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EDITORIAAL
Het samenstellen van een kwartierstaat,
stamboom of familiegeschiedenis is een
zeer tijdrovende bezigheid. Toch zijn er
nog altijd mensen die denken dat je zo’n
samenstelling op enkele dagen/maanden
voor elkaar moet kunnen krijgen tot… ze
er zelf aan beginnen.
Eén van de belangrijkste vragen voor de
genealoog is: WAAR vind ik gegevens die
mij kunnen helpen bij het opstellen van
mijn stamboom ?
Voor VVF-leden is dat op zich niet zo
moeilijk. De Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde beschikt over heel wat
centra, zowel regionaal als nationaal, waar
zeer uitgebreide informatie kan gevonden
worden,
In de provincie Antwerpen hebben de
afdelingen
VVF-Kempen en VVFMechelen een eigen studiezaal met
bibliotheek waar voornamelijk gegevens
van respectievelijk het arrondissement
Turnhout en Mechelen beschikbaar zijn.
De inventaris van onze bibliotheek is ter
inzage op onze website en bevat een schat
aan gegevens betreffende regio Kempen.
De belangrijkste plaats voor opzoekingen
in de provincie Antwerpen is evenwel het
Nationaal Studie en Documentatiecentrum
van de V.V.F. in de Van Heybeeckstraat 3
in Merksem. Diegenen die reeds een
cursus gevolgd hebben bij ons, hebben met
dit centrum uitgebreid kennis gemaakt. Die
cursisten hebben allen met verbazing
kennis genomen van de uitzonderlijke
hoeveelheid genealogische gegevens die er
aanwezig zijn.
Naast de VVF zijn er in de heemkringen
op vele plaatsen ook genealogische cellen,
die zich meestal met de plaatselijke
genealogie bezig houden en verschijnen er
in de heemkundige tijdschriften ook

regelmatig artikels die zich voornamelijk
tot de genealoog richten.
Familiekunde Vlaanderen is in 2008
gestart met de oude heemkundige
tijdschriften, die gepubliceerd werden
sedert de tweede helft van de 19de eeuw tot
de jaren 80 in de 20ste eeuw, te excerperen.
Alle genealogische artikelen worden
samengebracht in een databank. In die
databank kan op diverse items gezocht
worden : per onderwerp, personen, plaats,
artikel.
Momenteel zijn reeds heel wat gegevens
beschikbaar. Voor onze regio Kempen
werden o.a. de tijdschriften van
TAXANDRIA – Turnhout en H.O.K. –
Hoogstraten geïnventariseerd.
Het hoeft geen betoog dat de ontsluiting
van deze publicaties heel wat bijkomende
mogelijkheden biedt om meer te weten te
komen over uw familie, hun omgeving en
de omstandigheden waarin ze gewoond en
geleefd hebben.
Een bezoek aan het centrum in Merksem is
altijd de moeite waard, zorg er voor dat je
op voorhand uitgezocht hebt wat je wil
vinden zodat de medewerkers je zo goed
mogelijk kunnen helpen en begeleiden bij
uw opzoekingen.
Meer
informatie
vind
je
op
www.vvfnationaalcentrum.be
Het jaar 2009 loopt stilaan op zijn laatste
benen. VVF-Kempen blikt terug op een
zeer drukke periode van voordrachten,
cursus en vooral het DNA-project. Dit
laatste werd voor een groot deel gedragen
door onze voorzitter en een aantal
bestuursleden. De Brabantdag in februari
kan als absoluut hoogtepunt van 2009
beschouwd worden.
VVF-Kempen staat ook voor de toekomst
klaar om familievorsers verder te helpen of
te begeleiden. Wij durven onze leden dan
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ook vragen om vrienden of kennissen die met
genealogie bezig zijn uit te nodigen lid te
worden van onze vereniging. Wij zijn er van
overtuigd dat wij U toch nog een tikkeltje
meer te bieden hebben dan wat internet u
geeft.

