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DR. EUGEEN VAN AUTENBOER
°15 mei 1920 - +11 maart 2008
“Een leven werd geleefd, voortaan is het geëtst op het vlies van de tijd” (G. Eyskens)
In een jaar dat veelbelovend begonnen was voor
onze vereniging, werden wij, vlak voor het verschijnen van deze eerste editie 2008, getroffen
door het verlies van onze voorzitter.

naar de Familiekunde. In 1966 richtte hij samen
met Florent Bosch de afdeling Turnhout-Malle
op van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, later veranderd in VVF-afdeling Kempen.
Van zijn hand verschenen talrijke artikels in alle
publicaties van de VVF: Vlaamse Stam, Gens
Brabantica en de Kempische Genealoog. Vanaf
de oprichting van de regionale afdeling van de
VVF tot aan zijn overlijden was hij voorzitter van
de vereniging. Een taak die hij steeds vol passie
heeft uitgevoerd. Oud schrift ontcijferen was zijn
specialiteit, wij konden steeds beroep doen op
hem om een moeilijk leesbare tekst te ontcijferen of om de betekenis ervan te achterhalen.

Op 8 januari was hij nog aanwezig op de bestursvergadering, maar op de A.V. van 26 januari in het Turnhoutse stadhuis, (zijn thuisbasis) diende hij verstek te laten gaan wegens
griep. Op dinsdag 11 maart is hij thuis, in familiekring, toch nog onverwacht overleden.
Eugeen werd in Mechelen geboren. Hij studeerde Grieks-Latijnse aan het Sint-Romboutscollege in zijn geboortestad. Zijn universitaire studies deed hij vanaf 1937 in Leuven, waar hij in
1943 promoveerde als dokter in de Wijsbegeerte en Letteren, groep Moderne Geschiedenis, met een proefschrift over “Het wonderjaar
te Mechelen (1566-’67).

Een andere grote passie was het Gildenleven.
Nadat hij eerst een tijd griffier was in de Hoge
Gildenraad der Kempen, werd hij in 1978 opperhoofdman van deze Gildenraad. Onder zijn
geestdriftige leiding werd de sociale rol van het
gildenleven benadrukt en werd ook sterk de
nadruk gelegd op de historische bronnen en
achtergrond. Hij was ook de bezieler van de
jaarlijkse gildenfeesten, een echt hoogtepunt in
de volkscultuur van de Kempen. Ook over de
gilden noteren we een enorme hoeveelheid aan
publicaties van zijn hand zowel algemene
artikels als historische studies en naslagwerk
over de “kaarten” van de gilden.

Na zijn huwelijk in 1945 kwam hij in 1952 in
Turnhout terecht. Naast zijn taak als leraar
geschiedenis in de Kon. Athenea in Turnhout
(1950-55) en Mol (1955-1981), was hij, weliswaar als vrijwilliger, een vaste pion op het stadsarchief in Turnhout. Na zijn pensionering kon je
hem er praktisch dagelijks vinden.
Hij oefende tevens een hele reeks culturele
functies uit waaronder:
-secretaris van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Taxandria;
-secretaris van de aloude rederijkerskamer Het
Heybloemken- Kunstverbond Turnhout;
-lid van de Nationale en Provinciale Commissie
voor Geschiedenis en Volkskunde;
-stichter van Volkskunde Vlaanderen en conservator van het Museum van de Speelkaart.

Als bestuur van VVF-Kempen zullen wij Eugeen
vooral missen om zijn kennis en zijn inzicht in de
plaatselijke geschiedenis. Zijn bijdrage tot de
familiekunde en zijn geleverd werk zullen voor
ons een blijvende inspiratie zijn voor de
toekomst.
Als wij vandaag een bloeiende vereniging zijn, is
dit voor een groot deel te danken aan Eugeen
die zich als stichter en voorzitter, naast zijn
andere drukke bezigheden, ten volle heeft
ingezet voor de familiekunde.

Zijn grootste belangstelling ging echter zonder
twijfel uit naar het Gildenleven in de Kempen en
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PLECHTIGE OVERHANDIGING VAN DE BEWERKTE
PAROCHIEREGISTERS AAN HET STADSBESTUUR VAN
TURNHOUT
Op zaterdag 26 januari had de statutaire Algemene Vergadering plaats van de regionale
afdeling VVF-Turnhout vzw in het stadhuis van
Turnhout.

een academische zitting plaats in de raadszaal
van het stadhuis van Turnhout, waarin VVFKempen de bewerkingen van de parochieregisters van Sint-Pieter Turnhout plechtig aan het
stadsbestuur overhandigde. Dit gebeurde in
aanwezigheid van mevrouw Chris Van Wijnsberghe, voorzitter van de cultuurraad, de heer
Eric Vos, schepen van cultuur, Harry de Kok,
stadsarchivaris, prof. Dr. Fred Stevens, voorzitter van de museumraad, Fons De Cat, voorzitter
Bibliotheekcommissie, Huub Venken, voorzitter
Forum Cultuur en Renaat Decoster en Luc
Debondt, gemeenteraadsleden.

Bij deze gelegenheid werden drie leden als erelid aangesteld omwille van hun uitzonderlijke
verdiensten voor de afdeling Kempen:
-Elisa Nijs uit Dessel schonk enkele jaren geleden haar volledig familiearchief aan onze vereniging. Het geheel omvat vijftien archiefdozen
met genealogische gegevens van de familie Nijs
en aanverwanten;
-Jos Van Breen schonk onze vereniging in de
loop van 2007 zijn volledig genealogisch archief.
In totaal werden zeventien mappen gevuld met
genealogische gegevens uit heel de provincie
Antwerpen. Dat alles werd geïnventariseerd in
een excel-bestand van 35.000 records;
-Florent Bosch gewezen bestuurder van VVFKempen, werd omwille van zijn jarenlange inzet
voor de afdeling Kempen, gehuldigd en benoemd tot erebestuurder van onze afdeling.

