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EDITORIAAL 
 
 
Na een hopelijk voor iedereen deugddoende vakantietijd is de genealogische trein weer 
vertrokken… als hij überhaupt al heeft stilgestaan tijdens de vakantie.  Wij hebben in ieder 
geval de nieuwe seizoensstart met tromgeroffel ingeluid. 
 
Op 7 september 2005 hebben wij de feitelijke vereniging VVF-Kempen ten grave gedragen 
en in het kasteel de Renesse de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Regionale Afdeling 
Kempen vzw, afgekort VVF Kempen vzw, opgericht.  De stichtende leden waren de tien 
bestuursleden van de feitelijke vereniging, aangevuld met de welbekende genealogen Florent 
Bosch en Hugo Broen, die beiden nog mee aan de wieg van de Kempische afdeling stonden. 
 
De tien vroegere bestuursleden werden officieel verkozen tot bestuurders.  De functies van 
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester bleven ook ongewijzigd.  Een 
historische stap dus, maar met een sterk déjà-vu-gevoel. 
 
Die overschakeling naar de vzw-rechtsvorm was onvermijdelijk geworden.  In de provinciale 
afdeling Antwerpen waren we Einzelgängers en ook vanuit het nationaal bestuur werd op de 
overgang aangedrongen.  Dat dit alles te maken heeft met Salonfähigkeit voor het bekomen 
van subsidies is overduidelijk.  Je kan niet blijven vechten tegen de bierkaai. 
 
Diezelfde 7de september, de eerste woensdag van die maand, was het ook onze eerste 
genealogische dag volgens de nieuwe formule.  De ruimere openingsuren die reeds vanaf 
januari van kracht waren, kenden een toenemend succes.  Hopelijk kan de verschuiving van 
maandag naar woensdag die trend nog versterken. 
 
Inmiddels draait onze cursus Familiekunde voor beginners in Herentals op volle toeren.  Met 
29 deelnemers mag dit eerste optreden in die stad een heus succes genoemd worden.  Met 
dank aan stadsarchivaris Jan Goris die voor de lokale promotie zorgde.  Een primeur tijdens 
deze cursus is ongetwijfeld de nieuwe bijkomende zesde les.  Daarin legt Frans Renaerts uit 
hoe je concreet een familiegeschiedenis maakt, d.w.z. een echt familieboek, met inbegrip van 
een demonstratie over hoe je het zelf kan inbinden.  Op een later af te spreken datum brengen 
de cursisten dan nog een bezoek aan het Nationaal VVF-centrum te Merksem. 
 
Goed nieuws is er ook van de bibliotheek die weer heel wat aanwinsten mag noteren.  Verder 
in dit nummer leest u er meer over.  Ook onze website heeft een verjongingskuur ondergaan 
en is een bezoek overwaard. 
 
Een dankwoord ook aan Inge Schoups, stadsarchivaris van Antwerpen, en Paul Arren voor 
hun aandachtige lezing van de Kempische Genealoog waardoor we de telefoonlijst der 
archieven konden aanpassen. 
 
Nog even meegeven dat wij op zaterdag 29 oktober van 10 u. tot 16 u. deelnemen aan de 
18de Brabantse Contactdag te Tilburg in het Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, in 
het hartje van Tilburg (http://regionaalarchief.tilburg.nl). 
 
OPGELET: de genealogische opendeurdagen gaan nu door op woensdag van 15 u. tot 22 u. 
in het kasteel de Renesse zoals vanouds.  Vermits in november wegens de antiekbeurs geen 
genealogische opendeurdag is, verwachten wij u in oktober tweemaal: woensdag 5 oktober 
en woensdag 26 oktober.  Men zegge het voort ! 
 

http://regionaalarchief.tilburg.nl/


ONGEHUWDE MOEDERS EN  
GEWETTIGDE KINDEREN  (DEEL 1) 

 
 
Heel wat stamboomonderzoekers worden vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een 
ongehuwde moeder waarvan het kind al dan niet later erkend of gewettigd wordt. 
 
In de burgerlijke stand –19de eeuw – blijft in de meeste gevallen de vader totaal onbekend, 
althans voor de wet – en de facto dus ook voor de genealoog.  Dit leidt tot kwartierverlies en 
een deel van de afstamming blijft dus onbekend. 
 
Een tweede mogelijkheid is dat het kind, of de kinderen, min of meer korte tijd later, bij 
huwelijk, alsnog gewettigd worden.  Dit geeft alleszins een waarschijnlijkheid aan het 
vaderschap en normaal gaat de onderzoeker dan verder met zijn voorouderreeks via de vader 
die het kind wettig erkende.  Toch kunnen er nog enkele problemen opduiken om de juiste 
geboortedatum te achterhalen.  Bij de geboorte wordt het kind in de BS immers ingeschreven 
onder de familienaam van de moeder, bij huwelijk en eventuele wettiging krijgt het kind dan 
de naam van de vader en gaat dus verder door het leven met deze naam. 
 
In de huwelijksakte wordt gewoonlijk melding gemaakt van de geboortedatum en wettiging 
van het kind en ook bij de geboorteakte wordt een randvermelding aangebracht die aangeeft 
wanneer het kind gewettigd werd. 
 
Over het algemeen levert dit dus geen al te grote problemen op.  Wanneer de moeder echter 
uit een totaal andere regio komt en je kijkt daar de 10-jarige tafels na, zal je vaststellen dat de 
boorling daar enkel onder naam van de moeder voorkomt en het kan dus enig zoekwerk 
vragen vooraleer je de juiste voorouder gevonden hebt. 
 
Wanneer je in de BS reeds vastloopt om je voorouder te vinden kan het misschien helpen om 
een geboorte te zoeken van een kind dat de familienaam van de moeder draagt ! 
 
Een frappant voorbeeld vind ik in mijn eigen kwartierstaat:  
 
 Op 3 novembe 1823 huwt te Arendonk, Joannes Maes met Elisabeth van Herck, bij dit 
huwelijk worden acht kinderen gewettigd, geboren tussen 1801 en 1822.  Uit verdere 
opzoekingen in de parochieregisters blijkt dat al deze kinderen in deze registers als wettige 
kinderen gedoopt werden.  Wij vonden echter geen kerkelijk huwelijk.  Gezien de woelige 
periode van de franse tijd menen wij dat er sprake is van ofwel een vergissing in de BS, ofwel 
een nalatigheid van de ouders, die uiteindelijk om één of andere reden in 1823 moest 
rechtgezet worden. 
 
Een andere mogelijkheid die zich – eerder zelden – voordoet, is dat kinderen pas na enkele 
jaren – bij een later huwelijk – gewettigd worden.  
 
Zulke wettiging betekent niet altijd dat de vader die de kinderen wettigt, ook de natuurlijke 
vader is !  Het hangt dan ook van de interpretatie van de genealoog af of hij al dan niet met de 
wettige vader verder gaat om zijn kwartierstaat te vervolledigen. 
 
Wanneer uit de data blijkt dat het materieel onmogelijk is dat de wettige vader ook de 
natuurlijke vader is, wordt het probleem nog groter, vb: een man wettigt bij een huwelijk 
kinderen die geboren werden toen hijzelf nog maar 12 jaar was.  Hier is overduidelijk dat hij 
niet de vader kan zijn (??). 



Een doorgedreven onderzoek kan in zeldzame gevallen een aantal elementen opleveren die 
wijzen op de afstamming:  een testament, een erkenning wanneer het kind volwassen is, een 
verklaring van de moeder, e.a.  Dit laatste werd echter meestal slechts bij mondelinge 
overlevering doorgegeven, het blijft dus gissen. 
 
Een ongehuwde moeder, in de 19de eeuw, was in heel wat gevallen een “smet” op de naam 
van de familie en in sommige families blijft het een moeilijk bespreekbaar onderwerp 
wanneer dit in de stamboom voorkomt.   Natuurlijke of onwettige kinderen zijn echter van 
alle tijden en “frustraties” koesteren over het feit dat een van je voorouderlijke moeders niet 
gehuwd was op het ogenblik dat je voorouder geboren werd, hoort niet bij de filosofie van een 
genealoog.  Het is immers een deel van onze familiegeschiedenis en kan zelfs interessant zijn 
om de levensomstandigheden te ontdekken waarin de moeder of haar ouders zich op dat 
ogenblik bevonden. 
 