Hebben jullie uw lidgeld voor 2010 al
geregeld?
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar,
vanwege de ganse bestuursploeg.
Vic Bertels

WAPENKUNDE of HERALDIEK
Deel 1

Victor Bertels

Op 7 november 2009 gaf Johan Roelstraete, lid van het heraldisch college van de VVF een zeer
gesmaakte voordracht over Heraldiek.
Naast een historisch overzicht van het ontstaan en de evolutie van de wapenschilden liet hij ons ook
kennismaken met nieuwe wapenschilden en hoe men dient te werk te gaan om een eigen
wapenschild te ontwerpen.
Voor diegenen die de voordracht gemist hebben brengen wij hieronder een samenvatting van hoe en
wat Heraldiek of Wapenkunde omvat.
Wat is wapenkunde?
Het is de wetenschap die zich bezig houdt met het ontstaan, het gebruik en de toepassing van de
wapens.
Onder wapen dient te worden verstaan een gekleurd erfelijk of blijvend kenteken van een familie en
omvat de aanschouwelijke manier om een wapen voor te stellen.
Ontstaan:
De wapenschilden zijn ontstaan uit militaire noodzaak. De vroegere strijders helemaal in harnas
verscholen, met een grote helm op met neergelaten vizier, waren in het strijdgewoel niet te
onderscheiden. Het was dan ook noodzakelijk om een zichtbaar herkenningsteken te dragen. Deze
herkenningstekens waren de dekklederen van de paarden en het schild.
Elke ridder koos een persoonlijk symbool of iets dat een psychologisch effect op de vijand kon
teweeg brengen. Stilaan werd het persoonlijk symbool een erfelijk symbool dat van vader op zoon
werd overgedragen.
Later drongen de wapens stilaan door tot de gewone burgerij, die zich, als een persoonlijk symbool,
van een wapen gingen bedienen.
De figuren die er in verwerkt werden, waren figuren ontleend aan hun beroep, en/of de algemeen
erkende tekens van kerk en burgerij.
Soorten wapens:
a) familiewapens: aangenomen door één persoon en later aan zijn afstammelingen
overgedragen.
b) Persoonlijke wapens: horen toe aan één enkel persoon en worden niet doorgegeven.
c) Gebiedswapens: wapens van landen, provincies, gemeenten en steden
d) Alliantiewapens: wapens die de verbintenissen van huwelijken weergeven. De combinatie
van twee wapens samengebracht in één.
e) Sprekende wapens: zijn zeer talrijk. Zij kunnen de naam van de drager identificeren aan de
hand van de figuren die in het wapen staan. (vb: een vos voor familie “de Vos”)
Er zijn ook nog andere, minder gebruikte wapens.
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Schildvormen:
De eerste middeleeuwse schilden waren lang en smal en eindigden op een punt.
Zij worden ook Normandische schilden genoemd.
De vormen worden meestal naar de diverse landen genoemd waar ze gebruikt werden.
Op onderstaande foto diverse vormen.
Fig 1: klassieke Franse vorm, fig 2: moderne Franse vorm, fig 3: De Vlaamse, Portugese en Spaanse
vorm, fig 4: de Zwitserse, fig 5: Engelse, fig 6: Duitse, fig 7: Poolse, fig 8: Italiaanse.
Fig 9, 10, 11 zijn de paardenkopvorm en fig 12: de uitgeschulpte vorm.
Ovale schilden werden gebruikt voor gehuwde vrouwen en ruitschilden zijn typisch voor
jonkvrouwen of ongehuwde vrouwen

