Stamboomonderzoek
Op zoek naar je voorouders uit Turnhout en Oud-Turnhout? De leeszaal van het Stadsarchief is dé plaats
voor het uitvoeren van je onderzoek.
Bidprentjes en doodsbrieven
Het Stadsarchief bewaart zo’n 80.000 bidprentjes en 18.000 doodsbrieven uit de Antwerpse Kempen die
dateren uit de 19e eeuw tot heden. Ze zijn alfabetisch geordend op familienaam en geboortedatum. Zij
vormen een uitstekende bron als je op zoek bent naar informatie over personen uit een meer recente
periode.
Burgerlijke stand (1797-tot 100 jaar geleden)
Het Stadsarchief bewaart de jaarlijkse registers van de geboorte-, huwelijks en overlijdensaktes die ouder
zijn dan 100 jaar. Kopieën van deze registers zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal. Opzoekingen op
basis van een persoonsnaam is mogelijk in de tienjaarlijkse tafels (1802-1900) en in de alfabetisch lijst
achteraan in elk register.
Volgende registers zijn ook raadpleegbaar op microfilm:
- Tienjarige tafels (1802-1900)
- Geboorten, huwelijk en overlijdens Turnhout (1799-1875) en Oud-Turnhout (1859-1875)
- Huwelijksafkondigingen Turnhout (1803-1875) en Oud-Turnhout (1859-1875)
- Huwelijksbijlagen (1807-1875)
Het opvragen van gegevens uit de registers die nog niet ouder zijn dan 100 jaar kan met schriftelijke
toelating van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout. Zo’n toelating geldt voor één
jaar en voor alle gemeentearchieven in het arrondissement. De registers worden bewaard bij de dienst
Burgerzaken, Stadskantoor Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bevolkingsregisters (1801-1910)
De bevolkingsregisters bevatten een overzicht van de bewoners per woning in Turnhout en (tot 1859)
Oud-Turnhout. Deze registers werden telkens opgesteld over een periode van tien jaar. Voor elke
tienjaarlijkse periode bestaat er ook een aparte index op naam. In de registers vind je van elke inwoner
niet alleen de naam, geboorteplaats en –datum, maar ook het beroep, de vroegere en of volgende
verblijfplaats samen met data van aankomst en vertrek op een specifiek adres en eventueel de data van
huwelijk en overlijden, met in sommige gevallen aanduiding van de doodsoorzaak. Het is dus mogelijk om
doorheen de verschillende registers de levensloop van een bepaalde Turnhoutenaar te volgen, vanaf zijn
of haar geboorte of aankomst in de stad tot zijn of haar overlijden of vertrek naar een andere gemeente.
De registers maken het ook mogelijk om vrij snel de volledige gezinssamenstelling te achterhalen. De
registers bevatten immers alle bewoners van hetzelfde adres.
Om de originele en unieke registers te beschermen zijn de bevolkingsregisters voorlopig enkel
raadpleegbaar voor de periode 1801-1866 op microfilm. De klappers van deze registers en een bewerkte
naamlijst van inwijkelingen (1802-1852) en uitwijkelingen (1805-1842) is beschikbaar in de leeszaal. In de
loop van 2011 en 2012 zullen de bevolkingsregisters uit de periode 1866-1910 worden gedigitaliseerd en
beschikbaar worden gemaakt voor onderzoek. Beperkte opzoekingen in deze registers zijn evenwel
mogelijk.
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Militieregisters (1836-1923)
De jaarlijkse militieregisters bevatten de gegevens van alle Turnhoutse jonge mannen van 19 jaar (20
jaar vanaf 1847) die in aanmerking kwamen voor legerdienst. Worden vermeld: naam, plaats en datum
van geboorte, lengte, woonplaats, beroep en beroep van vader (eventueel van moeder of voogd). Vanaf
1873 is ook vermeld of de persoon in kwestie kan lezen of schrijven en eventueel welk onderricht hij had
genoten.
Volkstellingen (18e eeuw)
De volgende bewerkingen zijn beschikbaar in de leeszaal:
-

J. VANDERHAEGHE en M. VAN DE CRUYS (1993), Volkstelling Turnhout 1754.
G. VERVOORT en J. J. VANDERHAEGHE (1993), Volkstelling Turnhout 1796.