Vic Bertels 
 
 

“ILLEGITIMUS-ILLEGITIMA” EN “ERKENNING” 
IN HET ANCIEN REGIME (DEEL 2) 

 
 
In tegenstelling met de akten van de BS, waar het kind van een ongehuwde moeder de 
familienaam van de moeder krijgt, en de vader niet ingeschreven wordt, zien we in de 
parochieregisters dat de naam van de vader praktisch altijd vermeld wordt. 
 
De geboorteakten geven wel aan dat het kind “illegitimus” of “illegitima”, dus onwettig is, 
maar met opgave van de naam van de vader.  In heel wat gevallen wordt er bij vermeld dat de 
baker of de vroedvrouw de naam van de vader afgedwongen heeft van de moeder terwijl ze in 
barensweeën verkeerde. 
 
Dat men er steeds op aandrong om te weten wie de vader was had verscheidene redenen. 
Vooreerst was er de kwestie van onderhoud.  De verwekker kon het zich in die tijd praktisch 
niet permitteren om niet mee in te staan voor het onderhoud van het kind.  De ongehuwde 
moeder moest immers veelal terugvallen op haar – meestal –  arme of kroostrijke eigen 
familie.  
  
Een andere reden was dat men in kleinere gemeenschappen bijna verplicht was de afstamming 
te weten, dit om later eventuele huwelijken met bloedverwanten te voorkomen.  Hierbij mag 
niet vergeten worden dat destijds strenge normen gehanteerd werden door de Kerk inzake 
verwantschappen bij huwelijk.  Dispensaties (toelating voor huwelijk) voor bloedverwant-
schappen in 2de, 3de en 4de graad komen geregeld voor in de PR.  
 
Het komt ook geregeld voor dat bij de doop van een natuurlijk kind, zowel familieleden van 
de vader als van de moeder optreden als doopheffers, ook als er geen huwelijk op volgt. 
Meestal blijft het kind ook de naam van de natuurlijke vader dragen en is het voor de 
familievorser dan ook gemakkelijker om de bloedlijn verder te volgen. 
 
In de parochieregisters die ikzelf reeds bewerkte, zijn akten van natuurlijke kinderen, waar 
geen vader vermeld wordt een grote uitzondering. 
 



In vele gevallen wordt het kind ook “erkend” door de vader en zal hij daarmee de verplichting 
op zich nemen mee voor het onderhoud te zorgen.  Dit kan zelfs zover gaan dat hij het naast 
zijn eventuele wettige kinderen bij een andere vrouw, testamentair begunstigt.  
Zeldzaam zijn de akten waarin vermeld wordt dat de door de vrouw genoemde vader, zijn 
vaderschap ontkent.   Verwonderlijk is dit niet gezien de sociale controle in de meestal kleine 
leefgemeenschappen van die tijd – iedereen kende iedereen – en dorpsroddels zullen ook toen 
wel hun werk gedaan hebben.  Een “avontuurtje” bleef meestal niet geheim en de meeste 
pastoors stonden er op te weten wie de vader was ! 
 
Zelfs wanneer de naam van de vader niet gekend was, vindt je toch nog een verwijzing, een 
soldaat uit dit of dat regiment, een inwoner uit deze of gene gemeente, enz. 
 
Uit de manier waarop alles genoteerd werd in de parochieregisters en uit allerlei andere 
bronnen uit het ancien regime kan men opmaken dat er in die periode “normaal” omgegaan 
werd met de geboorte van een natuurlijk kind. 
 
Voor de familievorser hoeft het althans geen bijkomende moeilijkheid te zijn bij het zoeken 
naar zijn voorouders.  Alle gegevens uit een akte van een “legitieme” geboorte vindt hij ook 
terug in een akte van een “illegitieme” geboorte. 
Een speciaal geval vonden wij in de PR van Arendonk.  
 
Op 01.03.1756 huwt Petrus De Vocht, onw zn van Margaretha De Vocht, met Agnetis 
Brusseleers; hun eerste kind geboren op 7.02.1757 wordt ingeschreven als Margaretha De 
Vocht. 
 
Bij drie kinderen die daarop volgden  Anna Maria ° 9/5/1759, Jacobus ° 22.12.1761 en 
Joannes °12.11.1764, wordt de vader Petrus VERDONCK genoemd.   
 
Vanwaar deze naamsverandering?   
 
Uit een proces van 1725 (OAA 2889) blijkt dat Margaretha De Vocht een geding aan-
gespannen heeft tegen Peter Verdonck, de vermoedelijke vader van haar onwettige zoon.  
Deze laatste heeft pas in 1758  erkend dat Petrus De Vocht zijn kind was, vandaar de twee 
verschillende namen bij de geboorte van de kinderen in het gezin Petrus (De Vocht) Verdonck  
x Agnetis Brusseleers. 
 
Bij dit alles kunnen we vaststellen dat meestal niet het “wettig” of  “onwettig” zijn van een 
voorouder voor grote problemen zorgt.  We kunnen alleen maar bevestigen wat algemeen 
geweten is:  de moederlijke lijn is ZEKER, de vaderlijke lijn is VERMOEDELIJK zeker. 
 
Vic Bertels 
 
 

BEZOEK DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN  
VVF KEMPEN VZW 

 
Onze website werd door Johan Van Steen in een nieuw kleedje gestoken.  Meer dan 10.000 
bezoekers gingen reeds een kijkje nemen op ons webadres: http://users.pandora.be/vvfkempen
Er wordt uiteraard nog verder aan gewerkt.  U vindt er alleszins reeds een heleboel informatie 
over onze werking, bibliotheek, openingsuren en dergelijke.  Ga beslist eens kijken ! 
 

http://users.pandora.be/vvfkempen


DE KEMPISCHE PINTJESMEESTERS 
 
 
In 1921 schreef J. Ernalsteen een interessant boekje over de pintjesmeesters uit onze streken1. 
Pintjesmeesters zijn wonderdokters die met hun Pint wonderbare genezingen verwekken.  Zij 
belezen met geheimzinnige formules, verjagen kwalen en nemen pijnen weg.  Zij wonen 
meestal niet in het centrum, maar aan de rand van het dorp, want hun praktijk moet met een 
zekere geheimzinnigheid omweven kunnen worden.  Em. Van Heurck heeft over de 
wonderbare pint een studie geschreven, die in 1915 bij Buschmann te Antwerpen verscheen: 
“L’Orguent armaire et la Poudre de sympathie dans la Science et le Folklore.” 
We noteren hier de genealogische gegevens die Ernalsteen in zijn werkje vermeldt. 
 
Peerke Pint, of Petrus Langen werd te Zundert geboren op 28 januari 1832.  Hij huwde in 
1863 met Keke (Cornelia) Van Looveren van Wuustwezel.  Zij was geboren op 6 december 
1831.  Zij gingen wonen aan de heikant in de Weehagen, onder Brecht.  Op 5 mei 1913 
vierden zij hun gouden bruiloft, wat in het plaatselijke weekblad niet ongemerkt was voorbij 
gegaan2.  Peerke Pint overleed op 26 juni 1914 en Cornelia op 13 oktober 1917. 
 
Matthijs Langen was vermoedelijk een broer van Petrus Langen, en werd omstreeks 1815 te 
Zundert geboren.  Hij woonde op de Pannenhoef onder Rijsbergen en stond bekend als 
iemand die ‘ze in de pint deed’. 
 
Rik Schoeters werd geboren uit een oude Brechtse weversfamilie.  Hij was jachtwachter bij 
mijnheer della Faille te Brasschaat. 
 
Cornelius Kokx werd door de mensen ‘Nelis van den Palmboom’ genoemd, omdat hij vele 
jaren heeft geboerd op de hoeve ‘de Palmboom’.  Hij was te Brecht geboren op 29 juni 1838. 
Zijn vader huurde, toen Nelis 3 jaar oud was, de stede ‘den Henxbroek’ te Sint-Lenaarts, en 
kwam na 20 jaar terug naar Brecht toen de boerderij verkocht werd.  Nelis moest 
niettegenstaande hij een goed lot bij de loting had getrokken toch soldaat worden en heeft 
dienst gedaan te Bergen (Henegouwen), in het kamp van Beverlo en te Antwerpen.  In de 
periode dat hij met zijn 4 zusters boerde in zijn geboortedorp, was Cornelius ook 
kapelmeester van het Lochtse kapelletje.  Hij overleed in Sint-Lenaarts op 18 maart 1917. 
 