In zijn openingstoespraak sprak Harry de Kok
zijn waardering en dank uit voor het geleverde
werk. Marc Van den Cloot, die onze zieke
voorzitter Eugeen Van Autenboer verving, dankte het stadsbestuur voor het ter beschikking
stellen van de schepenzaal aan VVF-Kempen
voor het houden van haar jaarlijkse Algemene
Vergadering.
Daarna gaf Victor Bertels een overzicht van het
reeds geleverde werk en de stand van zaken in

Aansluitend op de Algemene Vergadering had er

De gehuldigden Jos
Van Breen en Elisa
Nijs samen met onze
ondervoorzitter Marc
Van den Cloot
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Vic Bertels overhandigt de eerste
boekdelen aan Eric Vos, schepen van
Cultuur van de stad Turnhout.

verband met het nog uit te voeren werk.
De parochieregisters van Sint-Pieter
Turnhout tellen in totaal ongeveer 6500
folio’s gespreid over zeventien registers.
De doopregisters beginnen in 1566 en
zijn beschikbaar tot 1814. De huwe-lijksregisters vangen aan in 1574 en de
begrafenissen in 1659.
Mariette Backs nam de huwelijken voor
haar rekening en bewerkte reeds de periode van 1610 tot 1814. In de reeds bewerkte huwelijken komen in totaal 22.000
namen voor (echtgenoten en huwelijksgetuigen).
Victor Bertels begon aan de samenstelling van de gezinnen op basis van de
doopregisters. Omwille van het groot
aantal dopen – gemiddeld 250 per jaar –
was dit werk een hele klus. De periode
1744 tot 1807 is volledig afgewerkt. Voor
de dopen komen voor de beperkte periode van nauwelijks 54 jaar, ongeveer
50.000 namen van dopelingen, ouders,
peters en meters voor.

Er ligt nog heel wat werk voor de boeg; de
begrafenissen moeten nog volledig verwerkt
worden en een groot deel van de dopen dient
eveneens nog bewerkt te worden.

Dit alles werd samengevat in zes boekdelen,
waarvan vier boekdelen voor de huwelijken en
twee boekdelen voor de samenstelling van de
gezinnen. Alle boekdelen werden prachtig ingebonden door onze secretaris Frans Renaerts,
met op de kaft een afbeelding van de SintPieterskerk in het jaar 1865, een litho van
Hoolans.

De heer Eric Vos, schepen van cultuur sloot de
zitting af. In zijn toespraak was hij zeer opgetogen met het reeds geleverde werk en dankte hij,
in naam van het stadsbestuur en het stadsarchief, de VVF-Kempen voor het gepresteerde
werk.

Gelijktijdig werden de originele en reeds bewerkte akten ingescand. Deze werden door
Andre Van Steenbergen bewerkt en op DVD
gezet.

Aansluitend aan de zitting bood het stadsbestuur een receptie aan waarop zowel de pers als
RTV Kempen de nodige opnamen maakten om
dit evenement in de media te brengen.

Samen met de DVD werden de zes boekdelen
aan het stadsbestuur overhandigd in aanwezigheid van heel wat VVF-leden onder wie
collega’s bestuursleden van de Antwerpse
afdelingen.

Victor Bertels
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
van 26 januari 2008 gehouden in de Schepenzaal van het Stadhuis te
Turnhout.
Aanwezige stemgerechtigde leden: Marc Van
den Cloot, Vic Bertels, Frans Renaerts, Gerard
Keysers, Andre Sannen, Herman Van De Leur,
Andre Van Steenbergen, Johan Van Steen en
Mariette Backs.

6. Goedkeuring van de begroting 2008:
De begroting
goedgekeurd.

van

2008

werd

eenparig

7. Goedkeuring van het jaarverslag 2007:
Afwezig en verontschuldigd: Eugeen Van
Autenboer (wegens ziekte), Ludo Dierickx, Hugo
Broen en Florent Bosch.

Het jaarverslag 2007 werd eenparig goedgekeurd.

Wegens ziekte van de voorzitter opende de
ondervoorzitter de vergadering om 14.00 u.

8. Kwijting aan de leden van de Raad van
Bestuur:

1. Ondertekening van de aanwezigheidslijst:

De vergadering verleende eenparig kwijting aan
de leden van de Raad van Bestuur.

Alle aanwezige stemgerechtigde leden ondertekenden de aanwezigheidslijst.

9. Vaststelling van het ledenregister:

2. Vaststelling van de geldigheid van de ver- De lijst van de effectieve leden werd aangevuld
gadering:
met het nieuw bestuurslid Jan Winten. Ludo
Dierckx werd uitgeschreven
Met negen aanwezige stemgerechtigde leden
op 13 was de vergadering geldig.
10. Bespreking van de activiteiten in 2008:
3. Ontslagen en benoemingen:

De verschillende activiteiten die reeds in de
begroting en in het jaarverslag werden aangehaald werden nogmaals opgesomd.

Ontslagen: Ludo Dierckx heeft ontslag genomen
in de raad van bestuur.
Benoemingen: Jan Winten werd met eenparigheid van stemmen opgenomen in de Raad
van Bestuur van VVF-Kempen vzw.

De vergadering werd afgesloten om 15.00 uur.

4. Goedkeuring van het verslag van de Mol, 31 januari 2008
Algemene Vergadering van 27 januari 2007:
De notulen van de Algemene vergadering van
27 januari 2007 werden zonder opmerkingen
goedgekeurd.

Frans Renaerts
Secretaris VVK-Kempen vzw

5. Goedkeuring van het financieel verslag en
de balans 2007:

Eugeen Van Autenboer
Voorzitter VVF-Kempen vzw

Het financieel verslag en de balans werden eenparig goedgekeurd.
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DE HERKOMST VAN DE FAMILIE SAS UIT DE KEMPEN
op basis van archiefgegevens en Y-chromosomaal DNA analyse

omtrent het Sint-Jansbeneficie van het begijnhof
van Herentals, dat Johannes Tshaesen vrijgesteld wordt van alle lasten voor zijn gronden te
loco dicto Poel (Poederlee) (4). In een volgende
oorkonde aangaande het begijnhof spreekt men
over Tshaesenhout of Zassenhout (Sassenhout
te Vorselaar en nabij Poederlee), wat “bos der
Saksen” betekent (5),(6).

Betekenis van de naam Sas
Velen zouden kunnen vermoeden dat de naam
Sas betrekking zou hebben op bijvoorbeeld een
sas of een sluis zoals men die kent uit de
scheepvaart. Dit is echter niet correct. Deze
familienaam zou namelijk behoren tot de klasse
van geografisch gerelateerde namen, zoals
reeds herhaaldelijk in vroegere publicaties werd
aangehaald (1),(2).

In Heusden, nabij ’s Hertogenbosch in Nederland, deel van het voormalige hertogdom Brabant, vinden we tussen 1386 en 1396 een schepen terug met de naam Jacobus tsas of elders
ook vermeld als Jacobus die Sas (7), wat uiteraard ook een duidelijke aanwijzing is naar de
betekenis van de naam Sas.