Parochieregisters (1566-1796)
Kopieën van de de parochieregisters, ook bekend als doop-, trouw- en begraafboeken, van de parochies
Sint-Pieter te Turnhout en Sint-Bavo te Oud-Turnhout zijn beschikbaar in de leeszaal. Deze registers zijn
de voorlopers van de huidige burgerlijke stand en vermelden beknopt de dopen, kerkelijke huwelijken en
begrafenissen per parochie vóór de Franse Tijd (1796).
Om een bepaalde persoon terug te vinden gebruik je de alfabetische indexen (klappers) die werden
opgesteld in de 19e eeuw. Zij bevatten de naam van de persoon in kwestie, de datum van de doop, het
huwelijk of de begrafenis en de juiste bladzijde in de parochieregisters. Voor Sint-Bavo kan je ook nog
twee andere registers raadplegen (zie hieronder).
Sint-Pieter (1566-1796)
De bladzijden van de registers zijn in de 19e eeuw genummerd van 1 tot en met 7152.
- Doopboeken, 1566-1796.
- Trouwboeken, 1574-1796.
- Begraafboeken, 1650-1796.
Sint-Bavo (1600-1797)
De bladzijden van de registers zijn in de 19e eeuw genummerd van 1 tot en met 1465.
- Doop-, trouw- en begraafboeken, 1650-1797.
Twee andere registers bevatten gegevens over de periode vóór 1650:
- Doopboek, 1600-1639 (gerestaureerd): zie de bewerkingen van C. Joosten (2005) en J. Volders
(2008).
- “Registra Baptisatorum Matrimonio Junctorum”, 18e-eeuwse kopie van de doop-, trouw- en
begraafboeken uit de periode 1639-1778.
Verschillende vrijwilligers verwerkten de afgelopen jaren de gegevens in de parochieregisters tot
alfabetische lijsten van personen en, in het geval van de doopboeken, van gezinnen.
Sint-Pieter:
-

V. BERTELS (2010), Dopen 1566-1633 (2 delen).
V. BERTELS (2009), Dopen 1633-1700 (2 delen).
V. BERTELS (2008), Dopen 1700-1743.
V. BERTELS (2007), Dopen 1744-1807 (2 delen).
M. BACKS (2010), Huwelijken en ondertrouwen 1574-1610.
M. BACKS (2007), Huwelijken en ondertrouwen 1610-1814 (4 delen).
M. BACKS (2009), Begravingen en uitvaarten 1659-1699.
M. BACKS (2008), Begravingen en uitvaarten 1700-1789 (2 delen).
M. BACKS (2009), Begravingen en uitvaarten 1790-1814.
E. VAN AUTENBOER, Overlijdens en uitvaarten van de Sint-Pieterskerk Turnhout 1533-1662, Turnhout, 2003
[gegevens op basis van de kerkrekeningen van Sint-Pieter].

Deze bewerkingen zijn ook digitaal doorzoekbaar via de PC in de leeszaal.
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Sint-Bavo:
-

C. JOOSTEN, Dopen Sint-Bavo 1600-1639, Turnhout, 2005 [op basis van een handgeschreven kopie van de
doopaktes op microfilm, bewaard in het Rijksarchief Antwerpen en Beveren]
J. VOLDERS (2008), Dopen 1600-1650
J. VOLDERS (2007), Begrafenissen 1639-1778.

In de leeszaal vind je ook bewerkingen van de parochieregisters uit een aantal Kempense gemeenten.
De originele parochieregisters van deze gemeenten worden bewaard in het Rijksarchief Antwerpen of in
het gemeentearchief of eventueel nog bij de parochiepastoor:
Arendonk

Baarle-Hertog

Beerse

Brecht
Gierle

Grobbendonk

Herentals
Kasterlee

Lille
Merksplas

Oostmalle

Ravels
Rijkevorsel

Vlimmeren
Vorselaar

Vosselaar

Wortel
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Doopboeken, 1612-1797 (3 delen).
Trouwboeken, 1612-1797.
Begraafboeken, 1731-1786.
Doopboeken, 1616-1799 (2 delen).
Trouwboeken, 1616-1676, 1709-1740 en 1741-1799.
Begraafboeken, 1617-1680 en 1709-1789.
Doopboeken, 1600-1799.
Trouwboeken, 1636-1791.
Begraafboeken, 1636-1798.
Doopboeken, 1623-1797 (2 delen).
Doopboeken, 1594-1803.
Trouwboeken, 1594-1797.
Begraafboeken, 1594-1830.
Doopboeken, 1603-1796.
Trouwboeken, 1604-1796.
Begraafboeken, 1637-1796.
Trouwboeken .
Begraafboeken, 1581-1796.
Doopboeken, 1710-1793.
Trouwboeken, 1710-1803.
Begraafboeken, 1727-1797 (2 delen).
Doopboeken, 1601-1797.
Trouwboeken, 1601-1797.
Doopboeken, 1603-1806.
Trouwboeken, 1603-1806.
Begraafboeken, 1591-1806.
Doopboeken, 1570-1800.
Trouwboeken, 1569-1800.
Begraafboeken, 1569-1618 / 1711-1800.
Doopboeken, 1659-1804.
Doopboeken, 1672 -1758
Doopboeken, 1619-1797.
Trouwboeken, 1619-1798.
Begraafboeken, 1616-1801.
Doopboeken, 1678-1796.
Doopboeken, vanaf 1608.
Trouwboeken, vanaf 1622.
Begraafboeken, 1656-1793.
Doopboeken, 1619-1799
Trouwboeken, 1614-1799.
Begraafboeken, 1614-1799.
Doopboeken, 1642-1814.
Trouwboeken, 1642-1815.
Begraafboeken, 1642-1814.
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Notariaatsarchief (1629-1786)
Het Stadsarchief bewaart de archieven van verschillende Turnhoutse notarissen uit de 17e en de 18
eeuw. Hierin vind je de testamenten en verkoopsakten van inwoners van de stad.
Er bestaat een index van de persoonsnamen die voorkomen in de registers van notarissen Jacobus en
Egidius Reijns (1711-1741):
-

