” voorschreef werd immers
voor elke afgestorven gildenbroeder daags na
Sint-Barbara (4 december) een requiemmis
gecelebreerd

Geel-Bel vormde een kleine gemeenschap van
nog geen 200 inwoners die wel een kapel rijk
waren, maar Sint-Amands als hun parochiekerk
moesten erkennen. Op 17 juni 1588 richtten de
bewoners zich met een verzoekschrift tot de
heer van Geel, Jan van Merode (+1601). Hun
woonplaats, zo schrijven zij, was gelegen midden de heide, een uur gaans van de omliggende
dorpen en vrijheden. Zij hadden veel te lijden
van kwaadwillige rovers en knevelaars die er
dagelijks voorbijkwamen. Wegens hun klein
aantal konden zij moeilijk overtuigd worden om
zichzelf en hun goederen met het geweer te
beschermen.

Den dagh naer S. Barbara wordt gedaen een misse van requiem voorde afgestorven gulde
broeders welckers naemen alsdan worden afgelisen naert offertorium.
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Martien Huysmans
Heer Jan Laenen pastoir
+ 26 december 1614
Frans Verspeet
Wijnandt Vekemans
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Joris Jacobs
Sebastiaen Lievens
Servaes Verspreet
Wouter Huysmans
Hendrick van Tongerloo
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Jan van Tongerloo
Govard Huysmans
Dionijs Molenberghs
Jan Boonen
Cornelis Molenberghs
Servaes Maes
Niclaes Diels
Peter Vos
Wouter Ruts
Henrick Vos
Jan Zels
Matthijs Verspreet
Willem Huysmans, hooftman
+ 20 jan. 1632
Henrick van Ophoven, pastoor
+ 31 jan. 1632
Niclaes Huijsmans, hooftman
Jan Thijs
Antoon Ooms
Jan Vos
Jan Fierlans
Willem Jacobs
Jan Gijsens
Henrick Loots
Jan Meijnen
Dionijs Huijsmans
Jan Hoes
Henrick Vekemans
Peeter van Tongerloo
Niclaes Huysmans
Peeter van Hove
Gijsbrecht Gijsens
Cornelis Ooms
Jan Gijsens
Jan Fierlans
Jan Verspreet
Jan Maes
Andries Nijs
Adriaen Daems, hooftman
+27 dec 1649
Trudo Snijders
Dionijs Vermeulen
Martien Zaelen
Jan Thijs
Frans Verspreet
Wauter Willems
Adriaen Steffens
Govard Vekemans
Michiel de Haen
Hr Jan Belien, pastoir
+ 17 juni 1665
Arnoldus Huysmans
Cosmas Lievens
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Huijbrecht Zauwen
Joan Francis de Liniaen
Peeter Meijnen
Martien Zaelen, hooftman
+ 11 april 1670
Jan Vermeulen
Dionijs Lievens
Hr Mattheus Bertels pastoir
+ 10 maart 1674
Willem Kerckhoofs
Joris Ooms
Peeter Lievens, hooftman
+ okt. 1678
Jan Ooms, alferis
Peeter Ooms
Jan Fierlans
Dilis Huysmans
Jan Huysmans
Jan de Haen
Dionijs Vermeulen
Adriaen Lievens
Jan Lievens, hooftman
+ 23 aug. 1721
Jan Molenberghs (geschrapt)
Sebastiaen Lievens cosen
Jan Molenberghs
Lambrecht Gijsens
Joris Verschuerenn, pastor
21 aug. 1690
Cornelis Gijsens
Guilliam Verreijt
Matthijs Lauen
Willem Hendrickx
Jan Laurijs
Jacob Vermeulen
Wijnandt Vekemans
Peeter Fierlants, oratoir
Jan Meijnen
Reijnier Verspreet
Jan Ooms
Peeter Verspreet
Jan Meijnen, hooftman + ?
Sebastiaen Lievens dionijss.
Matthijs Verspreet
Govard Vekemans
Jan Cools
Andries Lievens
Henrick Wuijts, alferis
+ 3 sept 1703
Peeter Sùaers
Servaes de Haen
Christiaen vande Poel
Peter Peijs
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Adriaen Gijsens
Peeter Verspreet
Sebastiaen vande Wijer
Adriaen Snijders
Jan Zauwen
Dionijs de Haen
Nicolaes Lodewijckx
Trudo Maers, alpheris
+ 13 juni 1713
Petrus Vermeulen
Michael de Haen
Godefridus Jansens
Ignatius Meijnen, hooftman
+ 15 mei 1717
Joannes Wuyts
Jan Lievens
Cosmas Lievens
Jan Vemeulen