Anna Maria Bockx was te Itegem geboren op 3 februari 1843 en overleed te Sint-Antonius-
Brecht.  Zij was gehuwd met hoefsmid Juliaan Bogaerts.  Zij bezat een echte Pint. 
 
Maria Carolina Hermans, geboren te Brasschaat, was een dochter van een houtkoopman.  Zij 
huwde Jan-Baptist Ibens, die van Kapellen afkomstig was.  Hij overleed op 15 september 
1903.  Zijn vader was strodekker en hij hield, naast het uitoefenen van het timmerambacht, 
een herberg ‘in de drie Snoeken’ te Hoogboom.  De voorouders van Jan-Baptist kenden van 
onheugelijke tijden het geheim van de Pint.  De zuster van haar schoonvader leerde Maria hoe 
zij de wonderbare pintstof moest vervaardigen.  Na haar overlijden zullen haar 2 dochters, die 
sedert hun huwelijk in Antwerpen woonden, de overlevering van hun moeder voortzetten. 
 
Jacobus, of Kobe, Driesen werd in oktober 1865 geboren te Loenhout en woonde op de 
Heibaard, een uitgestrekte heide tussen Loenhout, Hoogstraten, Sint-Lenaarts en Brecht. 
Naast zijn mandenmakersstiel, bediende hij de straatlampen en was grafmaker in Loenhout. 
Kobe was een leerling van Peerke Pint. 

                                                 
1 ERNALSTEEN, J., Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken, Drukkerij L. Braeckmans, Brecht, 1921. 
2 Nieuwsblad der Kempen, nr. 19 – 11 mei 1913, Braeckmans, Brecht. 



De geneesboeken waarin de Pintjesmeesters hun geheimen noteerden, worden ‘Pintjesboeken’ 
genoemd.  We noteren een recept uit het pintjesboek van Rik Schoeters. 
 

Voor pijn af te nemen 
 
Men koopt voor 50 centiemen koperrood dat men in de maand mei3, onder een tinnen schotel 
met een glas erover, in de zon laat klein worden tot fijn stof en dan doet men het bloed of 
ziltige nat in een ‘poederken’ van een vingerhoed groot en daar goed door mengelen met een 
weinig water, dat goed in een lijnwaden doekje doen, dat tegen het vuur houden tot het droog 
is, en dan 15 dagen het aanhangen. De pijn zal verdwijnen en genezen zijn. 
(Einde citaat). 
 
Wie een toverboek bezat, kon allerlei ‘zwarte kunsten’ uitvoeren.  Had men geen geld, dan 
wierp men zijn klak in een boom, waaruit het dan blinkende, klinkende geldstukken regende4. 
Ik heb een bezweringsritueel om de juiste cijfers van de Lotto op het formulier te noteren, 
maar ik denk dat mijn ritueel niet deugt, want ik heb nog nooit iets gewonnen.  Kent iemand 
nog een goede pintjesmeester die mij de juiste formule aan de hand kan doen? 
 
Hugo Lambrechts-Augustijns 
 
 

TENTOONSTELLING  
ETTEN-LEURSE FAMILIESTAMBOMEN 

 
Zaterdag 8 oktober 2005 organiseert de Werkgroep Genealogie Etten-Leur van Heemkunde-
kring Jan uten Houte voor de 7de keer een stamboomtentoonstelling met Etten-Leurse 
geslachten en een aantal voorlichtingsstands voor de beginnende en gevorderde stamboom-
zoekers.  Het thema dit jaar is Genealogie op het internet.  Zoals gebruikelijk worden er 
Etten-Leurse familiestambomen tentoongesteld. Dit jaar zijn dat o. a. de families Baremans, 
Van den Broek, Heeren, Jochems, Koevoets, Lauwen, Van Meer, Nuijten en Oomen. 
 
Een van de deelnemers is de website www.genealogie-westbrabant.nl  met algemene 
genealogische en historische informatie. Twee genealogische werkgroepen zijn er actief met 
historisch onderzoek in Bergen op Zoom en St. Willebrord.  Het Regionaal Archief West-
Brabant presenteert haar website met de volledige persoons-registratie van 1594 t/m 1953,  
alle doop-, trouw- en begraafregisters en alle registers van de burgerlijke stand die online 
raadpleegbaar zijn en eenvoudig thuis uit te printen zijn. 
 
Heemkundekring Jan uten Houte is er met haar collecties bidprentjes en overlijdens-
advertenties (kopiëren mogelijk). Zij brengen ook hun collectie heemkundige publicaties mee. 
Verder het Baanlozencentrum Etten-Leur met voorlichting over de cursussen oudschrift en 
stamboomonderzoek, de NGV met een voorlichtingsstand, een demonstratie van Aldfaer, het  
gratis van het Internet te downloaden nederlandstalig genealogisch computerprogramma. 
 
U is gratis welkom van 10 tot 16 u. in het Neerlandsch Koffyhuis, Markt 23 in Etten-
Leur. Inlichtingen bij Cor Kerstens: 00 31 76 5020459; E-mail: ckerstens@casema.nl 

                                                 
3 De meimaand, toegewijd aan O.-L.-Vrouw, is de maand bij uitmuntendheid om geheimzinnige geneesmiddelen 
te maken. Kobe Driesen vervaardigde de Pintstof op O.-L.-Vrouwdagen, voornamelijk op O.-L.-Vrouw-
Hemelvaart (15 augustus). Zie ook het Theatrum Sympatheticum, p. 126 : ‘Men stelt het Poeder voornoemt in ‘t 
begin van de maent Augusty ...’ 
4 ERNALSTEEN, J., o.c., p. 29. 

http://www.genealogie-westbrabant.nl/


AANWINSTEN BIBLIOTHEEK VVF-KEMPEN 
 

Om onze leden zo goed mogelijk ten dienste te kunnen staan, proberen wij onze bibliotheek 
zoveel mogelijk uit te breiden met gegevens uit het arrondissement Turnhout.   Dit is niet 
altijd even gemakkelijk.  Een aantal bewerkte gegevens blijken moeilijk te verkrijgen om 
welke reden dan ook. 
 
Dank zij de schenking van Mevr. Nijs uit Dessel, kunnen wij de bestanden van de PR Dessel, 
die reeds in ons bezit waren, nu aanvullen met bijkomende gegevens over  huwelijken en 
overlijdens uit  het begin van de jaren 1800.   Deze gegevens zullen in HAZA-DATA ter 
beschikking staan. 
 
Eveneens uit de gegevens van Mevr. Nijs hebben wij de volkstellingen van Pulderbos van 
de jaren 1693 – 1755 en 1772 kunnen opmaken.  Zij zullen vanaf  oktober in onze bibliotheek 
aanwezig zijn. 
 
Van Maria De Vrij uit Zoersel, kregen we de toelating om gegevens van de gemeente Brecht 
in haar bezit, te kopiëren, deze gegevens vullen de hiaten op die wij over deze gemeente nog 
hadden.  Het betreft: huwelijken 1611/1714, dopen 1596/1623, begrafenissen 1611/1714  
van Brecht en dopen 1653/1669 van Jukschot. 
   
Ondergetekende heeft inmiddels ook de begrafenissen van de gemeente Meer van 1609 tot 
1812 geklapperd.  Ze staan vanaf oktober in onze bibliotheek.   
   
Onze oproep om doodsbrieven en bidprentjes heeft redelijk wat opgeleverd.  De schenkingen 
zijn nu allemaal verwerkt in onze databank en staan eveneens ter uwer beschikking.  Wij zijn 
ervan overtuigd dat er nog leden zijn die met heel wat dubbels zitten van doodsbrieven en/of 
bidprentjes, gooi ze zeker niet weg.   Bezorg ze aan één van onze bestuursleden of geen een 
seintje, telefonisch of per e-post. 
 
In onze bibliotheek ontbreken nog gegevens van enkele gemeenten uit het Arrondissement 
Turnhout: 
   
van de gemeenten BALEN – MEERHOUT – MERKSPLAS – WESTERLO – HERSELT 
– HULSHOUT – HERENTHOUT – EINDHOUT en VEERLE  hebben wij nog geen 
gegevens.   Ook van MOL hebben we enkel klappers op de P.R. 
 