Het oud Nederlandse woord Sas of Zas werd
destijds gegeven aan personen die afkomstig
waren uit Zassen, de streek in Duitsland die we
nu kennen onder de naam Saksen. In verschillende archiefstukken vinden we nog andere
naamvormen terug zoals tsas, Zas, Sass, Sasse, Sassen, Shasen, Tshaesen of zelfs Chas.
De familie Sas uit de Kempen
In verschillende archiefstukken vinden we inderdaad ook aanwijzingen naar de betekenis van
de naam Sas. Zo lezen we bijvoorbeeld in een
Antwerpse schepenakte uit 1473, dat op verzoek van verschillende poorters waaronder
Robbrecht Sas, de koopman Frederick Sneppel
uit Bremen in hechtenis werd genomen wegens
het stelen van goederen met een roofschip. Voor
zijn vrijlating stonden verschillende personen uit
Luybeke, Brandenborch, Homborch, Dansicke
en Hildessem borg. Alle waren afkomstig uten
lande van Zassen (3).

Heden ten dage ligt de kern van voorkomen van
personen met de familienaam Sas in het voormalige Land van Turnhout, meer bepaald rond
de dorpen Lille, Gierle, Vosselaar, Beerse en
deels ook Turnhout.
Aan de hand van archiefstukken kon een zeer
uitgebreide stamboom worden opgesteld die
momenteel meer dan 8.000 personen telt.(8),(9),
(10). Het overgrote deel Sassen die nu in Lille,
Gierle of Vosselaar leven kunnen teruggebracht
worden tot een gemeenschappelijke voorvader
Wouter Sas Peterssoon geheten, die eind 15de
eeuw in Lille leefde.(11),(12) (figuur 1)

Tevens lezen we ook in een oorkonde de dato 6
augustus 1393 van de Hertogin van Brabant

(1) J.LINDEMANS, Oude Brabantse Geslachten, in: Eigen
Schoon en De Brabander, 27 (1944), 56 – 59.
(2) E.VAN DEN BOSSCHE, De familie Sas uit Zandhoven,
in: De Vlaamse Stam, 1976, 1.
(3) SA Antwerpen, register vanden Dachvaerden en
A.A.B, Deel 20, 325-328.
(4) SA Herentals, Begijnhof, doos 1, oorkonde 29.
(5) SA Herentals, Begijnhof, doos 1, oorkonden 6 en 22.
(6) L.STROOBANT, Note sur une enseigne de cohorte
romaine trouvée à Vorsselaer, in: Taxandria, 1907.

(7) RA Noord-Brabant, kapittel Heusen, inv. 145 Regest
30 & inv.202 Regest 182 (schepenregisters).
(8) B.SAS, De geschiedenis van de familie Sas uit de
Kempen, eigen uitgave, 2003.
(9) http://gw.geneanet.org/index.php3?b=benediktsas
(10) http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=psas
(11) RA Antwerpen, OGA Lille, nr 38 (cijnsboek Lille,
1477).
(12) RA Antwerpen, OGA Lille, nr 9, folio 5 recto (cijnsboek Lille, 1555).
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Item wouter tsas pet(er)ss(on)e (later bijgeschreven: Lenaert tsas wouters(soon) ffrans tsas
lenaertss(on)e in br(oederlijkcken) en sust(erlijcken) r(echte)) van huyse ende hove houdende
omtrent iii lopen tsaye wylen gheerts van borneberghe daarnae gheerd tsas deen zyde wylen
lambrecht tsas dand(er)e zyde des voldre hof
iii d(enieren) lo(vens)
Figuur 1: artikel uit het cijnsboek van Lille
daterende van 1555.
De familie had zich reeds veel vroeger in de
streek gevestigd. We vinden immers verschillende malen de naam Sas al terug in de oudste hertogelijke cijnsrollen die dateren van 1340 (figuur 2) (13).

Joh(an) Sas

iii ob(olen)

Joh(an)Sasse

viii d(enieren)

Walt(erus) Sasse

iii d(enieren)

Helaas vinden we hier nog weinig gegevens
over, daar de oudste cijnsgegevens van
Poederlee samen met het kasteel van
Poederlee, waar ze bewaard werden, in 1536 in
vlammen zijn opgegaan (14) en de eerste cijnsgegevens van Vorselaar aangaande Sassenhout dateren van na 1410. De archiefstukken
van het hertogdom Brabant leveren ook weinig
informatie op aangezien Poederlee en Vorselaar
niet rechtstreeks onder de hertog stonden, maar
wel onder respectievelijk de heren van
Poederlee en Vorselaar. Ook voor het dorp
Gierle geldt een soortgelijk probleem; hier lieten
zelfs drie heren hun rechten gelden, namelijk de
heer van Poederlee, de heer van Tielen alsook
de hertog van Brabant.
Verschillende oorkondes uit het stadsarchief van
Herentals, met betrekking tot het gasthuis, leveren wel enkele aanwijzingen die het vermoeden
dat de eerste Sassen zich te Sassenhout
hebben gevestigd, enigszins bevestigen. Het is
belangrijk te vermelden dat het gasthuis van
Herentals wel degelijk gronden alsook een gasthuishoeve had te Sassenhout (figuur 3).

Figuur 2: extracten uit de hertogelijke cijnsrollen van 1340 aangaande Lille.
We vermoeden dat de eerste personen met de
familienaam Sas zich eerst hebben gevestigd in
Sassenhout, vandaar ook de naam van dit
gehucht. Logischer wijze moeten er dan ook
Sassen voorkomen te Poederlee of Vorselaar
omdat dit de dorpen zijn die naast het gehucht
Sassenhout liggen.

(13) AR Brussel, RK, nr 2551 tem 2555 (cijnsrollen
Gierle en Lille, 1340).

(14) J.WILLEMS et al., Opgravingen te Poederlee, in:
Jaarboek 1997, uitg. Heemkundige Kring Norbert de
Vrijter, 1997.
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Figuur 3: extract uit
de
Ferrariskaart
met de ligging van
Sassenhout.
lijkheden blijven bestaan. Hier kan dus de genetica verheldering brengen. Bovendien zou DNA
onderzoek ons eventueel in staat kunnen stellen
om na te gaan of de familie daadwerkelijk afkomstig is uit Saksen conform de waarschijnlijke
betekenis van de familienaam.