Gebruik van metalen-kleuren-pelswerk
De heraldiek gebruikt eigen specifieke regels voor het inkleuren of aankleden van het wapen.
1) metalen: enkel goud en zilver
2) kleuren: keel = rood, lazuur = blauw, sinopel = groen, sabel = zwart, en purper,
3) pelswerk: hermelijn, is een zilveren veld beladen met hermelijnstaartjes. Voorwerpen die met
dergelijke staartjes bezet zijn noemt men “bezaaid met hermelijn”. Goud-hermelijn noemt
men staartjes van sabel in een veld van goud.
Vair is de heraldische voorstelling van bontsoort bestaande uit hermelijn en petit-gris. Het
zijn afwisselend zilveren en blauwe klokjes waarvan de blauwe met de top en de zilveren met
de basis naar omhoog staan.
Als algemeen principe geldt dat men nooit metaal op metaal of kleur op kleur mag leggen.
Purper kan beschouwd worden als metaal en als kleur. Ook pelswerk valt buiten die regel.
Schildverdelingen:
De schildoppervlakte noemt men het schildveld of veld en kent volgend hoofdverdelingen:
1) gedeeld, wanneer de lijn loodrecht staat
2) doorsneden , wanneer de lijn horizontaal loopt
3) rechtsgeschuind, wanneer de lijn uit de heraldisch rechtse bovenhoek naar de
linkerbenedenhoek loopt.
4) Linksgeschuind, wanneer de lijn uit de heraldisch linkse bovenhoek naar de rechtse
onderhoek loopt
(In de heraldiek is de rechtse bovenhoek de linkerbovenkant ten opzichte van de
toeschouwer en omgekeerd)
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zie benaming van de verdelingen.
5)Verder zijn er nog diverse manieren om te herdelen:
Fig 5: gedeeld in drieën, fig 6: doorgesneden in drieën, fig 7: rechtsgeschuind in drieën, fig 8:
linksgeschuind in drieën, fig 9: gevierendeeld, fig 10: schuingevierendeeld, fig 11: gegeerd
Herautstukken
De figuren die in de wapenschilden voorkomen noemt men stukken. Deze die gevormd worden
met rechte lijnen noemt men herautstukken. Het zijn stukken met een specifiek heraldisch karakter.
Alle andere bestaande figuren worden wapenfiguren genoemd.
De heraldische hoofdfiguren zijn:
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1) het schildhoofd: het gedeelte van het schild dat gevormd wordt door een horizontale zijn op 2/3
van de schildhoogte (nrs 4-2-5)
2) de schildvoet: omgekeerde van 1)- (nrs 8-3-9)
3) de paal: (nrs 2-1-3) wordt gevormd door twee loodrechte lijnen die door het hart van het schild
gaan Een schild kan in twee drie of meer gepaald zijn.
4).de faas: twee horizontale lijnen in het midden van het veld (nrs 10-1-11)
5) de rechter schuinbalk: en de linker schuinbalk twee schuine strepen van uit de rechterbovenhoek,
respectievelijk de linker bovenhoek door het hart van het schild naar de linker onderhoek (rechter
onderhoek) gaan.
6) het kruis: wordt gevormd door een paal en een faas. Kruisen kunnen in alle mogelijke vormen
voorkomen (gelijnd kruis, spits kruis, latijns kruis enz.)
7) het schuinkruis ontstaat bij samenvoeging van rechter en linker schuinbalk
8) de keper: lijkt op een nok van een huis of op een passer. Hij kan diverse vormen hebben
Ander vormen zijn nog: de boord, de zoom, het vrijkwartier, de gaffel en de punt.
(samenvatting uit cursus Wapenkunde – Familia et Patria – auteur: H.J. Bockstal)

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Het voorbije kwartaal zat overvol aan
activiteiten die allemaal druk werden
bijgewoond.
Cursus
De cursus in Dessel kon rekenen op een
enthousiast aantal deelnemers. De sessie
werd afgesloten met een gezamenlijk
bezoek aan het Studie en Documentatie
centrum van de VVF in Merksem waar de
deelnemers konden kennis maken met de
zeer
uitgebreide
hoeveelheid
aan
genealogische informatie.
Projecten
Parochieregisters Turnhout:
Volgende bewerkingen werden afgeleverd
aan het Stadsarchief van Turnhout:
dopen 1633-1700 en 1700-1743 1814
begrafenissen:1700-1789-1790-1814
Renesse archief
Van de vooropgestelde 20 boeken die dit
jaar zouden bewerkt worden zijn er nu 17
afgewerkt. Het project wordt voortgezet
in 2010. Liefhebbers die belangstelling
hebben in oud schrift kunnen hier hun

gading vinden en zijn
Contacteer onze secretaris.

welkom.