125

130

135

Bernaert (?) Livens
Wauter Livens
Jan Verspreet
Jan Smaers
Jan van Hemel
Jan Batist Smaers
Gheeraert Melens
Nicolaes Cools
Jan Cools
Jacob van Hemel
Jan Gijsen
Hendrick Smolderen
Jan Dehaen
Godefridus Willekens
Frans Ooms
Adriaen Huijsmans
Jan Cools
+ 15 maart 1729

(* Uit “Enige Bladzijden uit het leven der verdwenen Geelse Schuttersgilden” door E. Van
Autenboer – 2005)

FAMILIEGESCHIEDENIS OPMAKEN
Familiekunde is en blijft een boeiende bezigheid. Het opmaken van een stamboom, aangevuld met gegevens uit de plaatselijke geschiedenis of persoonlijke anekdotes dragen bij tot een
algemene kennis van families en gebeurtenissen.

zijn mannelijke nakomelingen alle ascendenten
opgeven. Van de vrouwelijke nakomelingen geef
je dan enkel de echtgenoot met eventueel de
kinderen op.
Wat zou er aan bod moeten komen in een familiegeschiedenis:

Het opmaken van een familiegeschiedenis blijft
voor heel wat van onze leden nog een zware
opgave. Meestal gaat men er van uit dat men zo
uitgebreid mogelijk de geschiedenis van een
familie moet weergeven, de zogenaamde parenteel, waarbij zowel de mannelijke als de
vrouwelijke afstamming worden gevolgd. Niets
is echter minder waar. Wanneer je het simpel
houdt is het waarschijnlijk overzichtelijker en
kunnen ook anderen van uw opzoekingen profiteren.

1. De verklaring van de naam, schrijfwijze en
herkomst;
2. Een algemeen overzicht van de regionale,
nationale of internationale verspreiding en de
evolutie van de diverse familietakken;
3. Sortering van de families in de diverse generaties zodat er een duidelijk overzicht is in elke
periode van de geschiedenis;

De meest logische manier om een familiegeschiedenis op te maken is te vertrekken van
één stamvader. In welke periode je start is in
feite van weinig belang. Weet echter dat, hoe
vroeger je begint, hoe uitgebreider uw reeks van
nakomelingen wordt. Beperk u eveneens tot het
uitwerken van één naam. Wanneer je vertrekt
van een mannelijke voorvader, dan kan je van

4. Aanvulling met algemene plaatselijke geschiedenis kan een goed inzicht geven over de
levensomstandigheden, leefgewoonten, bezit en
familiebanden;
5. Het opnemen van originele documenten uit
het “ancien regime” (testamenten, inventarissen,
notarisakten, geboorte, overlijden en huwelijk6

sakten) eventueel “hertaald” kleuren altijd het
familieboek. Voor de recente geschiedenis komen daar zeker ook nog bij: de bidprentjes,
trouwboekjes en eventueel ander drukwerk;

NOOIT af is. Stel een streefdatum vast (bv. een
familiefeest einde 2008) en begin je familiegeschiedenis samen te stellen met die streefdatum in je achterhoofd en besef dat het niet je
laatste is. Maar met die ondervinding zal je volgende familiegeschiedenis er nog veel leuker
uitzien.

6. Illustreer je geschiedenis met foto’s van de
familie;
7. Een mooie presentatie, omslag, manier van
inbinden enz. maakt alles nog aantrekkelijker.
Een kleine oplage hoeft niet noodzakelijk duur te
zijn. Als je het boek op een grotere schaal wil
verspreiden, laat je dan eerst inlichten over de
kostprijs en werk zeker met voorinschrijvingen.
Zo blijf je met geen voorraad zitten.