Zo wordt bijvoorbeeld in een oorkonde uit 1369
(figuur 4) een schenking aan het gasthuis van
Herentals beschreven van een stuk grond gelegen te Sassenhout dat aanpaalt aan een
onroerend goed van Goeswini shasen (15).
Op basis van de cijnsgegevens en andere oude
archiefstukken was het dus mogelijk om een uitgebreide stamboom van de familie Sas op te
stellen, met duidelijke opsplitsing in de verschillende takken van Gierle, Lille, Vosselaar en
Turnhout, hoewel hier en daar toch onduide-

De herkomst van de familie
De wetenschappelijke achtergrond en het belang van DNA onderzoek werd reeds toegelicht
in vroegere publicaties en vallen dus buiten het
bestek van deze uiteenzetting (16).

Figuur 4: oorkonde
uit 1369 ivm. het
gasthuis van Herentals.

(15) SA Herentals, oorkonden, nr 38 (gasthuis 1369).
(16) G.MERTENS, Het Y-chromosoom, onuitwisbare bron

van genealogische informatie, in: De Vlaamse Stam, nr. 6
(2004), 497-502.
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Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DYS#
393
390
19*
391
385a
385b
426
388
439
389-I
392
389-II

Allelen
11
22
14
10
13
18
11
12
13
12
14
29

Plaats
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DYS#
458
459a
459b
455
454
447
437
448
449
464a
464b
464c

Allelen
15
9
9
11
12
23
15
19
29
14
14
16

Plaats
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DYS#
464d
460
GATAH4
YCAIIa
YCAIIb
456
607
576
570
CDYa
CDYb
442
438

Allelen
16
10
11
19
19
16
14
17
13
34
35
12
11

*ook soms DYS# 394 genoemd
Tabel 1: het typerend 37 merker Y-DNA profiel Sas.
Verschillende mannelijke familieleden hebben
hun Y-chromosomaal DNA laten onderzoeken
via Oxford Ancestries.(17) Destijds werden enkel
12 merkers geanalyseerd.

Tevens kan men specifieke databanken raadplegen en wereldwijd uitzoeken of er zich ergens
aanverwanten bevinden (bv. uitgeweken familieleden naar Amerika). Eén van de oudste databanken bevindt zich in het Instituut voor
Gerechtelijke Geneeskunde van de Universiteit
van Berlijn(19). Deze oudere databank bevat
gegevens van duizenden DNA profielen van personen (anoniem) over gans Europa, Azië, etc.
Vroeger werden slechts enkele merkers
geanalyseerd, meer bepaald DYS19, DYS389I,
DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393
en in sommige gevallen nog DYS385, DYS438
en DYS439. In tabel 2 wordt een overzicht
gegeven van de teruggevonden soortgelijke
profielen.

Nadien werd deze analyse nogmaals overgedaan bij Family Tree DNA (18) en werden er 37
merkers bepaald. Elk merker wordt gekenmerkt
door een specifieke plaats, door een code
(DYS#) en door een bepaalde waarde (allelen).
Samen maken deze merkers dus deel uit van
een unieke genetische handtekening van een
specifiek persoon. Aldus werden de volgende
typerende waarden voor de 37 merkers bekomen zoals weergegeven in tabel 1.
Men kan nu dit profiel gaan vergelijken met het
profiel van anderen en nagaan of men directe
familie is als de profielen identiek zijn of indien
verschillend, schatten op basis van het aantal
mutaties, hoeveel generaties geleden men een
gemeenschappelijke voorouder had.

We kunnen duidelijk zien dat er een overeenstemming is met 2 personen afkomstig uit
Chemnitz en Leipzig, 2 steden uit Saksen.
Hoewel slechts 8 merkers beschikbaar waren
voor vergelijking, bestaat er toch een grote ze-

Profiel

DYS19

DYS389I

DYS389II

DYS390

DYS391

DYS392

DYS393

DYS385

DYS438

DYS439

SAS

14

12

29

22

10

14

11

13,18

11

13

Chemnitz

14

12

29

22

10

14

11

13,18

NB

NB

Leipzig

14

12

29

22

10

14

11

13,18

NB

NB

München

14

12

27

22

10

14

11

13,17

NB

NB

Tirol

14

12

27

22

10

14

11

13,17

NB

NB

Berlijn

14

12

26

22

10

14

11

13,18

NB

NB

Londen

14

12

29

22

10

14

11

13,16

10

11

NB: niet bepaald
Tabel 2: soortgelijke profielen uit de databank Universiteit van Berlijn.
(17) www.oxfordancestors.com
(18) www.familytreedna.com

(19) www.ystr.org
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kerheid dat de Sassen uit de Kempen daar toch
wel aanverwanten hebben rondlopen en dat dus
één of meer vroegere voorvaderen afkomstig
waren van Saksen. Er zijn 2 mutaties verschil
met toch ook personen uit München, Tirol en
Berlijn. We kunnen stellen dat mogelijks deze
personen verwant zijn met Sas, doch dat de
gemeenschappelijke voorvader veel verder in
de tijd moet worden gezocht. Een dubbele
mutatiesprong voor een bepaalde merker, komt
vaak voor en daarom wordt een verschil van 2 in
allelen slechts als 1 mutatie beschouwd. Een
sprong van 3 komt echter niet voor en wordt
beschouwd als zijnde 2 mutaties (één dubbele
en één enkele). Ook vinden we, mits 3 mutaties
verschil, een overeenstemming met een persoon uit Londen. Immers, de Angelen en Saksen
zijn binnengevallen in Engeland in ongeveer 400
na Christus.
Wanneer zijn nu de eerste Sassen hier in de
Kempen aangekomen? We weten dat ze reeds
hier aanwezig waren in de 14de eeuw na
Christus en zoals de meesten leefden ze destijds van de landbouw. Ze waren enigszins wel
gegoed daar ze cijns betaalden of lid waren van
bijvoorbeeld het Sint-Jansbeneficie van het
begijnhof van Herentals. We dienen verschillende hypothesen te bestuderen.
Een eerste hypothese is gebaseerd op het feit
dat vroeger de Romeinen de Saksen ingezet
hebben als huurlingen tegen mogelijke invallen
van andere Germaanse stammen, doch de kans
dat de Sassen hier nu in de Kempen een restant
zijn van een huurlingengroep is gering. We
mogen echter niet de archeologische vondst
vergeten die aan de oevers van de Aa te
Sassenhout in 1907 opgegraven werd. Het
betreft hier een bronzen beeldje dat waarschijnlijk het kenteken was van een Romeinse
cohorte.
Een andere mogelijkheid is dat de eerste
Sassen een groepje pioniers waren die in de
post-Gallo-Romeinse periode aan de ontginning
begonnen van de vruchtbare grond die nu
Sassenhout heet.(20) Deze ontginning kan ook
(20) E.LAMBRECHTS en J.C.H.BLOM, Geschiedenis van
de Nederlander, H&B, 2001.
(21)K.A.H.W.LEENDERS, Van Turnhoutervoorde tot
Strienemonde, Walburg Pers, 1996.