Indien er leden zijn die over bewerkte of andere gegevens van deze gemeenten beschikken, 
zouden wij willen vragen om contact op te nemen met ondergetekende.  
 
Vic Bertels 
 
 
EEN TIP… 
 
Heeft u in uw kennissenkring een verzamelaar van doodsbrieven en/of bidprentjes die geen 
lid is van de VVF, spreek hem of haar eens aan.  Dubbels zijn uiteraard welkom, maar we 
kunnen de originelen die ze niet wensen af te staan ook scannen of kopiëren.  Heb je goede 
relaties met een begrafenisondernemer in je gemeente ?  Tracht met hem een akkoord te 
maken om van elke begrafenis een doodsbrief en bidprentje te bekomen.   Vergeet ook de 
heemkundige kringen niet te contacteren.  Zij beschikken vaak over grote collecties. 



Volkstelling Pulderbos 1693          ARAB  O.F nr 359 film  1386/23
Deel 1 (wordt vervolgd) Bewerking: Vic Bertels  
   
Wij pastoor, borgmeester, schepenen en secretaris van Pulderbosch, verclaeren 
onder den eede die wij,,,,,,, gepresenteerd hebben in't aenkomen van onsen off ,,,,,, gedaen te 
hebben, soo ,,,,,, neerstich onderzoek mogelijk is geweest  alle die vaste inwoonden van den  
voorschreven ,,,,,,, van Pulderbosch van we,,,,  ,sel of straet, ouderdom of conditie de selve  
mochten wesen, ingevolge van seyne maeyestijts placaete van den sevensten november 1693 
ende aldaer bevonden te hebben alle personen hier onder vuytgedrukt bij naeme en toenaemen
   
voornaam achternaam relatie 
   
Joannes    Verbraeken pastoor 
Petrus  Bervoets zijn knecht 
Margaretha Van der Veken  zijn dienstmeid 
Adriana  Gommers zijn dienstmeid 
   
Cornelis Mast borgemeester 
Joanna Syen zijn huisvrouw 
Maria Mast zijn dochter 
Peeter Rillaerts zijn knecht 
Anna  Gommers zijn dienstmeid 
   
Adriaen  Verdonck  
Elisabeth De Visscher sijne huysvrouwe 
Catharina  Verdonck sijn kint 
Joannes De ,,, zijn knecht 
Peeter De ,,, zijn knecht 
Catharina  Weyers zijn dienstmeid 
Catharina  Van Dael zijn dienstmeid 
   
Joannes Van Doren weduwnaar 
Petrus Van Doren zijn kind 
Annemie Van Doren zijn kind 
Petrus Tessens zijn knecht 
Elisabeth De Laet zijn dienstmeid 
   
Joannes De Laet  
Maria  Somers zijn huisvrouw 
Joannes De Laet zijn kind 
Clara De Laet zijn kind 
   



Huybrecht Huybrechts  
Elisabeth Verscheuren zijn huisvrouw 
Adriaen Huybrechts zijn zoon 
   
Adriaan  Van Ischoven  
Margaretha Van den Bogaert zijn huisvrouw 
Adriaan  Van Ischoven zijn kind 
Cecilia Van Ischoven zijn kind 
   
Peeter Van Ostaejen  
Cornelia  Van Reusel zijn huisvrouw 
Joannes Van Ostaejen zijn kind 
Joanna Van Ostaejen zijn kind 
   
Michael Van Tichelt  
Maria Rombouts sijne huysvrouw 
Michael Van Tichelt zijn kind 
Begga Van Tichelt zijn kind 
Maria Van Tichelt zijn kind 
   
   
Joannes  Janssens  
Cornelia Valentijns zijn huisvrouw 
Joanna Janssens zijn dochter 
Jacobus Renders knecht 
Franciscus Croecx knecht 
Anna  Van Dueren dienstmeid 
   
Maria Van Loco (Looc) weduwe 
Jan Baptist Bailly haar kind 
Anna Bailly haar kind 
   
Petrus  Gommers  
Maria  Suys zijn huisvrouw 
Joannes Gommers zijn kind 
Joanna Gommers zijn kind 
   
Anna De Pooter wed Jan Van Ischoven 
Joannes Van Ischoven haar kind 
Petrus Van Ischoven haar kind 
Catharina Van Ischoven haar kind 
Maria Van Ischoven haar kind 
Anna Van Ischoven haar kind 



   
Petrus Van Tendelooy  
Barbara  De Pooter zijn huisvrouw 
Elisabeth Van Tendelooy zijn kind 
Gertruydt Van Tendelooy zijn kind 
   
   
   
   
Hubertus  Peeters  
Maria Suls zijn huisvrouw 
Michael Peeters zijn kind 
Cornelis Peeters zijn kind 
Catharina Mas zijn dienstmeid 
   
Jaspar Van Aecken  
Elisabeth Vekemans zijn huisvrouw 
Peeter Van Aecken zijn kind 
Maria Van Aecken zijn kind 
   
Jacobus Janssens  
Catharina Van den Bogaert zijn huisvrouw 
Maria  Janssens zijn kind 
   
Maria Schouvorsts wed. Cornelis van den Bogaert 
Walter Van den Bogaert haar kind 
Magdalena Van den Bogaert haar kind 
   
Judocus De Laet Kapelaan 
Maria Renders zijn dienstmeid 
   
Guilliam Vaes  
Anna Verpoorten zijn huisvrouw 
Petrus Vaes zijn kind 
Catharina Vaes zijn kind 
Maria Smets zijn dienstmeid 
   
Jacobus Lysen  
Maria Van Mechelen zijn huisvrouw 
Balthasar Lysen zijn kind 
Catharina Lysen zijn kind 
Maria Lysen zijn kind 
   
Petrus De Pooter weduwnaar 
Petrus De Pooter zijn kind 



Elisabeth De Pooter zijn kind 
   
Petrus Veraert  
Anna  De Pooter zijn huisvrouw 
Joannes Veraert zijn kind 
Cornelia Veraert zijn kind 
   
Nicolaes Broodthuys weduwnaar 
Egidius Broodthuys zijn kind 
Adriana Broodthuys zijn kind 
   
Antonis Van Mechelen  
Magdalena Neels zijn huisvrouw 
Arnoldus Van Mechelen zijn kind 
Dymphna Van Mechelen zijn kind 
Anna Van Mechelen zijn kind 
   
Jacobus Van Mechelen  
Adriana Marissen zijn huisvrouw 
Petrus Van Mechelen zijn kind 
Maria Van Mechelen zijn kind 
Petronella Van Mechelen zijn kind 
   
Michael Syens  
Elisabeth  Goormans zijn huisvrouw 
Catharina Van Cant haar voorkinderen 
Maria Van Cant haar voorkinderen 
Cornelis Vervloedt zijn knecht 
Joannes  Jacobs zijn knecht 
Maria Firens zijn dienstmeid 
   
   
Michael Rombouts  
Adriana  Brants zijn huisvrouw 
Franciscus Rombouts zijn kind 
Cecilia Rombouts zijn kind 
Adriana  Rombouts zijn kind 
Sophia Rombouts zijn kind 
Jacobus Dilis zijn knecht 
Gibbertus Peeters zijn knecht 
Catharina  Pulmans zijn dienstmeid 
   
Petrus De Meyer weduwnaar 
Gertruydt De Meyer zijn dochter 



   
Maria Van Weesenbeeck weduwe 
Joannes Kerstens haar voorkind 
Anna Kerstens haar voorkind 
Cornelis Vermeulen haar nakind 
Elisabeth Vermeulen haar nakind 
   
Anna Van Eynde weduwe 
Geeraert Van Ischoven haar zoon 
Joachim Van Ischoven haar zoon 
Anna Van Ischoven haar dochter 
   
Martinus Geerts  
Elisabeth  Van den Brande zijn huisvrouw 
Egidius Geerts zijn kind 
Elisabeth  Geerts zijn kind 
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EDITORIAAL 
 
 
Met dit vierde en laatste nummer sluiten we 2005 af.  Daarmee hebben we de vroeger opgelopen 
achterstand weer goedgemaakt.  Voor volgend jaar zitten we dan weer op het normale schema met 
de Kempische Genealoog die dan telkens opnieuw in de eerste helft van respectievelijk maart, juni, 
september en december in uw post- of e-mailbus zal vallen.  Daarmee leggen we de eerste kaart met 
goede voornemens voor 2006 op tafel.  Wat hebben we nog meer in petto ? 
 