Om je hierin te helpen beschikt VVF-Kempen
over een handleiding die je helpt bij het uitgeven
en inbinden van je boeken. Ze is beschikbaar op
CD aan de prijs van € 3.
Om een familiegeschiedenis aantrekkelijker te
maken, wordt hij nogal eens overvloedig aangevuld met recente gegevens, bijvoorbeeld familiebanden uit de 20ste eeuw. Weet echter dat
de wet op gegevens inzake de private levenssfeer niet toelaat om gegevens te publiceren die
vallen binnen de honderd jaar voor de publicatie

Het zou voor iedere genealoog een plicht
moeten zijn om zijn eigen familiegeschiedenis
op te stellen al was het maar voor zichzelf en om
zijn levensgeschiedenis door te geven aan zijn
kinderen en kleinkinderen. Hoe beperkt of eenvoudig ook, het kan altijd interessant zijn voor
andere genealogen.

En wanneer alles af is, neem dan contact met
ons op. Wij zijn altijd geïnteresseerd in een
exemplaar!

Denk vooral niet: hij is nog niet volledig, ik moet
nog heel wat opzoeken of bijvoegen. Onze ondervinding leert dat een familiegeschiedenis

Veel succes!

CURSUS GENEALOGIE IN LAAKDAL
Onze cursus genealogie voor beginners zal dit jaar doorgaan in Laakdal. De lessen vinden plaats in het
Heemhuis van Klein-Vorst Meerdaal, Geelsebaan 4, 2430 Laakdal
Les 1 – Hoe begin ik er aan en
Burgerlijke stand tot 1815

Andre Sannen

20 september

Les 2 – Franse tijd en Parochieregisters

Victor Bertels

27 september

Les 3 – Beginselen van oud schrift

Hugo Broen

4 oktober

Les 4 – Alle andere bronnen

Andre Van Steenbergen

11 oktober

Les 5 – Genealogie en computer

Marc Van den Cloot

18 oktober

Les 6 – Familiegeschiedenis en inbinden ervan

Frans Renaerts

25 oktober

Aansluitend aan deze cursus is er ook nog een bezoek aan het VVF-centrum te Merksem
Inschrijven kan door overschrijving van € 35 op rekening 880-2179571-28 van VVF-Kempen met vermelding
cursus Laakdal.

Wil je er zeker bij zijn, schrijf dan onmiddellijk in, het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30.
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PASTOORS EN ONDERPASTOORS IN KASTERLEE
Hieronder geven wij een lijst met pastoor en onderpastoors die er in het ancien regime in Kasterlee
geweest zijn, opgetekend uit de oude parochieregisters van Kasterlee

Pastores:
Joannes Baptista de Vos
overleden het jaar 1551
Henricus Cuijpers
51 jaar pastoor
overleden op 3 maart 1665
Christianus de Bie
14 jaar pastoor
overleden op 2 februari 1679
Walterus van Herck
22 jaar pastoor
overleden op 18 juni 1699
Guilielmus Pelsers
26 jaar pastoor
overleden op 5 juli 1726
Henricus Scheers
40 jaar pastoor
overleden op 16 april 1768
Joannes Van Asten
26 jaar pastoor
overleden op 21 mei 1791
Joannes Wilhelmus Jaspers, geboren in Ekeren op 2 maart 1753

leeftijd:
leeftijd:
leeftijd:
leeftijd:

75
68
46
53

jaar
jaar
jaar
jaar

Sacellano et Vicepastores:
Laurentius Van Mechelen
overleden op 26 april 1546
Willebrordus van Dunghnen, pater sequientis
Henricus Van Dunghnen
overleden op 20 maart 1569
Adrianus Theijs
overleden op 4 september 1571
Sebastianus Sijemons
overleden op 10 januari 1624
Joannes Willems
overleden op 2 maart 1627
Martinus Heijns
Joachim Verschueren
Jacobus Verachter
overleden op 9 mei 1718
Franciscus Thomas Bruijnseels
overleden op 4 september 1737
Petrus van Pelt
overleden op 12 juni 1769
Wilhelmus Dierickx
overleden op 1 april 1778