later hebben plaatsgevonden, namelijk in de
12de eeuw na Christus wanneer men zeer intensief aan de ontginningen begon en men hiervoor
migranten, ook hospites geheten, aantrok onder
bepaalde gunstige voorwaarden. In het interessante proefschrift van Dr. Leenders betreffende
de ontginningen in het Noordelijk deel van
Brabant, vermeldt hij dat het niet echt mogelijk
was om een antwoord te geven op de vraag
waar deze pioniers eigenlijk vandaan kwamen.(21) Misschien kan dus de reden van het
voorkomen van de Sassen in de Kempen hier
gedeeltelijk een antwoord op geven?
Anderzijds zou het kunnen dat het om een groep
gedeporteerde krijgslieden gaat. In 800 na
Christus was Karel De Grote het grondig beu om
keer op keer tegen de Saksen oorlog te voeren
en heeft hij na een vijfde finale slag bevolen om
de krijgslieden en hun gezinnen op te pakken en
in kleine groepen te verspreiden over gans zijn
Frankische Rijk.(22) Een kleine groep zou dus
destijds kunnen overgebracht zijn naar een van
nature vruchtbaar stuk te ontginnen grond, een
soort strafkolonie als het ware, dat nabij een
reeds bestaande nederzetting gelegen was. Dit
stuk te ontginnen grond zou dus Sassenhout
kunnen zijn en het bestaande dorp Vorselaar,
dat destijds bekend stond als Furgalare (23) (726
na Christus). Deze deportaties vonden plaats
gedurende een periode van 5 jaar, namelijk van
799 tot 804 na Christus.
In een vierde hypothese kunnen we stellen dat
de verre voorvader een door de hertog
aangestelde drossaard (belangrijk magistraat)
was, die veelal van buitenaf werd binnengebracht. Zo vinden we op het einde van de 14de
eeuw belangrijke magistraten terug bijvoorbeeld
in Leuven of Heusden (Noord-Brabant) met als
respectievelijke namen Walterus Zassen en
Jacobus die Sas. Ook deze mogelijkheid lijkt
ons onwaarschijnlijk, daar in de vroegste geschriften nergens een dergelijke functie in verband kon worden gebracht met deze familie Sas
en het hier veelal om louter landbouwersfamilies
ging.

(22) L.HALPHEN, Charlemagne, Editions de Saint-Clair,
1974.
(23) J.E.JANSEN, Turnhout in het heden en het verleden.
Deel 1., uitg. Kultuur en Beschaving, 1978, 30.
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Tenslotte kon de oorspronkelijke voorvader(s),
nog een zich in de Kempen vestigende handelsreiziger zijn. Immers, vanaf 1161 werden er verbonden opgericht door onafhankelijke handelsreizigers die uiteindelijk vanaf de algemene vergadering in 1356 te Lübeck resulteerden in handelsverbonden van steden, de zogenaamde
Hanzesteden. Meerdere handelaren uit de Duitse Hanzesteden vestigden zich in onze streek.
Uit de poorterboeken van verschillende steden
oa. Antwerpen blijkt echter dat het vooral ging
om handelaars of ambachtslieden en niet
zozeer om landbouwers. Tevens willen we
opmerken dat de eerste naam Sas in het Land
van Turnhout reeds voorkomt in de cijnsrollen
van 1340 en dus enige tijd voor het oprichten
van de Hanzesteden.(24) Dit wil natuurlijk niet
zeggen er dat daarvóór geen internationale handelsactiviteiten plaatsvonden. Daarenboven, de
meest soortgelijke Y-DNA profielen teruggevonden in Saksen, komen uit Chemnitz en Leipzig,
die geen Hanzesteden waren en die ook niet in
de buurt van een Hanzestad liggen.
Vermoedelijk sluit de derde hypothese het
dichtst aan bij de waarheid, daar er toch aanwijzingen zijn die deze hypothese ondersteunen.
Zo behoorde Sassenhout van oudsher toe tot
Vorselaar en niet tot Poederlee, waar het toch
veel dichter bij ligt. Zoals reeds vermeld (vide
supra) zou Vorselaar, althans volgens de nog
beschikbare historische bronnen(23), als dorp

veel ouder kunnen zijn dan Poederlee. Sassenhout ligt veel verder weg van de dorpskern dan
de andere gehuchten van Vorselaar, wat voor
een “strafkolonie” inderdaad logisch zou zijn.
Anderzijds kan men ook informatie halen uit de
toponomie omtrent Sassenhout of “bos der
Saksen”. Het suffix “hout” verwijst naar een bos
met hoog opgaande bomen en dergelijke plaatsnamen gaan terug tot voor de twaalfde eeuw
cfr. “het Grotenhout” dat nabij Turnhout gelegen
is.
De verre voorouderlijk oorsprong en haplogroep van de familie.
Het was uitermate merkwaardig om vast te
stellen, dat naast het terugvinden van soortgelijke profielen in Saksen of Engeland, ook verwante profielen werden teruggevonden in
Pakistan, India en Sri Lanka. Ook het zoeken in
andere databanken(25) leverde veel soortgelijke
profielen op afkomstig uit de streek van de
Punjab en India. Een bijkomende Y-DNA
analyse toonde onweerlegbaar aan dat de oerclan of haplogroep, waartoe de meeste Sassen
uit de Antwerpse Kempen behoren, deze was
van M20+ (ook L clan genaamd). De achtergrond en belang van deze haplogroepen werd
reeds door P. Donche in een vorige publicatie
beschreven.(26) Deze haplogroep is een eindbestemming van een genetische reis die lang
geleden begon bij M168.(27) De veel voorkomende merker M168 kan worden
teruggebracht naar één individuele man,
de “Eurazia-tische Adam”. Deze
Afrikaanse man die ongeveer 79000 jaar
geleden leefde, is de gemeenschappelijke voorvader van elke heden ten
dage levende niet-Afrikaanse man (figuur 5).

Figuur 5: de genetisch afgelegde weg
van M20, M175 en M343 ongeveer
30000 jaar geleden.

