
Hallo allemaal,

Hier is Mieke terug. Jullie ontdekten samen met mij al veel 

meer over mijn grootvader Dominicus Van Dingenen. 

Weten jullie nog welke belangrijke documenten of ‘aktes’ 

jullie de vorige keer zagen? We leerden onder meer de 

geboorteakte en overlijdensakte kennen. Wist je dat er 

over jou ook zulke documenten bewaard worden? Jij hebt 

namelijk ook zo’n geboorteakte. En ook andere documenten 

worden bewaard van jou, je ouders, je grootouders, ... 

Maar... waar wordt dat dan allemaal bewaard?  

Helpen jullie mee?

Mieke

Brief van Mieke (inleiding)
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Foto’s van Dominicus

Foto auto

Foto GSM
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Foto kindertekening

Foto vakantiekaartje
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Bidprentje

Geboortekaart
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Officieel document: geboorteakte

Van Dingenen 
106 
 
Geboorte 

Het jaar duizend acht honderd vieren tactig, den acht en twintigsten 
Mei, om acht ure voormiddag , is voor ons, Henricus Carolus Swinnen, 
Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente 
Baelen, provincie Antwerpen, Kanton Moll, verschenen: Joannes 
Edmundus Van Dingenen, oud vieren twintig jaar, Schrijnwerker, alhier 
wijk Markt wondende, dewelke ons heeft vertoond een Kind van 
het mannelijke hetwelk hij ons verklaard heeft geboren te zijn ten 
zijnen woonhuize, alhier ten gemelde wijk Markt, gisteren, om drij ure 
namiddag,  van hem, vertoonder & van Melania Van Elsen, oud zevenen 
twintig jaar, zijne huisvrouw, & aan welk Kind hij ons verklaard heeft 
te willen geven den voornaam van DOMINICUS. Gemelde vertoning 
& verklaring zijn gedaan geweest inder tegewoordigheid van Petrus  
Jacobus Willekens, oud acht en zestig jaar, gemeenteontvanger en 
Joannes Baptista Smulders, ous acht & veertig jaar, veld wachter, beide 
te Baelen wonende, dewelke deze met ons en den Vader, Comparans, 
nagedane voorlezing, hebben geteekend. 

P Willekens HC Swinnen 
Edm Vandingenen JB Smulders 
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