J. VOLDERS (2008), Documenten uit het Turnhouts Archief. Notarissen Reijns Jacobus en Egidius Guillielmus.
Personen die voorkomen bij testamenten en dergelijke. Alfabetisch op naam, akte, nr. en jaar, 1711-1741.

Archief van notaris Guillaume Verschueren
Archief van notaris Johan Verschueren
Archief van notaris Hubertus Empsens
Archief van notaris Marcellus Smouts
Archief van notaris Marinus Slaedts
Archief van notaris Croonenboom
Archief van notaris Carolus Cremers
Archief van notaris Nicolaas Van Deuren
Archief van notaris Jacobus Reyns
Archief van notaris Egidius Guillielmus Reyns
Archief van notaris Petrus Gerardus Snijders
Archief van notaris Dominicus Van Boven
Archief van notaris Johannes Antonius Van Heyst
Archief van notaris Francisco van Alphen

1629-1670
1655-1674
1637-1702
1660-1697
1667-1690
1675-1713
1703-1724
1703-1723
1711-1726
1711-1741
1714-1775
1729-1744
1735-1742
1735-1786

Verzameling archiefstukken geordend op familienaam
Door vorige archivarissen werden documenten uit het stadsarchief waarin persoonsnamen voorkwamen
(bv. verkoopsakten, testamenten, …) geordend op familienaam in een aparte verzameling. De
verzameling bevat stukken van de 16e eeuw tot de 19e eeuw. Een inventaris is beschikbaar in de
leeszaal:
-

J. VOLDERS (2008), Documenten uit het Turnhouts Archief. Dozen op naam alfabetisch. 16e eeuw. 20e eeuw.

Andere bronnen
Kijk ook eens op de website van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Kempen
(http://www.vvf-kempen.be/) en regionale afdeling Antwerpen (http://www.vvf-antwerpen.be/).
Op de website van het Algemeen Rijksarchief kan je een databank raadplegen van personen die
voorkomen in akten bewaard in één van de Rijksarchieven (lopend project).
http://arch.arch.be > Zoeken naar personen
Alfabetische naamlijsten beschikbaar in de leeszaal:
-

G.J.M. BLOM en G. MATTHEE (1993), Stadsarchief Turnhout. Bevolking Turnhout tweede helft 17de eeuw. 1647 en
IDEM, 1656 [bevat gegevens uit bedenboeken, met vermelding van straat en persoonsnaam].
I. COPPIETERS, Schepenregister. 1444-1450. 1450-1457. 1464-1471. Klapper.
I. COPPIETERS, Scheydingen en deylingen. 1679-1790 [archief van de schepenbank, reeks scheidingen en
delingen, in verschillende delen]
M. HUYGAERTS (1988), De Turnhoutse magistraat van 1653 tot 1789. Schepenen en gezworenen.
M. HUYGAERTS (1986), Indices van Turnhoutse archieven. Cohier van honden [periode vanaf 1772].
G.W.H. MATTHEE, Bevolking Turnhout. Cohier hoofdgeld 1696.
E. VAN AUTENBOER, Nieuwe poorters te Turnhout 1536-1662, Turnhout, 1981 en Nieuwe poorters te Turnhout
1663-1800, Turnhout, 1983.
J. VAN GILS (overdruk 1987), Noordbrabantse begijnen in het Begijnhof van Turnhout.
A. VERDEGEM (1997), Jaargetijden gelezen in de parochiekerk Sint-Bavo (Oud-Turnhout) en de kapel van SintAnthonius (Oosthoven) 1664-1859.
J. VOLDERS (2006), Documenten uit het Turnhouts Archief. Weeskamer. 1596-1800.
J. VOLDERS (2008), Testamenten aan de Sint-Bavokerk Oud-Turnhout 1710-1760.
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