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Rijksarchief Antwerpen
Het rijksarchief aan de D. Verstraeteplaats 5 in
Antwerpen sluit voor minstens drie jaar zijn
deuren wegens renovatie van het gebouw. De
archieven worden overgebracht naar het archief
in Beveren. Voor beperkte opzoekingen kan je
nog terecht in de Sanderusstraat, nabij het oude
justitiepaleis. Daar zullen enkel de microfilmen
en de klappers nog beschikbaar zijn. De
archieven die overgebracht worden naar
Beveren kunnen daar geraadpleegd worden.

gegeven werk af dat voor een groot deel put uit
de gegevens in het boek van Antoon Koyen dat
in 1986 reeds verscheen.
De grote verdienste van de auteurs is dat zij ook
uitgebreid onderzoek gedaan hebben naar de
naam buiten het eigen “heem”. Alhoewel de
zeer uitgebreide genealogie, die start rond 1580,
de hoofdbrok uitmaakt van het boek, zijn de eerste vijftig bladzijden minstens even interessant.
Zij werpen een licht op het ontstaan, de leefgewoonten en verspreiding van de naam. Aanbevolen lectuur voor liefhebbers die ook een familiegeschiedenis willen schrijven. Het boek is te
vinden in onze bibliotheek onder het nummer F052.

Bibliotheek:
“Familieboek Koyen”
Einde 2006 is een nieuw boek verschenen van
de familie Koyen. Joep, Jeff en Toon Koyen leveren hiermee een uitstekend en mooi uit-

Van onze voorzitter, Eugeen Van Autenboer, kre8

gen we de uitgave “Enige bladzijden uit het
leven der verdwenen Geelse Schuttersgilden” Als voorzitter van de “Hoge Gilderaad
van de Kempen” heeft hij reeds heel wat publicaties over de gilden op zijn naam. Dit werk, dat
destijds op een zeer beperkte oplage verscheen, geeft een overzicht van de diverse
schuttersgilden die in de loop der eeuwen in
Geel hebben bestaan. Elders in dit tijdschrift
publiceren wij een artikel over de vroegere
“Kolveniersgilde” van Geel-Bel. “Enige bladzijden uit het leven der verdwenen Geelse
Schuttergilden” is te vinden in onze bibliotheek
onder het nummer A-141

Schenkingen:
De heer Gerald Biesemans, echtgenoot van
ons bestuurslid Mariette Backs, is zo vriendelijk
geweest om via een project van zijn werkgever
een financiële steun te verlenen aan VVFKempen. Het bedrag van deze schenking zal
besteed worden aan ons digitaliseringproject
van de parochieregisters van Turnhout. Wij
danken de heer Biesemans van harte voor deze
financiële bijdrage.
Nicole Maes uit Poederlee schonk ons heel wat
doodsbrieven, omgeving Poederlee

“De familie M(e)ulders”
Van de hand van Rita Meulders verscheen de
geschiedenis van de familie Meulders, een kanjer van 528 blz. Ze beschrijft hierin de familie
vanaf het jaar 1600. Het ontstaan van deze familie situeert zich in Strijbeek-Ginniken (Nederland) en ze verspreidde zich aan weerszijden
van de Belgisch-Nederlandse grens. Het boek is
goed gestructureerd en geeft een duidelijk overzicht van de verschillende stammen. Een overzicht van afkortingen, munten, maten en latijnse
woorden naast uitgebreide bronvermeldingen
geven de vermelde gegevens een zeer betrouwbaar karakter.

Lisette Soffers uit Oud Turnhout bezorgde ons
een verzameling bidprentjes van de congregatie
van de zusters Annunciaden van Huldenberg.
Jan Winten uit Beerse bezorgde ons grote monitor. Daardoor kunnen wij één van onze 15”
schermen vervangen.
Via een legaat aan de Heemkring van Malle
kregen wij van een aantal gemeenten uit het
Scheldeland en Klein Brabant volledige bewerkingen van de parochieregisters. Het betreft de
gemeenten: Haasdonk, Temse, Hamme,
Moerzeke, St.-Amands, Weert, Vlassenbroek,
Mariekerke, Baasrode, en Tielt. Ze kunnen in
onze bibliotheek geraadpleegd worden onder de
nummers: PR 216 tot 255

Er wordt heel wat aandacht besteed aan de
molenaar en het molenaarsleven en een stukje
geschiedenis over de regio Breda-Hoogstraten
vanaf 1556 tot 1830 geeft een bijkomend inzicht
van de economische en politieke omstandigheden waarin de familie geleefd heeft. “De familie
M(e)ulders” vind u onder nummer F-053 in onze
bibliotheek.

