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Een “nieuw-oud” boek over Olmen.

In 1888 – bij de viering van 600 jaar parochie 
Sint-Willibrordus te Olmen, schreef pater 
Ignatius Theodorus Welvaarts, archivaris van de 
abdij van Postel, een boekje over de 
geschiedenis van Olmen.

Hij beschikte daarvoor over tientallen 
handschriften en oorkonden uit dat archief, want 
de abdij van Postel, met zijn “witheren-
Norbertijnen”, was van 1288 tot 1828 – of 540
jaar lang! – “heer en meester” over Olmen. De 
abdij had immers in 1288 dat gebied onder haar
hoede gekregen en stond in voor het kerkelijke 
(de kerk en de pastoors en kapelaans), maar 
ook voor een groot deel van het “wereldlijke”.  
Postel kon immers de “tienden” heffen 
(voorloper van onze belastingen) op de 
opbrengst van land- en tuinbouw en veeteelt. De 
abdij had ook op ander gebied heel wat in de 
pap te brokkelen in Olmen…

Studium Generale vzw in Balen, in
samenwerking met de Olmense Vereniging voor 
Heemkunde en Geschiedenis, verzorgt nu een 
heruitgave van dat “Olmen-boek”.

Voor iedere Olmenaar is dit boek onontbeerlijk 
als eerste kennismaking met de eigen 
geschiedenis.

SG-039
Welvaarts, Ignatius Theodorus: “Olmen naar de archieven van Postels abdij – 1288 tot 1888”; 
oorspronkelijk uitgegeven door de Boekdrukkerij van F. Beersmans-Pleek in Turnhout, 1888; 
105 pag.
Uitgebreide heruitgave door Studium Generale vzw, Balen, 2011; 119 pag; illustraties z/w; 
formaat A5, softcover gelijmd. Redacteur Kamiel Mertens. ISBN 978.90.76967.39.4

Tot 10 maart 2011 kunt u intekenen voor dit boek door overschrijving van 8 €  op bankrekening
320-0268771-54 van Studium Generale vzw – Holven 11 te 2490 Balen. 
Vanaf Olmen-Jaarmarkt (zondag 27 maart) kunt u het afhalen in de lokalen van de Olmense 
Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis in het oud schoolhuis. Als u wenst dat het boek 
per post verstuurd wordt, dient u 2 € extra over te schrijven.

Vanaf 11 maart 2011 kost het boek 10 € + verzending.
Het boek kan vanaf 27 maart op afspraak ook afgehaald worden op het adres van Studium 
Generale vzw in Balen. (tel 014-81.33.75 (Kamiel Mertens, voorzitter)



Wat leest u zoal in dit boek?
Wie was Ignatius Theodorus Welvaarts?
Om aan dit boek een extra-dimensie te geven, hebben wij met de hulp van de huidige archivaris
van de abdij, pater Ivo Billiaert, en van François Jennen van de Olmense Heemkring, 
uitgebreide opzoekingen gedaan naar het leven van Welvaarts en diens familie, in de archieven 
van Schijndel (bij ’s Hertogenbosch) en in het abdij-archief van Postel.
Wij hebben ook de meest volledige lijst opgesteld van zijn geschriften. Dat zijn er nogal wat, de 
bibliografie van Ign.Th. Welvaarts is indrukwekkend, zeker gezien zijn vroege overlijden. Voor 
de studie van de Kempen is het verzameld werk van Welvaarts van groot belang.

Wat schreef Welvaarts over Olmen? – Een overzicht van de inhoud
Grootte, ligging en schrijfwijze van Olmen / Schenking der tienden in 1288 / Bekrachtiging van 
die schenking in 1288 / Overeenkomst nopens een rente in 1290 / Akte van hertog Jan van 
Brabant in 1293 / Akte van de abt van Malonne in 1432 / Opbrengst van de tienden / 
Moeilijkheden bij het heffen van de tienden in 1688 / Weiden en andere goederen / Heerlijkheid, 
grootte van gronden in 1600 / Kerk, personaat, begevingsrecht, enz. / Personaat en beneficiën / 
Pastoorslijst / Kapelanenlijst.
Ten gerieve van de lezer voegen wij enkele Bijlagen toe: Plattegrond van Olmen (door Jos 
Swinnen) / De fusie van gemeenten in 1977 (Balen-Olmen) / Bibliografie i.v.m. Olmen (door 
François Jennen)

Wie was Ignatius Theodorus Welvaarts?

Theodorus Welvaarts werd geboren te Schijndel 
(bij ’s Hertogenbosch) op 20.06.1840 “uit wettige 
ouders”. Na zijn middelbaar onderwijs trad hij op 
15.11.1863 in bij de Norbertijnen van Postel en 
kreeg er de kloosternaam Ignatius. Na zijn
noviciaat in Tongerlo keerde hij terug naar Postel
waar hij op 15.10.1865 de tijdelijke en op 
15.10.1868 de eeuwige geloften aflegde. Na de 
lagere en hogere wijdingen ontvangen te hebben, 
werd hij op 11.06.1870 tot priester gewijd.
Achtereenvolgens werd hij in de abdij aangesteld 
als bibliothecaris, novicemeester en lector van 
filosofie (1880).
Op 01.11.1880 werd hij vrijgesteld van alle 
voorgaande taken en volgde zijn benoeming tot 
bibliothecaris en even later ook tot archivaris van 
de abdij van Postel. Omwille van zijn uitgebreid 
historisch werk werd hij gevraagd als lid van 
talloze wetenschappelijke verenigingen in binnen-
en buitenland.
Toen zijn abt de laatste sacramenten had 
ontvangen, werd Ignatius Theodorus Welvaarts 
benoemd tot administrator van de abdij. Hij 
overleed te Postel op 13.12.1892, té jong maar 
mogelijk compleet uitgeput. Van zijn talrijke 
historische werken werden er enkele herdrukt 
en/of opgenomen in tijdschriften in Nederland en 
België.