Voordrachten
De voordracht over de resultaten en
bevindingen van het DNA onderzoek,
op 7 oktober was een overweldigend
succes,
meer
dan
honderd
belangstellenden kwamen luisteren
naar de uiteenzetting van Marc
Gabriels, co-projectleider.
Deze voordracht werd nog eens
herhaald op 23 november in het
Kasteel
de
Renesse
voor
geïnteresseerden uit de Antwerpse
regio. Ook hier waren vijfentachtig
aanwezigen. Voor de regio Mechelen
zal de voordracht nog eens gegeven
worden in de maand februari 2010
Op 4 november gaf Johan Roelstrate
een gesmaakte voordracht over
Wapenkunde en Heraldiek.
Als
specialist terzake gaf hij de
toehoorders een inzicht in de heraldiek
en gaf hij ook ruime informatie over
hoe men een eigen wapen kan
aanvragen.
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Wenst u, geheel vrijblijvend, meer te
weten over de gevolgde procedure en
de daarbij gestelde eisen en
voorwaarden, dan kan u een gratis
brochure aanvragen bij:
Heraldisch College van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde
T.a.v.
H.C.
Michel
Louwette,
Boerbemdstraat 1, 3020 VeltemBeisem of via
http://users.pandora.be/johan.roelstra
ete/heraldischcollege.htm
Leo Van Herwegen, één van onze
medewerkers bij de bewerking van het
“Renesse archief” gaf op 2 december
een overzicht van wat zo allemaal te
vinden is in het oud archief van de
familie “de Renesse”. Jarenlang was
dit archief ontoegankelijk voor de
buitenstaander.
In 2000 konden
enkele medewerkers van vzw Domein
de Renesse contact leggen met de
eigenaars van het archief. In de eerste
fase was de zorg dat alle documenten
op
een
deugdelijke
manier
gerestaureerd en geïnventariseerd
werden. Daarna zijn alle documenten
ingescand en op dit ogenblik is VVFKempen bezig met het ontsluiten van
deze archieven. De resultaten van al
dit werk zullen in de loop van 2010
gepubliceerd worden
Genealogische bijeenkomst
Op 22 november nam onze vereniging
deel aan een geslaagde genealogische
dag
in
Lommel-Barrier.
Via
Limburgse
en
Nederlandse
verenigingen en VVF regio Kempen
konden genealogen kennis maken en
gegevens uitwisselen.

Schenkingen
Uit de schenking van Florent Bosch
inventariseerden we 75 kwartierstaten.
De namen worden toegevoegd aan de
inventaris van onze bibliotheek en
kunnen binnenkort op de website
geraadpleegd worden. Het betreft hier
voornamelijk
kwartierstaten
uit
Oostmalle en de onmiddellijke
omgeving.
Van Luc Klaps, lid van de PRO-GEN
gebruikersgroep
Limburg
vzw.
Kregen
we
een
DVD
met
genealogische gegevens uit de
provincie Limburg. Deze DVD bevat
meer dan 1 miljoen namen in
bewerkte PR en/of BS, Inventaris van
9 Limburgse begraafplaatsen, meer
dan
696.000
bidprentjes,
121
Limburgse geslachten, 234 Limburgse
kwartierstaten, volkstellingen van 44
gemeenten en 150.000 namen uit
parochieregisters. Deze DVD is vanaf
nu raadpleegbaar in onze bibliotheek.
Volgende peronen schonken ons
voorbije maanden doodsbrieven en
bidprentjes
-Frans Van Hout, Leopoldsburg
-Frans Cooymans, Mol
-Frans Simons-Mortelmans,
Hoogstraten
-Gerard Keysers en André Van
Steenbergen, Lille
-Robert Meijnendonckx, de Griffioen,
Dessel
Hartelijk dank aan al deze schenkers.