Het jaarprogramma oogt vrij klassiek met onze maandelijkse genealogische dagen, die nu en dan 
gelardeerd worden met een extraatje, zoals in februari bijvoorbeeld, waarover later meer.  Volgend 
jaar vragen we ook bijzondere aandacht voor onze jaarlijkse vergadering eind januari.  Die sleept 
nog steeds het negatief imago mee van aftandse saaie bijeenkomst, en dat ondanks de verschillende 
pogingen die we ondernamen om daar iets aan te doen.  Dit jaar pakken we het iets assertiever aan 
met ons bezoek aan Geel met een interessant nevenprogramma. 
 
Het Renesseproject heeft zijn eerste doel bereikt: een belangrijk deel van het privé-archief is thans 
gescand, gekopieerd, geïnventariseerd en op CD-Rom gezet.  Dit is gebeurd met de geldelijke steun 
van het SVVF, via subsidies van de Vlaamse Gemeenschap om speciale projecten te ondersteunen.  
De volgende stap bestaat erin deze bron toegankelijk te maken want het betreft “ruwe grondstof” 
die moet hertaald worden en zodanig bewerkt om voor ons genealogen gemakkelijk onderzoek naar 
familienamen en dergelijke toe te laten.  Dit is een nog veel omvangrijker werk dan de eerste fase.  
Maar in de volgende nummers stellen we geregeld een of andere nuttige Kempense bron aan u voor. 
 
Principieel plannen we ook nog een cursusreeks Familiekunde voor beginners in het voor- of/en het 
najaar, afhankelijk van het aantal belangstellenden dat zich meldt.  We trachten ook telkens op een 
andere plaats in ons uitgebreide werkgebied te opereren.  Het motto is: u vraagt, wij draaien. 
 
Misschien steken we op dat vlak ook een tandje bij door wat meer aandacht te schenken aan de min 
of meer gevorderden onder ons.  De finaliteit van de familiekunde is, of zou toch moeten zijn: een 
eigen familiegeschiedenis opmaken.  Dat gebeurt nog veel te weinig.  Veel genealogen blijven in 
hun graatgenealogie “hangen” of reserveren de resultaten van hun onderzoek aan de kleine kring 
van nauwe familieleden en intimi.  Dat is erg jammer, temeer omdat veel van dit noeste werk soms 
samen met zijn “maker” verdwijnt. 
 
VVF-Kempen wil daar actief iets aan doen door u te ondersteunen bij het opmaken van die familie-
geschiedenis.  In de voorbije lessenreeks in Herentals presenteerde onze secretaris Frans Renaerts 
voor het eerst een bijkomende les Hoe maak ik mijn familiegeschiedenis.  Hij loodste de cursisten, 
gelouterd door eigen ervaringen, langsheen alle gevaarlijke klippen, tot en met het zelf inbinden van 
het gekoesterde eindproduct.  Wij zijn klaar om u te helpen: kom naar onze genealogische dagen. 
 
Om de vijf jaar is de provinciale VVF-afdeling Antwerpen aan de beurt voor de organisatie van het 
nationale VVF-congres.  Vorige keer, in 2001, was VVF-Kempen de organisator, ditmaal is de 
afdeling Antwerpen aan de eer.  Het 41ste VVF-congres zal plaatsvinden op een zeer merkwaardige 
locatie: in Fort 4 in Mortsel op 20 en 21 mei 2006.  In de volgende Vlaamse Stam of beter gezegd 
in het volgend nummer van Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen verneemt u daar meer over. 
 

VERDER WENSEN WIJ ONZE LEDEN EN HUN FAMILIE PRETTIGE EN 
RUSTGEVENDE EINDEJAARSFEESTEN OPDAT ZE MET VOLLE MOED  

IN 2006 VERDER KUNNEN WERKEN AAN HUN DROOM: 
EEN EIGEN FAMILIEGESCHIEDENIS OPSTELLEN EN PUBLICEREN. 
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GENEALOGISCHE DAGEN 2006 
 
 
Telkens op de eerste woensdag van de maand vanaf 15 u. tot 22 u. in het kasteel de Renesse, 
Lierselei 30 te Oostmalle.  In juli en augustus zijn we gesloten.   
Wegens de antiekbeurs in het kasteel verplaatsen we de genealogische dag van november naar de 
laatste woensdag van oktober. 
 

 
DATA 2006: 

 
Woensdag 4 januari van 15 tot 22 uur 
Woensdag 1 februari van 15 tot 22 uur 
Woensdag 1 maart van 15 tot 22 uur 
Woensdag 5 april van 15 tot 22 uur 
Woensdag 3 mei van 15 tot 22 uur 
Woensdag 7 juni van 15 tot 22 uur 

 
Juli en augustus gesloten. 

 
Woensdag 6 september van 15 tot 22 uur 

Woensdag 4 oktober van 15 tot 22 uur 
Woensdag 25 oktober van 15 tot 22 uur 

Woensdag 6 december van 15 tot 22 uur. 
 
 
 

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 
OP ZATERDAG 21 JANUARI 2006 OM 14.30 UUR 

IN HET STADSARCHIEF TE GEEL 
 
Elk jaar zoeken wij een andere locatie voor onze jaarlijkse algemene vergadering.  Telkens 
moeten wij vaststellen dat de opkomst van onze bestuursleden optimaal is, maar dat onze 
gewone leden zeer mager vertegenwoordigd zijn.  De afwezigen hebben nochtans ongelijk. 
 

Vermits VVF Kempen nu een vzw-statuut heeft, is die jaarlijkse statutaire vergadering nu 
eenmaal verplicht.  Maar wij hebben dit vergadermoment steeds tot een minimum beperkt 

opdat wij nadien ruim de tijd zouden hebben om een interessant bezoek aan de gastgemeente 
te brengen.  Dat dit bij de aanwezigen zeer in de smaak valt, kunnen de deelnemers van 2005 

die met ons in Herentals te gast waren, volmondig bevestigen. 
 
Wij verwachten u ditmaal in dichte drommen om 14.30 uur in het nieuwe Stadsarchief van 
Geel, gelegen dichtbij de Grote Markt op het adres Werft 30.  Na het vergadermoment zal 
Gonnie Leysen ons rondleiden in het rijke Geelse archief.  Om 16 uur worden we verwacht in 
het gerestaureerde Sint-Dymphnamuseum voor een rondleiding in dit voormalig Gasthuis en 
dit tot ongeveer 17.30 uur.  Allen daarheen dus ! 
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Volkstelling Pulderbos 1693          ARAB  O.F nr 359 film  1386/23 
Deel 2  Bewerking: Vic Bertels  
   
Wij pastoor, borgmeester, schepenen en secretaris van Pulderbosch, verclaeren 
onder den eede die wij,,,,,,, gepresenteerd hebben in't aenkomen van onsen off ,,,,,, gedaen te 
hebben, soo ,,,,,, neerstich onderzoek mogelijk is geweest  alle die vaste inwoonden van den  
voorschreven ,,,,,,, van Pulderbosch van we,,,,  ,sel of straet, ouderdom of conditie de selve  
mochten wesen, ingevolge van seyne maeyestijts placaete van den sevensten november 1693 
ende aldaer bevonden te hebben alle personen hier onder vuytgedrukt bij naeme en toenaemen 
 
voornaam achternaam relatie   
Petrus Sebrechts    
Catharina  De Bie zijn huisvrouw   
Adrianus Sebrechts zijn kind   
Willemien Sebrechts zijn kind   
     
Elisabeth Van Cant weduwe   
Petrus Janssens haar zoon   
Joanna Janssens haar dochter   
Elisabeth Wautergeerts haar dienstmeid   
     
Laurentius Gommers    
Margaretha  Haelbosch zijn huisvrouw   
Petrus Gommers zijn kind   
Elisabeth Gommers zijn kind   
     
Michael Bervoets    
Anna  Vekemans zijn huisvrouw   
Adriaan Bervoets zijn kind   
Petrus Bervoets zijn kind   
Digna Bervoets zijn kind   
     