(24) De Hanze was een gestructureerd handelsgenoot- ders. Het Genografisch Project, in: De Vlaamse Stam, nr.
schap.
6 (2005), 485-494.
(25) www.yseach.com
(27) www5.nationalgeographic.com/genographic/ index.
(26) P.DONCHE, Op zoek naar onze heel verre voorou- html
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Zijn nakomelingen zijn de enige nu nog overlevende lijn die Afrika, de bakermat van de mensheid, verlaten heeft om zich elders te vestigen.
Zijn verbeterde werktuigen en primitive kunst
duiden op een significante verandering in mentale toestand en gedrag. Deze verandering,
waarschijnlijk te wijten aan een genetische mutatie, gaf deze Euraziatische man een sterk
competitief voordeel tegenover andere humanoide tijdgenoten zoals de Neanderthalers die
nu uitgestorven zijn.
Ongeveer 90% tot 95% van alle niet-Afrikaanse
personen zijn nakomelingen van de tweede grote migratie uit Afrika, die gekenmerkt wordt door
de merker M89. Deze merker verscheen voor
het eerst een 45000 jaren geleden in NoordAfrika en het Midden-Oosten. Deze merker
stamt voort uit de Euraziatische man (merker
M168) en wordt gekenmerkt door een grote inlandse migratie van jagers-nomaden die het
overvloedig wild volgden richting Midden-Oosten waar het grasland aan het toenemen was.
Verschillende personen van deze lijn bleven in
het Midden-Oosten, anderen volgden verder het
grasland richting Iran en de steppen van
Centraal Azië. Een kleiner groepje nakomelingen van M89 trok naar het noorden richting
Anatolië en de Balkan, waar vandaag nog
sporen van deze tocht in het DNA van de lokale
bevolking teruggevonden worden.
Ongeveer een 40000 jaar geleden werd een
nakomeling van M89 geboren in Iran of ZuidCentraal Azië, met de unieke merker M9. De
meeste mensen uit het noordelijk halfrond
(Noord-Amerikanen, Oost-Aziaten alsook de
meeste Europeanen en Indiërs) zijn drager van
deze merker M9. Vandaar dat de haplogroep M9
(of ook K genoemd) de Euraziatische clan genoemd wordt. Deze jagers trokken verder oostwaarts, tot de massieve en uitgestrekte bergketen van Centraal-Azië hun pad blokkeerde. Dit
knooppunt van de Hindu Kush, Tian Shan en de
Himalaya, staat bekend als de “Pamir Knoop” en
deed migraties uitwijken in andere richtingen.
De groep nakomelingen van M9 die verder
noordwaarts en vervolgens westwaarts trok, kregen de typische merker van eerst M45, vervolgens M173 en uiteindelijk M343. Het is deze
clangroep die gans West-Europa heeft bevolkt.

De groep die zich toch verder oostwaarts
waagde, resulteerde in een groep nakomelingen
van M9 met als specifieke merker M175. Het is
deze groep die later veelal China zou bevolken.
De groep die in zuidelijke richting naar India
trok,ongeveer een 30000 jaren geleden, vormde
uiteindelijk de “Indische Clan” met als typische
merker M20 (ook haplogroep L genaamd).
Ongeveer 50% van de Indiërs die in het zuiden
wonen, maken deel uit van deze haplogroep.
Deze M20 merker komt echter zeer zelden voor
buiten India!
Zo komen we bij een fundamentele vraag: hoe
komen dan deze personen met een dergelijke
merker terecht in Saksen? Voor zover de geschiedenisboeken aantonen, zijn er geen migraties geweest vanuit India en in de laatste 1000
jaar zijn er ook niet echt oorlogen geweest waarbij Indische troepen in Saksen of omringende
streken hebben vertoefd. Het zou kunnen dat
eventueel sporadisch een Indische handelaar
zich op pad waagde en zich vervolgens in die
omgeving vestigde. Statistisch gezien zou het
om een groter aantal personen met merker M20
moeten gaan om inderdaad genetisch zijn stempel te kunnen drukken. Er bestaat echter nog
een andere mogelijkheid, die zeer tot de verbeelding spreekt, die men haast voor onmogelijk
zou houden (vide infra).
In zijn werk Res Gestae Saxonicae uit de 10de
eeuw na Christus, schrijft de monnik- geschiedschrijver Widukind van Corvey, dat sommigen
beweren dat de Saksen zouden afstammen van
de Denen en Noormannen. Anderzijds benadrukt Widukind ook dat er een oude legende
bestaat die verhaalde dat de Saksen een restant
zouden zijn van het leger van Alexander de
Grote, dat na de vroegtijdige dood van Alexander, uiteenviel en over de wereld verspreid geraakte.(28) Zou het kunnen dat deze sage, zoals
vele andere sagen, op een kern van waarheid
berust en daadwerkelijk de oorsprong van de
Saksen te zoeken is bij het leger van Alexander
de Grote? In ieder geval, het staat vast dat de
Saksen van oorsprong geen echte Germaanse
stam waren. Ze zijn met boten aan wal gekomen
in het gebied Hadeln, gelegen tussen de monding van de Elbe en de Weser, en hebben daar

(28) P.RECLAM, Widukind von Corvey. Res Gestae Saxonicae, Universal Bibliothek nr. 7699, 1981.
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slag gevoerd met de lokale bevolking, de
Thüringers.(29) Het was ook niet echt een stam,
maar eerder een broederschap. De Saksers
waren het “Broederschap van de Saxnot”. De
saxnot was het korte zwaard dat kenmerkend
was voor de Saksen. Op het einde van de eerste
eeuw na Christus, spreekt bijvoorbeeld Publius
Cornelius Tacitus (55 – 117 na Christus) nog niet
over de Saksen in zijn boek Germania. Hij
spreekt wel over Griekse invloeden in bepaalde
streken in Germania. De Saksen worden pas in
de eerste helft van de tweede eeuw na Christus
vermeld als stam door de geograaf Claudius
Ptolemaeus (87 – ca. 150 na Christus).(30)
In mei 327 voor Christus, trok Alexander de
Grote van de Pamir knoop (vide supra) in
zuidelijke richting naar India. Niet alleen onderwierp hij, al dan niet gewapend, verschillende
stammen langsheen de Indus, maar maakte hij
ook veelal bondgenoten zoals bijvoorbeeld
Taxila of Porus. Zijn veldtocht langsheen de
Indus (India links en Pakistan rechts) duurde tot
februari 324 voor Christus. Zijn troepen waren
uitgeput en Alexander besloot terug te keren.
Een deel van de troepen trok met schepen onder leiding van Nearchus langsheen de kust
terug naar Babylon. De manschappen van
Alexander waren niet alleen uitmuntende soldaten, maar ook bedreven scheepsbouwers en
goede zeelui. De rest van het leger trok over
land terug naar Babylon, gedeeltelijk met
Alexander doorheen de woestijn en gedeeltelijk
met Craterus noordelijk van de woestijn.
Toen Alexander in augustus 324 voor Christus
terug aankwam in Babylon, bestond zijn leger
voor een groot gedeelte uit Aziatische soldaten,