Via dezelfde weg kregen we ook nog een werk
van Leo Lindemans : “Oude geslachten uit het
land van Dendermonde” – in onze bibliotheek
onder nummer A 142
Wij danken van harte deze milde schenkers

GENEALOGIE OP HET INTERNET
Hieronder geven wij een aantal websites die interessant kunnen zijn voor bijkomende informatie
inzake familiegeschiedenis:
http://www.ars-moriendi.be/

Ars Moriendi: Foto's, doodsprentjes, bidprentjes
en doodsbrieven van prominenten uit de
Belgische geschiedenis vanaf 1830.

http://forum.archieven.org/index.php?topic=962
4.0

Mechelen dopen 1750-1797 op het internet
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http://www.vvf-brussel.be/nieuws_
2007071404.html

Foto's missionarissen van scheut naar kadoc.
De missionarissen van Scheut hebben onlangs
enkele duizenden glasplaten uit hun archief
overgemaakt aan het Kadoc, het Documentatieen Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
Samenleving. Historisch zijn de beelden van
groot belang. Voor genealogen die voorouders
onder de scheutisten hebben, kan de fotocollectie interessant zijn als bronnenmateriaal voor
familiekundig onderzoek.

http://www.eindhout.net/geschiedenis1.htm

Eindhout: bestuur en geestelijkheid 1266 tot
heden.

http://users.pandora.be/jaak.jacobs1/Poederlee/
index.htm

genealogische bronnen Poederlee

DRONKEN DOUANIER SCHIET VADER VAN ACHT
KINDEREN DOOD.
Op 10 februari 1902, rond zeven uur ’s avonds
gaat Hans Roymans, timmerman van beroep, te
Arendonk, naar huis. Ter hoogte van het gasthuis ziet hij dat er wat tumult ontstaan is. Een
douanier, duidelijk boven zijn theewater, staat te
zwaaien met zijn geweer. Hans Roymans, die
de man goed kent en tamelijk bevriend met hem
was, spreekt hem aan en geeft hem de raad om
naar huis te gaan en zijn roes uit te slapen. De
douanier wordt daardoor zo woedend dat hij
Hans Roymans met de kolf van zijn karabijn
neerslaat. Wanneer Roymans probeert recht te
krabbelen, richt hij zijn geweer en schiet hij hem
van op korte afstand een kogel in het lichaam.
Daar het voorval zich voordeed niet ver van de
woning van het slachtoffer, werd hij door enkele
personen die getuigen waren van het voorval,
onmiddellijk naar zijn woning overgebracht. De
burgemeester werd verwittigd en deze begaf
zich snel ter plaatse om zich van de ernst van de
toestand te vergewissen. Hij legde zijn bevindingen vast in de verklaring nr. 57, van zijn verslagboek. Het slachtoffer was blijkbaar zeer ernstig
gewond maar uit het relaas van de burgemeester blijkt niet dat er een geneesheer aan te pas
kwam. Hij heeft, volgens zijn verklaring het
slachtoffer, nog wel kunnen ondervragen. Je kan
je wel de vraag stellen of het slachtoffer, in die
omstandigheden, zelf nog de verklaring heeft
kunnen afleggen die door de burgemeester