Maria Lysen weduwe   
Petrus Verschueren haar kind   
Jacobus Verschueren haar kind   
Anna Verschueren haar kind   
Maria Verschueren haar kind   
     
Franciscus Ghyssels Janskinderen   
Anna Ghyssels Janskinderen   
Joanna De Wienter dienstmeid   
     
Laurentius Peeters    
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Catharina  Broodthuys zijn huisvrouw   
Anna Veens (Vents) zijn dienstmeid   
     
Jacobus Vents (Veens)    
Margaretha Van Weesenbeeck zijn huisvrouw   
Peter Vents (Veens) zijn zoon   
     
Thomas Sebrechts    
Catharina  De Pooter zijn huisvrouw   
Catharina  Sebrechts zijn dochter   
Elisabeth Van Bouwel zijn dienstmeid   
     
Franciscus Vingerhoets    
Elisabeth Mast zijn huisvrouw   
Joannes Vingerhoets zijn kind   
Adrianus Vingerhoets zijn kind   
Balthasar Vingerhoets zijn kind   
     
Cornelius Jansen    
Joanna Schoonbroeckx zijn huisvrouw   
Magdalena Jansen zijn dochter   
     
Joannes Jespers    
Maria Priem zijn huisvrouw   
Adriaan Jespers zijn zoon   
Maria Jespers zijn dochter   
     
Balthasar Dresseleers    
Catharina Janssens zijn huisvrouw   
Joannes Dresseleers zijn kind   
Maria Dresseleers zijn kind   
     
Joannes Sebrechts    
Anna Renders zijn huisvrouw   
Peeter Sebrechts zijn kind   
Henricus Sebrechts zijn kind   
Elisabeth Sebrechts zijn kind   
     
Joannes  Nelis weduwnaar   
Joannes  Nelis zijn kind   
Maria Nelis zijn kind   
Martinus Geerts zijn knecht   
Maria Loumans zijn dienstmeid   
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Joannes  Kerstens    
Elisabeth Janssens zijn huisvrouw   
Cornelia Kerstens zijn dochter   
     
Maria Thys wed. Guilliam Ceulemans   
Cornelius Ceulemans haar kind   
Nicolaus Ceulemans haar kind   
Catharina Ceulemans haar kind   
Joannes Ceulemans haar kind   
     
Adriaen Sebrechts    
Elisabeth Renders zijn huisvrouw   
Joannes Sebrechts zijn kind   
Joanna Maria Sebrechts zijn kind   
Elisabeth Sebrechts zijn kind   
Cornelis Bervoets zijn knecht   
Joannes Munnincx zijn knecht   
Catharina Bervoets zijn dienstmeid   
     
Henricus Sebrechts    
Maria Syen zijn huisvrouw   
Petrus Sebrechts zijn kind   
Walterus Sebrechts zijn kind   
Catharina Sebrechts zijn kind   
     
Joannes Renders    
Catharina Sebrechts zijn huisvrouw   
Petrus Renders zijn kind   
Joanna Renders zijn kind   
     
Joannes Van Dael    
Maria Sebrechts zijn huisvrouw   
Anna Van Dael zijn kind   
Cornelia Van Dael zijn kind   
Adriana Van Dael zijn kind   
     
Petrus Schouvorst    
Gertruydt Verdonck zijn huisvrouw   
Jacobus Schouvorst zijn kind   
Petrus Schouvorst zijn kind   
Catharina Schouvorst zijn kind   
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Bastiaen Mas    
Maria  Pauwels zijn huisvrouw   
Catharina Mas zijn kind   
Maria  Mas zijn kind   
     
Joannes Sebrechts    
Anna Grootjans zijn huisvrouw   
Elisabeth  Schouvorst zijn dienstmeid   
     
Anna Dillien wed Peeter Grootjans   
Michael Grootjans haar kind   
Petrus Grootjans haar kind   
Maria Grootjans haar kind   
     
Joannes Broodthuys    
Elisabeth Peeters zijn huisvrouw   
Petrus Broodthuys zijn kind   
Amelberga Broodthuys zijn kind   
Margaretha Broodthuys zijn kind   
     
Adrianus Valentyns    
Anna Nelis zijn huisvrouw   
Adrianus Valentyns zijn kind   
Joannes Valentyns zijn kind   
Joanna Valentyns zijn kind   
     
Goris Schoonbroecx    
Joanna Marissen zijn huisvrouw   
Petrus Schoonbroecx zijn kind   
Margaretha Schoonbroecx zijn kind   
Maria Schoonbroecx zijn kind   
     
Gommer Van Weesenbeeck weduwnaar Catharina Jacobs  
Adriana Janssens zijn dienstmeid   
     
Joannes Marissen    
Margaretha Clissen zijn huisvrouw   
Cornelis Marissen zijn kind   
Maria Marissen zijn kind   
     
Franciscus Valentyns    
Anna Pauwels zijn huisvrouw   
Guilliam Valentyns zijn kind   



 8 

Adriana Valentyns zijn kind   
Joanna Valentyns zijn kind   
Joannes  Van den Sanden zijn knecht   
Livinus Broeckx zijn knecht   
     
Alhier in dese dorpe woondt noch schouteth noch secretaris  (memorie)   
Beloopende alle de voorschreven personen soo mans, vrouwen, kinderen, knechten, meyssens, 
als andere ter quantiteit van 276 personen -  dico 276 -   
In teeken der waerheydt hebben wij Pastoor, Borgemeester, schepenen ende secretaris boven genompt 
alle deser onderteekent ende daerop doen drukken onsen gemeynte segele desen vierentwintichsten  
november 1693     
Verbraeken Pastoor,  Cornelis Mas, Michael Rombouts, Balten Dresseleers, Peeter de Pooter, Jan Nelis
P.H. Jac MAESMANS, secretaris  1693    
     
 
 

EXCEL: INVOEREN VAN DATA VOOR HET JAAR 1900. 
 
 
Vele Excel gebruikers zijn verbaasd vast te stellen dat zij hierin niet kunnen werken met data voor 
het jaar 1900.  Hieraan kan echter verholpen worden door een klein hulpprogramma “Extended 
Date Functions Add-In”, kortweg “Xdate”, dat deze onvolkomenheid corrigeert en U toelaat te 
werken met data van het jaar 100 tot het jaar 9999. 
 
Deze toepassing is vooral nuttig voor genealogen en andere gebruikers, die eenvoudige 
berekeningen moeten uitvoeren bij het gebruik van data voor het jaar 1900. 
 
Eén van de toepassingen van dit programma namelijk “XDATEYEARDIF” kan gebruikt worden 
om de ouderdom te berekenen aan de hand van geboorte- en sterfjaar. 
 
De toepassing vereist Excel 97 of later en er is een versie voor Windows en voor Macintosh. 
 
Bij het gebruik dient wel opgelet voor data van voor 1752. Verschillen in de historische 
Amerikaanse, Britse, Gregoriaanse en Juliaanse kalenders kunnen foutieve berekeningen tot gevolg 
hebben. 
 
Deze toepassing is vrij te downloaden op de website: http://jwalk.com/ss/excel/files/xdate.htm 
Een volledige documentatie  (context-sensitive) is beschikbaar, alleen voor de Windows versie. 
De installatie geschiedt als volgt: 
 
- Download het “xdate.exe” bestand naar een locatie naar keuze, bv.  “downloadfiles”. 
- Start Uw versie van Excel en selecteer “Invoegen”, ga naar “bestand…” en selecteer in het pop-up 
scherm de locatie waar U de file “xdate.exe” hebt gezet. 
Klik vervolgens op het exe-bestand dan wordt dit geopend en kunt U het bestand installeren en 
gebruiken. 
 
Veel succes. 
 