RAADSELS OMTRENT HERKOMST EN AFSTAMMING
van Joannes Adam Degenhar(d)t

(Degenaers, Degenaert, Deghens,Deignas en andere mogelijke schrijfwijze)
Mariette Backs
De opzoekingen naar de naam Degenaers was een vriendendienst voor de heer J. Degenaers,
die ik heb leren kennen op vakantie in Schotland
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Via opzoekingen naar mijn grootvader in Herentals vond ik in 1699 volgende akte:
“een vraag van Adam Degenhardt, afkomstig van Milhausen, keizerlijke rijksstad, gehuwd
met Catharina Rutten, om toegelaten te worden tot het poorterschap. Dit wordt nog eens
herhaald op 29 oktober 1704”
In dit huwelijk zijn er vier kinderen, maar het huwelijk is niet in Herentals voltrokken.
Catharina Rutten was weduwe van Joannes Henricus Eijeron of Egeron, een soldaat (equitis).
Zij huwde met hem te Herentals op 2 mei 1691. (Misschien is zij wel via haar eerste
echtgenoot in contact gekomen met haar tweede man (??).
In het huwelijk van Catharina Rutten met Joannes Egeron komen in de parochieregisters van
Herentals geen kinderen voor. Nochtans wat blijkt uit de kosten gemaakt bij het sterfhuis van
Jan Adam? (begraven te Herentals op 17 juni 1721):
“Maria de Kinder (tweede huisvrouw van Jan Adam), tutrice van haar minderjarige kinderen
en van Anna Egeron, dochter van Catharina Rutten + (eerste huisvrouw van Jan Adam).
Zij verkochten zijn huis in 1723 om er de crediteuren mee te betalen, maar de opbrengst bleek
niet voldoende.
Catharina Rutten had dus wel degelijk kinderen bij haar eerste echtgenoot.
Jan Adam Degenhardt huwt een tweede maal met Maria de Kinder(en) uit Kasterlee op 17
mei 1711, in dit huwelijk zijn er vijf kinderen.
Eigenaardig is wel dat van de vier zonen bij Maria De Kinder, geen enkel spoor terug te
vinden is in de huwelijks-of begrafenisregisters van Herentals, met uitzondering van
Willebrordus die overleed op vijfjarige leeftijd.
Tussen 1705 en 1711 zijn er in Herentals ook geen dopen te vinden uit zijn relatie met
Catharina Rutten, ook haar overlijden is niet in Herentals te vinden.
Misschien hebben zij voor een korte periode Herentals verlaten.
“In 1704 hadden ze een huis in Herentals genaamd ‘de cloon’ “
“In 1704 verkopen ze hun huis aan de Hikstraat aan Lucia Loots, weduwe Cornelis Sijmons”.
Zijn ze toen uit Herentals vertrokken ?
Het zijn de twee zonen uit het huwelijk van Jan Adam met Catharina Rutten die voor
nakomelingen zullen zorgen en het is dan vrijwel zeker dat alle personen met de naam
Degenaers, in de provincie Antwerpen, aanverwanten of afstammelingen zijn van Joannes
Adam Degenaers.
Bij de doop van het eerste
kind in Herentals staat
vermeld dat Jan Adam een
Duits
soldaat
is
(zie
afbeelding)
Met wat grasduinen op
internet, kon ik vaststellen dat
het hier gaat om Mulhouse in
Frankrijk. Een schrijven naar
het archief in Mulhouse
leverde
geen
verdere
informatie op over de
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eventuele afkomst van Johan Adam.
Er werden nog opzoekingen gedaan omtrent de verste nazaten Degenhardt, zij zouden
afkomstig zijn uit de stad Hessen in Duitsland. De naam komt veelvuldig voor in heel
Duitsland.
Tussen 1688 en 1700 zijn er heel wat militairen in Herentals gelogeerd geweest, o.a. Hessisch
en Brandenburgsch voetvolk, regimenten van Saksen-Gotha, Hollanders en Engelsen en nog
heel wat andere regimenten.
Bijkomende informatie over deze familie mag altijd bezorgd worden aan: Mariette Backs
e-mail: mariette_backs@ hotmail.com

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN TOT DEELNAME AAN
DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
VVF REGIONALE AFDELING KEMPEN vzw
PLAATS:

Kasteel de Renesse, Lierselei 20, 2390 Malle

DATUM :

woensdag 27 januari 2010 om 16 uur

AGENDA:

1. ondertekening van de aanwezigheidslijst
2. vaststellen van de geldigheid van de vergadering
3. ontslagen en benoemingen
4. goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering
van 24 januari 2009
5. financieel verslag 2009
6. begroting 2010
7. goedkeuring jaarverslag 2009
8. bespreking activiteiten 2010

De leden van VVF-Kempen zijn hartelijk welkom op deze algemene vergadering.
Na de vergadering wordt een drank aangeboden aan de aanwezigen.

HET DNA PROJECT: EEN STAND VAN ZAKEN

Marc Van den Cloot

Dit project, waarvan het idee, de uitwerking en de organisatie in ruime mate schatplichtig is
aan de medewerking van verschillende bestuursleden van VVF-Kempen, is een geweldig
succes. Bij de start in februari in het Provinciaal Vormingscentrum Malle was dit reeds
overduidelijk. De pers zij daarbij bewierookt, want zij hebben er in de eerste jaarhelft een
heus “hot topic” van gemaakt. De werving, waarbij velen in de vereniging zich zorgen
maakten, verliep over het algemeen voortreffelijk. Enkele cijfers maken dit duidelijk
(toestand op 8/12/09):
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Aantal deelnemers
Aantal deelnemers project 2009
Aantal deelnemers project 2010
Aantal Externe deelnemers

737
483
254
13

Aantal afnames
Aantal nog afnemen

721
16

Aantal resultaten 1e certificaat
Aantal resultaten 2e certificaat
Aantal resultaten externe deelnemers

537
478
13 ?