werd opgeschreven. Blijkbaar was de verklaring
dringender dan een degelijke verzorging. Hans
Roymans is even na acht uur overleden. Zijn
weduwe bleef achter met 8 minderjarige kinderen.
Transcriptie van het verslag van de burgemeester:
Nr 57 Moord Hans Roymans
“Heden tienden februari 1900 en twee kwart na
zeven ure ’s avonds, wij Burgemeester, officier
van Politie in de gemeente Arendonk door het
algemeen gerucht onderricht zijn dat de genaamde Roymans Adriaan Frans, timmerman
wonende te Arendonk nabij het Gasthuis, door
een geweerschot (Karabijn) was getroffen,
gelost door zekeren douanier Philippin, ook te
Arendonk woonachtig.
Ons onmiddellijk naar de woning van bovengemelde persoon begevende heb ik hem te bed
gevonden en heb bestatigd dat een kogel zijn
lichaam had doorboord, die van de rechte zijde
dwars door de linkerzijde was door heen gevlogen.
Hem ondervragende naar de oorzaak van dit
ongeluk heeft hij mij verklaart dat hij bovengemelde douanier in de straat had ontmoet, en
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ziende dat hij dronken was had ik hem aanzocht
daar ik goed met hem bevriendt was, naar huis
te gaan en zich te bed te begeven, doch eensklaps in woede losbrekende nam hij zijn karabijn en stiet mij met de kolf ten gronde, en toen
ik opstond, schoot hij op weinig afstand zijn
geweer op mij af.
Weinig na acht ure gaf hij den geest tengevolge
zijn afgrijselijke wonden, nalatende eene
weduwe met 8 minderjarige kinderen. Van alle
hetgene voorschreven wij dit proces verbaal
hebben opgemaakt data als boven

11. Maria Hartoghs
° Reusel 01.12.1754
+ Reusel 02.08.1823
x(2) te Reusel op 01.08.1790
met Wilhelmus Timmermans
° Arendonk 30.07.1755
12. Henricus de Vocht
° Arendonk 15.03.1764
+ Arendonk 11.07.1844
x Arendonk 24.09.1793
13. Catharina van Beers
° Arendonk 18.08.1765
+ Arendonk 03.05.1828

De burgemeester (get.)
Genealogie van Hans Roijmans:
1. Joannes Franciscus Roymans
° Arendonk 18.11.1853
+ Arendonk 02.02.1902
Hij is getrouwd in Arendonk op 22 april 1882 met
Joanna Lucia Van Dijck, geboren in Westmeerbeek op 17.08.1854 als dochter van Jan Baptist
van Dijck en Elisabeth van den Bergh. Zij overleefde haar man 50 jaar en stierf te Arendonk op
26.08.1952
2. Joannes Roijmans
° Reusel 24.701804
+ Arendonk 21.7.1861
x Arendonk 03.11.1838
3. Catharina de Vocht
° Arendonk 5.9.1817
+ Arendonk 11.2.1895
Joannes (2) was onwettige zoon van
5. Petronella Roijmans
° Reusel 1.5.1784
+ Reusel 05.10.1815
6. Cornelius de Vocht
° Arendonk 04.07-1794
+ Arendonk 28.08.1864
x Arendonk 13.07.1820
7. Dimphna de Vocht
° Arendonk 06.11.1789
+ Arendonk 31.10.1820
10. Joannes Roijmans
° Reusel 16.02.1744
+ Reusel 10.04.1787
x Reusel 18.09.1774

20. Judocus Roijmans
landbouwer, schepen.
° Reusel 1714
+ Reusel 10.09.1774
x Reusel 28.06.1738
21. Maria van de Put
° Reusel 1720
+ Reusel 26.02.1762
40. Nicolaes Jan Roijmans
Hij was in 1736 commer-borgmeester
° Reusel 10.12.1669
+ Reusel 29.11.1736
x Reusel 14.02.1700
41. Maria Jan Lucas
° Reusel 21.02.1680
+ Reusel 21.11.1740
80. Joannes Nicolaes Roijmans
° rond 1640 + rond 10.10.1703
81. Joanna Broeckx ° r 1640
160. Nicolaes Roijmans ° rond 1640
De oudste broer van Petronella Roijmans(5),
Josephus Roijmans gehuwd met Dimphna Lemmens, was op 20 maart 1804 in Arendonk komen wonen. Zijn moeder, Anna Maria Harthoghs
(9) was na het overlijden van haar eerste man
met een Arendonkenaar gehuwd. Daar Petronella overleed in 1815, vermoeden wij dat Joannes(2) heel waarschijnlijk opgenomen werd in
het gezin van zijn oom Josephus x Dimphna
Lemmens.
Joannes (Hans) huwde met Joanna Lucia Van
Dijck. Zij was eveneens een inwijkelinge in
Arendonk en kwam uit Westmeerbeek. Zij had-
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den 10 kinderen. Hiervan waren er bij het overlijden van Hans nog 8 in leven.
Desiré Roymans werd geboren in Arendonk op
18.09.1888 als zoon van Joannes en Lucia Van
Dijck. Hij werd als soldaat in de eerste wereldoorlog gewond aan het ijzerfront. Hij werd
overgebracht naar een militair hospitaal in
Londen en overleed daar op 12 februari 1915.
Hij werd begraven in Noord-West Londen op het
St. Mary’s Catholic Cemetery in Kensal Green.
Het is een graf voor Belgische soldaten die in
Engeland stierven ten gevolge van de Grote
Oorlog (nummer graf BELG91O4). Het grafmonument bevindt zich aan de westelijke zijde tegen