Andre Van Steenbergen 
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ACTIVITEITEN IN ONZE BIBLIOTHEEK IN 2005 
 
Aanwinsten van boeken: 
 
A 97   Herentals – Historische gebouwen en kunstschatten (J. Verellen, J. Goris) 
A 98   Herentals goed bekeken, cultuurhistorisch gids (J. Goris) 
A 99   Arendonkenaars in de omgeving van Bergen op Zoom – Breda – Tilburg (V. Bertels) 
A 100 Testamenten van Turnhoutse begijnen (E. Van Autenboer)  
A 101  Molse Tijdingen 1998 
A 102 Molse Tijdingen 1999 
V 19    Volkstellingen Vorselaar 1605/1693/1755/J.IV- Pulderbos 1693-1755-1781 
V 20 Dessel : ingeschreven kiezers op 9/3/1977 
F 44    Vier eeuwen VAN DIJCK (Henri Verheyen) 
F 45  Complément au nobiliaire des Pays-Bas : families Fraipont, De Berlaere, V.d. Taelen 
F 46    Families : J.Nijs- E. Melis – P. Mertens-Van Hoof 
 
Tijdschriften:   
 
De Meissenier- (de Moer... families en aanverwanten) jaargang II en III 
Belgische Federatie voor Genealogie en Heraldiek  1988/1989/1990 
’t Steepje (VVF Afd. Oostende Kuststreek  Jaargang IX en Jaargang X 
NGV Kempen en Peelland jaargang 2004 
Vlaamse Stam  jaargang 2004 
 
Parochieregisters: 
 
PR 202  Brecht        Huwelijken 1611/1714 
PR 203  Brecht        Dopen 1596/1599 –Huw-Ovl 1611/1623 
           Jukschot : Dopen 1653/1669  Overlijden 1654/1668 
PR 204  Brecht        Overlijden 1611/1714  Overl. Kinderen  1680/1713 
PR 198  Herentals:  Dopen 1639/1648  kopie van originelen 
PR 178  Herentals:  Dopen/Huwelijken/Overlijden  1779/1781   kopie van originelen akten 
PR 179  Herentals:   “ “  “ 1782/1784      “ “  “ 
PR 180  Herentals:   “ “  “ 1785/1788      “ “  “ 
PR 181  Herentals  “ “  “ 1789/1792  “ “  “ 
PR 195  Herentals Huwelijken   1769/1797 “ “  “ 
PR 196  Herentals  “   1798/1800 “  “  “ 
PR 197  Herentals  “   1801/1803 “ “  “ 
PR 198  Herentals   Dopen/Huwelijken/overlijden 1798/1805 “ “  “         
PR 190  Kasterlee   Dopen 1710/1793  kopie van originele akten 
PR 191  Kasterlee   Huw 1710/1803 begrafenissen 1727/1797 kopie van originele akten 
PR   33  Meer          Dopen (A-L)  1609-1797  (W. Smits) 
PR   34  Meer          Begrafenissen 1609-1812 (V. Bertels) 
PR 188  Meerle       Huwelijken 1641/1796  (V. Bertels) 
PR 189  Meerle       Dopen – Begrafenissen  1641/1796  (V. Bertels) 
PR 193  Merksplas  Dopen 1603/1806  (G. De Lille) 
PR 194  Merksplas  Huwelijken 16031/1806  Overlijden 1591/1806 (G. De Lille) 
PR 186  Minderhout Dopen 1614/1707-1770/1800 – 1794/1811  (H. Delvaux) 
PR 187  Minderhout Huwelijken 1737/1808 – Overlijden 1614/1810  (W. Smits) 
PR 192  Poppel        Dopen-begrafenissen  1604/1803   (M. Vermeeren) 
PR 171  Rijkevorsel Dopen-Huwelijken 1604/1619  (A.J. Weyns) 
PR 172  Rijkevorsel Huwelijken 1672/1798  (W. Smits) 
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PR 173  Rijkevorsel Dopen 1672/1758  (W. Smits)  
PR 174  Rijkevorsel Dopen 1759/1797  (W. Smits) 
PR 183  Zoersel       Dopen 1677/1796 kopie van originele akten  
PR 184  Zoersel        Huwelijken en begrafenissen 1676/1796 kopie van originele akten 
PR 185  Zoersel        Dopen-Huwelijken-Overlijden 1797/1825 kopie van originele akten 
          
Volgende gegevens werden gedigitaliseerd in HZ-data of Word bestanden 
 
PR  Lichtaart   dopen 1602/1808  huwelijken en overlijden 1727/1797 15.495  personen             
PR  Meer        dopen-huwelijken 1609/1812 15.216  personen 
PR  Meer        overlijden 1609/1812   3.967  personen 
PR  Dessel      D-H-O  bijwerkingen 1797/1949 (totaal 18.315)   4.301  personen 
 
Geïnventariseerd: 
 
Bidprentjes en doodsbrieven:  totaal  bestand per einde 2005:  +-18.000 stuks (+ 5000) 
Archief Nijs: 10 archiefdozen met daarin 642 genummerde items  
Overlijdensberichten Gazet van Antwerpen en Nieuwsblad   +- 2000 items   

   
Vic Bertels   
 
 

LAATSTE AANWINST 
 
In laatste instantie moeten we hier nog aan toevoegen de belangrijke schenking van mevrouw Ans 
Gunst-Jonkers uit Hilversum die VVF-Kempen vier volle dozen met nummers van Gens Nostra 
schonk (dit is de Nederlandse tegenhanger van onze Vlaamse Stam).  Waarvoor uiteraard onze 
allerhartelijkste dank aan de milde schenkster. 
 
 

UW EXTRA AANDACHT GEVRAAGD 
VOOR DE GENEALOGISCHE DAG 

OP 1 FEBRUARI 2006 
 
Op woensdag 1 februari nodigen we de heer Gilbert De Lille uit.  Deze Merksemnaar en ervaren 
genealoog is reeds verscheidene jaren als vrijwillige medewerker actief in het Rijksarchief Antwerpen.   
 
Daar is men volop bezig met alle notarisakten die zich in het Rijksarchief te Antwerpen bevinden te 
ontsluiten.  U heeft goed gelezen: alle akten van alle notarissen die op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen actief waren tussen 1800 en 1900.  En men is van plan nog verder terug te gaan in de tijd.   
 
Onnodig te zeggen dat het hier om een schat aan genealogische gegevens gaat. 
 
Gilbert De Lille komt ons haarfijn uitleggen, met beeldmateriaal, hoe alles precies in zijn werk gaat en 
hoe de genealogen deze schitterende bron kunnen aanboren.  Prettig detail: de Kempense notarissen zijn 
reeds volledig verwerkt. 
 
Wij verwachten u dus op woensdag 1 februari om 19.30 uur in het kasteel de Renesse te Oostmalle. 

Gratis inkom voor VVF-leden. 
 
 



 11

GENEALOGISCH FORUM 
WEST-BRABANT EN NOORD-ANTWERPEN 

 
Van onze vriend en lid Ger Matthee uit Noord-Brabant ontvingen we een bericht over een succesvol 
genealogisch forum dat in West-Brabant werd opgezet met de bovenstaande titel.  Het project bestrijkt 
ook onder meer de Noorderkempen, hetgeen ook voor onze leden interessante gegevens kan opleveren. 
Je kan je er ook opgeven als lokale moderator voor een gebiedsdeel om eventuele vragen te kunnen 
beantwoorden die via het forum gelanceerd worden.  Proberen maar.  Hieronder de wat lange link: 

http://yankee.messageboard.nl/12300/index/php?sid=ec98d04ad3c5830d9e6864ae32b21ab6  
 
 

LAAT – MIDDELEEUWSE RUILVERKAVELING 
IN DE KEMPEN 

 
Enkele tientallen jaren geleden werd er in onze streken op een (eerder) roekeloze wijze duchtig aan 
ruilverkaveling gedaan, waarbij het oeroude landschap op soms brutale wijze ingrijpend gewijzigd 
werd. Gelukkig heeft men nu ingezien dat een ondoordachte verkavelingswoede op grote schaal 
funest is voor het landschap en niet altijd voordelen oplevert op lange termijn. 
 
Ook onze verre voorouders deden, op kleine schaal, aan ruilverkaveling, “erffmangelinge” geheten. 
Hieronder ten bewijze de transscriptie van een inschrijving in de Schepenregisters van Tielen uit het 
jaar 1550 (film 0680637 Schepenregisters Tielen 1548-1687, HK Kasterlee-Tielen, berustend in het 
oud gemeentehuis van Tielen) 
 

THOMAS VAN Luijsterborch ende Peter Peters, erffmangelinge. 
 
