
 

 
 



 
P.1. 
Prims, Floris (†) & Billiaert, Ivo (red): “De Onze-Lieve-Vrouw-abdij der 
Norbertijnen te Postel”; oorspronkelijke uitgave 1935 te Antwerpen in de reeks 
Campinia Sacra, nr 4, door Floris Prims, priester en archivaris van de stad 
Antwerpen. Uitgebreide heruitgave onder redactie van Ivo Billiaert, norbertijn en 
archivaris van de abdij Postel in 2011. formaat A4, 256.pp., warm gelijmd. 
Te koop aan 20 € (+ eventueel verzendingskosten) in de abdijwinkel te Postel en bij 
Studium Generale vzw, Holven 11 te 2490 Balen 
 
Wie was Floris Prims? 
PRIMS, Floris (eigenlijk Florentinus) (Antwerpen 3 maart 1882 - Antwerpen 26 
oktober 1954). 
Middelbaar onderwijs in het Sint-Norbertusgesticht, het Sint-Jan Berchmanscollege 
te Antwerpen en het Sint-Jozefscollege te Herentals. Hij bezocht het Grootseminarie 
van Mechelen (1900) en na zijn priesterwijding (1905) studeerde hij te Leuven, waar 
hij in 1907 het licentiaatsexamen geschied- en zedenkundige wetenschappen 
haalde. Vanaf 1906 gaf hij les aan het Sint-Stanislascollege van Berchem en nam de 
redactie van “De Gids op Maatschappelijk Gebied” op zich. In 1908 richtte hij de 
eerste Vlaamse Sociale Week te Leuven in. In 1914 stichtte hij een weekblad voor 
volksontwikkeling, “De Vlaamsche Werkman”. (…) 
Hij werd aangesteld tot professor en later rector aan de Katholieke Vlaamse 
Hogeschool voor Vrouwen (1921-1926) en tussen 1922 en 1924 tot leraar aan de 
Sociale School te Leuven, waar hij de cursus sociaal-economische geschiedenis van 
België gaf. (…) 
Na de Eerste Wereldoorlog maakte sociale actie plaats voor historische navorsingen. 
In 1923 werd hij archivaris van de stad Antwerpen. Hij schreef tientallen boeken en 
studies over de geschiedenis van Antwerpen en van de Kempen. In 1929 werd hij lid 
van de “Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde”. 
In 1952 werd Prims lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 
Meer info over Prims in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 
 

Wie is Ivo (Reginald) Billiaert? 
 

- geb. Leuven 26.04.1931; ouders: Charles (uit 
Vlissingen) en Stracke Yvonne (uit Antwerpen); 
humaniora O.-L.-Vr.-College Oostende; vest. 
12.09.1949; prof. 12.09.1951; sac. 31.07.1955; 
succentor 13.09.1956-12.08.1964; magister van de 
fraters professen 26.10.1957-28.08.1968; coöperator 
van provisor-cellier 09.1956-31.01.1977; socius 
broedermeester 13.09.1956; socius gastenpater 
13.09.1956-10.1957; aalm. VVKS Mol-Ginderbuiten 
03.1958-09.1959; bibliothecaris en archivaris 
17.09.1959; cantor 12.08.1964-21.08.2008; diploma 
zang muziekacademie 07.1967; lid Brabantse 
Werkgroep voor de Opleiding 11.11.1966-16.11-1968; 

 bestuurder Kontaktcentrum 18.10.1968 -13.02.1977; provisor 13.05.1977-24.06.2008; lid 
financiële commissie van abdij 1986; lid beiaardcomité Mol, lid en voorzitter VVV-Mol, lid 
GMINA-raad Mol; voorzitter GNOP Mol; cellier 07.1986-18.11.1993; archivaris 01.10.2009. 
 



Over het boek  laten we best de redacteur aan het woord (covertekst) 
 

 
 