de muur die het katholieke deel van het St.
Mary’s kerkhof scheidt van het algemene Kensal
Green. Het dateert van rond 1920 en draagt als
opschrift: “Belgian Soldiers 1914-1918”. Op de
zijkolommen staan de namen gegraveerd van
de gesneuvelde Belgische soldaten, waaronder
Desire Roymans –
(Met dank aan Thijs van Zande uit Reusel, René
Camp uit Arendonk en Maria Grauwen voor de
informatie omtrent de familie, moord en
gegevens van Londen.)
Vic Bertels

VOORDRACHTEN
Zaterdag 10 november, om 14 uur, in de Heischuur, Schuurhoven 2 Oud-Turnhout (Oosthoven) komt de heer Lucien Lefever het genealogisch programma STAM 3 toelichten. Zowel de
gebruikers van stam als de geïnteresseerden
voor dit programma zijn uitgenodigd in het lokaal
“De Heischuur”.
Komende uit richting Antwerpen rij je de Turnhoutse ring af en neem je de eerste afslag voorbij Miko, richting Ravels. Ongeveer 300 m, in
een lichte bocht, sla je rechts af. Aan de kerk
neem je onmiddellijk links.
Komende van richting Geel of Mol, via Retie:
Oud-Turnhout doorrijden maar in plaats van
richting Turnhout te rijden, neem je rechts naar
Oosthoven. Aan de kerk sla je rechts af.

Donderdag 15 november 2007 om 19.30 u.
Kasteel de Renesse Lierselei, 28 Oostmalle:
“Genealogisch onderzoek op basis van
archiefgegevens en DNA analyse”
Van welke oer-ouder stammen we af? Via welke
weg(en) zijn onze vroegste voorouders tot hier
gekomen? Dr. Benedikt Sas heeft zich gespecialiseerd in deze materie. Hij helpt ons mee op
weg in de nieuwe materie om aan stamboomonderzoek te doen.

AGENDA
Noteer alvast in uw agenda:
SEPTEMBER 2007
5 september
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
20 september

Wat?
Waar?
Wanneer?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen
1ste les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
12

27 september

Wie?

VVF-Kempen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

2de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

OKTOBER 2007
3 oktober
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

4 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

3de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

11 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

18 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

5de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

25 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

6de les Cursus Familiekunde voor beginners
Heemlokaal, Geelsebaan 24, 2430 Vorst-Meerdal Laakdal
19.30uur
VVF-Kempen

November 2007
7 november
Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

10 november

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voorstelling genealogisch programm STAM versie 3
De Heischuur, Schuurhoven 2, Oud-Turnhout (Oosthoven)
14u
Werkgroep STAM ism. VVF-Kempen

15 november

Wat ?

Voordracht door Dr. Benedikt Sas: “Genealogisch onderzoek op basis van
archiefgegeven en DNA-analyse
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

Waar?
Wanneer?
Wie?

DECEMBER 2007
5 december
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Meer info bij:

Genealogische dag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

Frans Renaerts, St.Jozeflaan 78, 2400 Mol 014/81.48.27
frans.Renaerts@busmail.net
http:// www.vvf-kempen.be
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Stadsarchief Antwerpen (Felix-archief)
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief 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
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 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
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03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/57.08.16
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