Het eerste projectdeel, oud hertogdom Brabant, moest om tijdige verwerking en
voorbereiding van de publicatie toe te laten, afgesloten worden op 16 november, met 476
deelnemers van de geplande 500. De oorzaak daarvan lag bij het achterblijven van WaalsBrabant en het gebrek aan interesse bij de franstalige pers. Intussen loopt de werving in
Brabant verder om dat eindcijfer te halen, maar de publicatie van de resultaten van die
deelnemers volgt pas in 2010, samen met de rest van België, zoals voorzien in het tweede
projectdeel.
Dat tweede projectdeel was intussen ook al flink opgeschoten, vooral in Oost- en WestVlaanderen waar het vooropgestelde aantal al bijna is gehaald. Limburg is pas opgestart en
ook de Waalse provincies vormen een heuse uitdaging voor 2010. Intussen lijkt er wel wat in
beweging te komen en zijn er reeds infosessies en staalafnames vastgelegd in de provincies
Namen, Luik en Henegouwen.
Intussen zijn er reeds een 537-tal resultaten bekend, het zogenaamde eerste certificaat, dat het
haplotype van de deelnemers bepaalt en hun haplogroep berekent. In de tweede fase wordt
deze haplogroep aan de hand van de subhaplogroepen definitief vastgesteld. Het jargon dat
daarmee gepaard gaat, bezorgt heel wat mensen kopzorgen: zij begrijpen er niets van en
weten niet hoe ze de resultaten moeten beoordelen. We zagen ons dan ook verplicht een
viertal uitlegsessies te organiseren waar in totaal liefst ruim 300 personen aan deelnamen.
Men vergeet daarbij gemakkelijk dat de analyse stapsgewijze gebeurt en dat er voor de
Leuvense onderzoekers ook heel wat onbekende factoren opduiken die zij eerst
wetenschappelijk moeten onderzoeken vooraleer ze in de openbaarheid te brengen. Dit DNAonderzoek is tevens én dynamisch én internationaal. Het ene heeft met het andere te maken.
Op een recent congres van genetici in Buenos-Aires kon professor Decorte op heel veel bijval
en interesse rekenen bij het voorstellen van het Belgische project.
Daaruit vloeit ook logischerwijze internationale uitwisseling en samenwerking voort. Zo is er
de mogelijkheid om, zoals de Hongaren deden, onze (naamloze) gegevens automatisch te
laten vergelijken met die van de oudste Europese databank in Berlijn. Dit is van bijzonder
groot nut omdat het snel een beeld geeft van de geografische spreiding van de verschillende
gevonden haplogroepen en eventueel van hun plaats en tijdperk van ontstaan.
Heeft dit project tot dusver al iets tastbaars opgeleverd ?
Eigenlijk verrassend veel. Zo bleken er naast de vier grote en verwachte groepen: R1b (de
Cro-Magnons), I (dekustvolkeren, waarbij onder meer de Vikings), R1a (de Oost-Europese
groep) en J (de Grieks-Romeinse groep), nog een vijftal andere aanwezig te zijn. De
belangrijkste zijn de E-groep uit Noord-Afrika (gelieerd aan o.a. het Romeins imperium) en
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de G-groep vanuit Balkan en Caucasus. Daarnaast is er een hele gamma aan kleine groepjes
die slechts een fractie van een percent vertegenwoordigen.
Gaan we nog een stapje verder en bekijken we de onderverdeling van de subhaplogroepen dan
komen we op dit ogenblik uit op een 35-tal groepen. Dat zal op termijn leiden tot een beter
beeld van de ons bekende historische volksgroepen zoals bijvoorbeeld de Kelten en de
Germanen, die beiden uit die grote Cro-Magnongroep voortkomen. Er is immers een groot
verschil tussen de culturele en de genetische afstamming.
Resultaten:
Maar even terug naar de resultaten die een genealoog veel meer aanspreken: de onderlinge
verwantschappen. Op een totaal van 550 resultaten (inclusief de externe deelnemers die
elders hun DNA testten maar hun gegevens ter beschikking stellen) tellen we 166 genetische
verwantschappen, of 30 %, tussen 2 of meer personen. Dat wil zeggen dat daarbij ca. 45 %
van de deelnemers zijn betrokken. Dat is een verbluffend aantal, een echt wereldrecord, maar
tevens ook het logisch gevolg van onze regionale aanpak De geringere milogische gevolg van
onze regionale aanpak. De geringere migratie in vroegere tijden leidde uiteraard tot meer
onderlinge verwantschap.
Om een binding te behouden met de ons bekende historische horizon, worden deze
verwantschappen berekend binnen wat men noemt de genetische afstand 6 (of kleiner). Dat
wil zeggen sedert het begin van de vroege middeleeuwen, na het vertrek van de Romeinen.
De verdeling is als volgt:
Genetische Afstand