Sijn gecompareert in hueren properen persoone, Thomas van Luijsterborch ende Peter Peters, ende 
hebben gemangelt erffe om erffe, te wetene dat de voergenaemde Thomaes van Luijsterborsch sal 
hebben vanden voers. Peteren, een heijvelt, gelegen aen des voers. Thomaes erffe oost, suyt, noert 
ende west comende aen Magriet Peters erffe ende huer steden. Soe heeft de voers. Peter Peters 
vanden voerg(enoemden) Thomaes een heij, gelegen onder Thuerenhout, oost comende aen Gheert 
Oeijen erffe, Jacob Vermeulen erve west. Ende van deser erffmangelinge schillen de voers. Partijen 
malcanderen quijt van desen dagen ten eewigen dagen. Dies soe ist voirwaerde dat de voers. 
Thomaes moet onderhouden aen het erffe het veken ende de voers. Peter die mach , ende ooijck 
Magriet sijn suster, daer duer wegen met allen den erffe dat sij daer hebben oft hebben sullen, 
sonder iemans thoeseggen. Ende die voers. Thomaes en mach niemanden enighen uijtwech 
verleenen oft thoelaten, ten ware dat hij iemanden daer duer het met gedoge(?) ende de voers. Peter 
met sijns suster mogen voer het veken een slot hangen ende Thomaesen den sleutel daer aff geven. 
Ende hier inne is de voers. Thomaes van Luijsterborch gegoet ende geerft, met allen puijncten van 
recht daer toe dienende. In presentie Janne der Kinderen ende Henricke Wuijts, scepenen, gedaen 
den VIIIsten december A°  XVc ende L ( 1550). 
 
N.B.: Het “veken” is de omheining die destijds rond de moestuinen werd gemaakt, veelal door 
middel van een quasi ondoordringbare wal van (stekelige) hagen. Het vee werd geweid op de 
gemene gronden, die toen niet omheind waren. Het vee werd gehoed en in het oog gehouden, opdat 
het de moestuinen niet zou binnendringen en de moestuin vernielen. Was dit wel het geval, dan 
bracht de vorster het vee achter de schutsboom, waar de eigenaar het kon terughalen mits betaling 
van een boete aan de heer van de heerlijkheid en schadevergoeding aan de benadeelde (te Tielen a 
rato van 2/3de voor de heer en 1/3de voor de benadeelde). 
 
Andre Van Steenbergen 
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HAZA-DATA EN WINDOWSPRINTERS 
 
Genealogen die met het genealogisch programma Haza-Data werken worden vaak geconfronteerd 
met problemen als ze vanuit hun programma, dat in DOS is opgemaakt, met een recente printer 
(d.w.z. een printer die windowsgestuurd is) een overzicht willen afprinten. 
 
Van de nieuwsgroep Sociëteit van de Nederlandse Adel (te bereiken via de link: 
http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/ )  
pikten we volgende interessante tip op van de heer Jan Rienstra: 
 
In Hazanieuws (een tijdschrift voor de  Haza-gebruikers, n.v.d.r.) stond een stukje over een 
windowsprinter die niet werkt onder Haza 7.2F. 
 
Een simpele manier om met een Windowsprinter een DOS-programma te laten printen gaat als 
volgt: 
 
Ga via start naar “configuratiescherm” en open de map “printers en faxapparaten”. 
Ga daar naar je printer en druk op de rechter muisknop en ga naar “eigenschappen” en open die. 
Ga naar tab “poorten” en zet een vinkje bij “USB001 virtual print port for USB”. 
 
En het is voor de bakker. 
Groetjes, 
 
Jan Rienstra, 
e-mailadres: nierarts@hccnet.nl 
website: http://home.hccnet.nl/j.rienstra/ 
 
Naschrift: 
 
Het spreekt vanzelf dat wie met het windowsgestuurde HAZA 21 werkt die problemen niet kan hebben. 
 
 

HOE ZIT HET NU TROUWENS MET DAT PROGRAMMA ? 
 
Het kan niet ontkend worden dat Haza 21 ondanks zijn moeilijke kleutertijd intussen alle mogelijke 
kinderziekten heeft overwonnen.  Gebruikers omschrijven het nu als stabiel en uiterst soepel.  Een 
belangrijke voorwaarde is wel dat over een vrije snelle computer beschikt met minimum 512 Kb Ram en 
1 GHz kloksnelheid.  Alle nieuwere PC’s voldoen intussen aan die voorwaarde. 
 
Een internetverbinding is ten zeerste aan te bevelen.  Je ontvangt dan (mits betaling van een 
abonnementsgeld) via die weg het hele jaar de updates van Haza 21.  Heb je geen internet dan sturen ze 
die met een CD-Rom op, maar slechts tweemaal per jaar. 
 
De uitvoermogelijkheden zijn nog steeds beperkter dan die van de oude getrouwe Haza-Data 7.2f maar 
ook op dat vlak worden spectaculaire vorderingen gemaakt.  Niettemin blijken de Vlamingen veel 
minder gretig te zijn dan de noorderburen om met dit programma in zee te gaan.  Velen bleven bij hun 
vertrouwde 7.2f of haakten af en gingen met een ander programma experimenteren.  Daarom stelde Jan 
Diebrink voor om in het kasteel de Renesse voor VVF-Kempen nog eens een cursusdag te organiseren.  
Dat wordt mogelijk iets voor de lente.  Wij houden u op de hoogte. 
 
Marc Van den Cloot 
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LIJST BESTUURSLEDEN 
 
 

Voorzitter:   Eugeen van Autenboer  
Oude Vaartstraat 64  2300 Turnhout  014/41.46.51 

Ondervoorzitter:  Marc Van den Cloot      
Salphensebaan 24  2390 Malle  03/312.26.54 

    E-post: marc.vandencloot@telenet.be 
Secretaris:   Frans Renaerts  
    Sint-Jozeflaan 78  2400  Mol   014/81.48.27 

E-post: frans.renaerts@busmail.net 
Penningmeester:  Vic Bertels   

Thierry de Renesselaan 1  2390 Malle 03/312.29.89 
    E-post: vic.bertels@belgacom.net  
 
Bestuursleden: 
 
Ludo Dierckx   Steenovenstraat 43  2340 Beerse  014/61.21.65 
    E-post: ludo.dierckx@skynet.be 
Gerard Keysers  Berkenlaan 8  2275 Poederlee  014/88.22.84 
    E-post: --- 
Andre Sannen   Achterbos 208  2400 Mol   014/31.93.26 
    E-post: andre.sannen@scarlet.be 
Herman Van De Leur  Schorvoortstraat 117  2300 Turnhout 014/41.67.46 
    E-post: herman.vdleur@cityserver.be 
Johan Van Steen  Berkenlaan 22 2380 Ravels   0474/83.72.30 
    E-post: johan.vansteen@telenet.be 
Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19  2275 Wechelderzande 03/383.38.69 
    E-post: avsteenb@pandora.be 

 
 
NUTTIGE ADRESSEN 
 

Rijksarchief Antwerpen D.Verstraeteplaats 5 2018 Antwerpen 03/236.73.00 
Rijksarchief  Beveren  Kruibekesteenweg 39 B.1 9120 Beveren 03/750.29.77 
Rijksarchief Brussel  Ruisbroekstraat 2-10 1000 Brussel  02/513.76.80 
Stadsarchief Antwerpen Venusstraat 11   2000 Antwerpen  03/206.94.11 
Gemeentearchief Dessel Gemeentehuis  2480 Dessel   014/38.99.26 
Gemeentearchief Duffel Gemeentestraat 21  2570 Duffel  015/30.72.10 
Gemeentearchief Geel Gasthuisstraat 5   2440 Geel   014/58.11.89 
Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1 2200 Herentals  014/21.28.00 
Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149  2320 Hoogstraten  03/340.19.60 
Gemeentearchief Kalmthout Barreelstraat 14  2920 Kalmthout  03/620.22.19 
Stadsarchief Lier  Kard.Mercierplein 6   2500 Lier  03/480.11.96 
Stadsarchief Mechelen Varkensstraat 6  2800 Mechelen  015/20.43.46 
Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2   2400 Mol  014/33.09.70 
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.33.98 
Archief Abdij Bornem Kloosterstraat 71  2880 Bornem  03/889.08.11 
Archief Abdij Postel  Abdijlaan 16  2400  Mol-Postel  014/37.81.21 
Archief Abdij Tongerlo Abdijstraat 40  2260 Tongerlo  014/53.99.00 
Archief Abdij Westmalle Antwerpsesteenweg 496  2390 Malle 03/312.92.00 