geschoeid op Macedonische leest, die volledig
geïntegreerd waren in het leger en niet ondergebracht werden in speciale eenheden voor
vreemdelingen. Alexander streefde immers een
samensmelting van de verschillende bevolkingsgroepen na. In het voorjaar van 323 werd hij
echter zeer ziek en overleed kort hierop. Zijn
opvolgers verdeelden zijn rijk, begonnen onderling te twisten en het rijk stortte in. Het leger
raakte verspreid en sommige legereenheden
werden zelfs geronseld als huurling.(31)
Deze denkpiste lijkt haast onmogelijk, maar feit
is dat DNA onderzoek aantoont dat de Sassen
uit de Antwerpse Kempen voorvaderen hebben
in Saksen en dat deze tot de haplogroep L
behoren die nagenoeg niet buiten Pakistan/Indië
wordt teruggevonden. Hoe personen van deze
haplogroep in Saksen terechtkwamen, dient dan
ook nog te worden beantwoord. Kan het aldus
zijn dat een kleine groep of hun afstammelingen,
verbonden door een jarenlang gemeenschappelijk oorlogvoeren, na enige omzwervingen
aankwam in Hadeln om aldaar een thuis te vinden? In ieder geval hebben de voorvaderen Sas
vanaf de Middeleeuwen een goede thuis gevonden in de Kempen aangezien de talrijke nazaten
er nog steeds graag wonen.
Dr. Benedikt Sas
(29) W.LAMMERS, Entstehung und Verfassung des
Sachsenstammes, Wege der Forschung,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstad, 1967.
(30) M.LINTZEL, Zur Entstehungsgeschichte des
Sächsischen Stammes, Berlin Akademie
Verlag, 1961, 1-35.
(31) T.A.DODGE, Alexander, Da Capo Press, heruitgave
van 1890.

DE DRENKELING VAN 1317 EN HET SCHELDERECHT
”In het voorjaar van 1317 is een zekere JAN DE
CUPERE, van Aalst, verdronken in de Schelde
bij het Brabantse (!) Antwerpen. De knapen van
de Schout vonden op het aangespoelde lijk een
buidel geld met een waarde tussen de 23 en de
25 schellingen groote Tornoise en legde daarop
beslag als “strandjuttersloon”. Maar JAN DE
CUPERE was verdronken in de Vlaamse rivier
de Schelde ! Het geval kwam ter ore van JOOS

VAN HEEMSRODE, de baljuw van het land van
Waas. Hij zendt zijn klerk GILLIS VAN DER
BRUGGHEN naar Antwerpen om het geld op te
eisen. Natuurlijk weigerden die van Antwerpen
dit. De baljuw liet het hier niet bij zitten en gaat
met zijn knapen aan boord van een schip “ende
YOES vaarde tot Antwerpen aen den Werf, ende
ghinc up in de port, en ving daar eenen poorter
van Antwerpen dien hij bij kracht van wapenen
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en knapen in zijn schip leidde. Toen vaarde hij
weg tote buten sente Michiels ant sant, en daar
ging hij weder aan wal en verraste er een
andere Antwerpse poorter vore de porte, dien hij
eveneens op zijn schip nam. En toen vaarde hij
verder naar Rupelmonde waar hij de twee
Antwerpse poorters in den Steen legde”.
Dat noemt Joos “panden op den hertog en up
die van Antwerpen”.
In een proces daarna wordt Antwerpen in het
ongelijk gesteld en wordt de Schout van
Antwerpen, GEERT VAN DEN EECHOVE
gelast, het geld terug te geven en de zaak goed
te maken. Eerst werden de Antwerpse poorters
-na betaling van eten en drinken- losgelaten. De
eerzuchtige baljuw JOOS vierde zijn “overwinning” als volgt: “omdat JOOS wilde dat deze dingen openbaar bekend zouden zijn aan vele
lieden te Ruppelmonde, zo strooide hij geldmuntjes uit en liet ze oprapen door wie ze
hebben wou, opdat men zich des te beter deze
feiten herinneren zou”. Zo verzekert van voldoende gehoor en is tevens in gezelschap van
ZEGHER VAN BELLE, kastelein van
Ruppelmonde, GOSEN WEDAGHEN, WILLEM

VAN DEN MERSCHE, GILLIS zoon van ser
DAENKINS, zekeren DELBOUDE, PIETER
PIJL, WILLEM MOERMANNE, GILLIS VAN
DER BRUGGHEN, baljuws klerk, WOUTER DE
PAU, ZEGHER VAN ZELE “ende vele andre
liede in Rupelmonde”
Bron: Antwerpiensia, Deel5, blz.79-83.
Enige verklaring: Antwerpen behoorde destijds
tot het hertogdom Brabant, vandaar de benaming “Brabantse Antwerpen”
De overzijde van de schelde was Vlaanderen,
en behoorde tot het graafschap Vlaanderen
De baljuw van Rupelmonde beweerde dat de
drenkeling verdronken was in de “Vlaamse” rivier de Schelde en hij meende daarom recht te
hebben op het geld dat de drenkeling
bij zich droeg. Om dit recht kracht bij te zetten
neemt hij twee Antwerpse poorters als gijzelaar
die slechts nadat hij het geld teruggekregen had,
weer vrijliet.
Andre Van Steenbergen

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Het jaarlijks VVF-Congres heeft dit jaar plaats in
Sint-Pieters-Leeuw in het kasteel Coloma op
zaterdag 26 april 2008 en wordt ingericht door
de Regionale VVF-afdeling Dilbeek. In afwijking
van de vorige jaren wordt alles gebundeld in één
dag. Het thema van het congres is “Private
Archieven”. U kan het doorlopend bezoeken
van 10 tot 16 uur. Diverse standen met gegevens staan ter beschikking. In de loop van de
dag zijn er spreekbeurten die kunnen gevolgd
worden. Te bereiken via de ring rond Brussel,
afrit 16 (St. Pieters Leeuw/Anderlecht) naar Sint
Pieters Leeuw centrum, voor de kerk naar links
tot ingang Coloma park.
Het Ravels’ Geschiedkundig & Genealogisch
Bolwerk, “RAGEBOL”, waarin ons bestuurslid
Johan Van Steen actief is, opende in december
in de pastorie van Sint Michiel in Weelde zijn archiefzaal. Men kan er elke donderdagavond terecht om bidprentjes, foto’s en andere documenten in te kijken.(www.ravels-weelde-poppel.be)