Verwantschappen

0
1
2
3
4
5
6
Totaal

3
8
16
22
29
30
58
166

30%

We mochten ook enkele voltreffers noteren:
- een deelnemer met een onbekende vader kon zo zijn biologische familie ontdekken
- verschillende deelnemers met dezelfde naam konden hun al of niet vermoede verwantschap
aantonen, of … met zekerheid… niet
- het haplotype van de Brabantse hertogen, evenals dat van de familie De Veuster (dus van de
thans Heilige pater Damiaan) is ons nu bekend
- het recentste succes was dat van twee deelnemers die er in slaagden hun zeer verschillende
familienaam tot eenzelfde taalkundige stamvorm terug te brengen.
We verwijzen onze lezers naar de projectwebsite www.brabant-dna.org waar de stand van
zaken nauwkeurig wordt bijgehouden en waar, ook voor de niet-deelnemer, heel wat op te
steken valt. Wie wel deelnam heeft uiteraard toegang tot het forum en de dieperliggende
resultaten. Als alles volgens planning verloopt, zal het boek met de resultaten van het project
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Oud Hertogdom Brabant einde maart verschijnen. De Kempische Genealoog houdt u verder
op de hoogte.

WEBSITE VVF-KEMPEN.BE
Na het overlijden van Jan Winten hebben wij
een tijd zonder webmaster gezeten. Diverse
oproepen naar leden om onze website up to
date te houden, hadden geen resultaat zodat
wijzelf getracht hebben om een aantal
dringende zaken toch bij te werken.
Eén van de cursisten in Dessel, Dago Peeters
uit Vosselaar, is nu bereid gevonden om zijn
medewerking te verlenen en het nodige te
doen voor de periodieke bijwerking van de
site.
Hij is inmiddels reeds aan de slag gegaan en
heeft de site opgeschoond en updating
gedaan.
In naam van het ganse bestuur danken wij
Dago
voor
zijn
bereidwillige
medewerking.
Op onze website is er ook een rubriek
“PRIKBORD” Wij zouden deze rubriek
willen activeren en vooral onze leden de
gelegenheid geven om vragen omtrent hun
afstamming te formuleren. Wij zullen de
vragen in de toekomst van nabij opvolgen en
nagaan of er in onze bibliotheek of in ons
persoonlijke archief, gegevens voorhanden

zijn die de vraagsteller op weg kunnen
helpen.
Met onze nieuwe medewerker hebben wij ook
afgesproken dat hij op regelmatige tijdstippen
zal bevoorraad worden met nieuwe gegevens
om de website te spijzen.
De doelstelling van het bestuur van VVFKempen is de website actiever te gebruiken
en zo intenser contact te hebben met onze
leden en ook de leden onderling meer in
contact te brengen..
De rubriek “prikbord” kan voor alle
doeleinden gebruikt worden:
Vraagstelling, reacties op publicaties, vragen
of reacties naar en op activiteiten, suggesties
in verband met genealogie en/of opzoekingen
in het algemeen.
Ook eigen gegevens kunnen gepubliceerd
worden, zodat andere vorsers misschien ook
hier nieuwe informatie voor hun onderzoek
kunnen vinden.
Wij hopen binnen enkele maanden te kunnen
zien dat het gebruik van de website:
www.vvf-kempen.be
intensief gebruikt
wordt.

Januari 2010_____________________________________________________________
6 januari
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
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27 januari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Algemene vergadering VVF-Kempen vzw.
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
16u
VVF-Kempen

Februari 2010_______________________________________________________________
3 februari
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
Maart 2010__________________________________________________________
3 maart
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
Meer info bij:

Frans Renaerts, St. Jozefslaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be

Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Abdij Westmalle
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle
Studie en documentatiecentrum van de V.V.F.
Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem

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
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00
03/646.99.88
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