Onze bibliotheek blijft uitbreiden, naast onze bewerkingen van Turnhout, beschikken we nu ook
over de volledige burgerlijke stand van Geel en
werd de kiezerslijst van Sint-Antonius Zoersel
van 1985 gedigitaliseerd.
Van onze noorderburen kregen we bericht dat
de site van West-Brabant volledig vernieuwd
werd. Dit is de regio Breda tot Roosendaal.
Geïnteresseerden kunnen surfen naar:
http://genealogie.westbrabant.org
Schenkingen:
Zowel leden als niet-leden blijven ons gegevens
overhandigen, vooral bidprentjes en rouwbrieven. Wij houden er aan om de milde
schenkers van harte te bedanken.
Maria Seeuws, Oostmalle:
bidprentjes
Gerard Keysers, Lille:
gedigitaliseerde kiezerslijst Sint Antonius
Zoersel 1985
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Bidprentjes en rouwbrieven
Kiezerslijst Bouwel 1978
Kierzerslijst Grobbendonk 1978
Herman van de Leur:
2 boeken met het tijdschrift “De Post”
van 1960 en 1961
Annie Snoeijs:
bidprentjes

Ludo Geens, Oostmalle:
bidprentjes.
André Sannen Mol:
Molse Tijdingen 2007
Nazaten van Jacobus Verkoyen uit
Bergeyk
Jan Winten Beerse:
CD Gendalim –Genealogische databank
Limburg

HAZAGEBRUIKERSGROEP “ZUIDERKEMPEN”
Zoekende naar meer praktische kennis over
Haza-21 zijn enkele Haza-data gebruikers in
Stein (NL) bij de groep Haza-Limburg terecht
gekomen. Hier hebben ze de Heren Jan
Boerrigter en Piet Evers leren kennen en hen
later bereid gevonden om in Westerlo op 4 avonden de cursus te komen geven die zij op hun
website hebben staan. Dit evenement vond
plaats in september 2007 met een 15 tal beginnelingen.

Naast het lidmaatschap van de Stichting
Hazagebruikers zijn er geen kosten aan de
samenkomst verbonden.

Aansluitend op deze cursus zijn wij op 26-102007 gestart met een Hazagebruikersgroep in
Oevel-Westerlo en hebben we al een paar
samenkomsten achter de rug. Ons doel is een 5tal keer per jaar samen te komen en door vragen
te stellen en ervaringen uit te wisselen meer
over Haza-21 of Haza-Data te leren. Door een
vragenronde en praktische voorbeelden te
geven via de PC is het voor de Hazagebruikers
duidelijk te volgen en te begrijpen

Bent u dan bereid om op een avond aanwezig te
zijn of wenst u een mail te ontvangen een week
voor één van onze samenkomsten, zend dan
een mailtje naar: rikboons@skynet.be

Samenkomsten
De samenkomsten van de gebruikersgroep
Zuiderkempen worden gehouden in het
archieflokaal van de Heemkring van Westerlo,
St. Michielstraat 2 te Oevel-Westerlo en dit van
19 tot 21.30 uur.
Het gebouw is gelegen achter de kerk van Oevel
en diende in vroegere tijden als pastorij en
gemeentehuis. Er is voldoende parkeer gelegenheid.

Contact
Voor nadere inlichtingen kan U contact opnemen met Achille Claes, Asterlaan 26, 2260
Westerlo
Tel:
014/234431
of
via
e-mail:
achille.claes@euphonynet.be

Vragen of problemen met Haza worden liefst
één week voor de samenkomst gezonden naar:
mieke.heylen@scarlet.be
Voor beginners die graag aan zelfstudie van
haza-21 wensen te doen verwijzen wij naar de
website van Haza-Limburg waar een cursus
staat die wij ook als handleiding gebruiken.
Agenda van de volgende samenkomsten dit jaar
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

28
23
23
24

april
juni
september
november

De Hazagebruikersgroep “Zuiderkempen”.
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CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS
Het begint een traditie te worden dat wij jaarlijks, telkens in een andere regio een
cursus inrichten voor liefhebbers die beginnen met familiekunde.
De cursus zal doorgaan in Oud-Turnhout, in samenwerking met de heemkring “Corsendonca”
Het betreft een lessenreeks van zes, telkens gegeven door één van onze bestuursleden die
reeds jaren ervaring hebben in de materie en bestrijkt het volledige gamma van de genealogie:
1) Hoe beginnen we er aan en het zoeken in de burgerlijke stand
2) De Franse tijd, het ancien regime en de parochieregisters
3) Andere bronnen zoals schepenregisters, notarisakten, poortersboeken enz.
4) Beginselen van het oud schrift
5) Genealogie en computer, welke programma’s, internet enz
6) Samenstellen van een familiegeschiedenis en inbinden in boekvorm.
Wij plannen tevens een bezoek aan ons nationaal VVF-documentatiecentrum in Merksem met
de cursisten. De datum hiervoor wordt met de deelnemers afgesproken.
Waar ?
“De Heischuur” achter de kerk van Oosthoven, Oud-Turnhout
Wanneer?
maandag 7 april 2008
woensdag 16 – 23 – 30 april 2008
woensdag 14 – 21 mei 2008
Telkens van 20u tot 22u30
Inschrijven?
De inschrijving kan gebeuren door overschrijving van € 35 op rekening:
880-2179571-28 van VVF-Kempen vzw
Elke cursist ontvangt een bundel met een korte samenvatting van de les.

AGENDA
April 2008
2 april

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

7, 16, 23
& 30 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde voor beginners, lessen 1 t/m 4
“De Heischuur”, Oosthoven, Oud-Turnhout
20u
Heemkring Corsendonca & VVF-Kempen vzw

26 april

Wat?
Waar?
Wanneer:
Wie?

43ste Nationaal VVF-Congres: thema “Private Archieven”
Kasteel Coloma Sint-Pieters-Leeuw
van 9u30 tot 17u
Regionale VVF-afdeling Dilbeek
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Mei 2008
7 mei

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

14 & 21 mei Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Juni 2008
4 juni

Meer info bij:

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische vormingsdag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen
Cursus Familiekunde voor beginners, lessen 5 & 6
“De Heischuur”, Oosthoven, Oud-Turnhout
20u
Heemkring Corsendonca & VVF-Kempen vzw

Genealogische vormingsdag
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

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
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
Gesloten, nu: Sanderusstraat, Antwerpen
Kruibekesteenweg 39 B.1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Oudeleuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
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
03/480.11.96
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

