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EDITORIAAL 
 

Dit is het eerste exemplaar van onze 20ste jaargang.  
Het nieuwe jaar begon nochtans in mineur.  Op 15 januari overleed ons bestuurslid Jan 
Winten, alhoewel hij nog maar één jaar deel uitmaakte van het bestuur was dit voor ons een 
zwaar verlies (zie verder in dit blad). 
 
De opzet van onze Kempische Genealoog blijft in hoofdzaak: kennisgeving aan de leden van 
al de activiteiten die wij als VVF-Kempen ontwikkelen en alle nodige informatie verschaffen 
die een genealoog nodig heeft om zijn stamboom of familiegeschiedenis op te maken. 
De laatste jaren heeft onze bestuursploeg belangrijke inspanningen geleverd om deze 
vereniging beter bekend te maken bij het brede publiek en wij stellen vast dat dit min of meer 
gelukt is. 
Vooral onze cursussen “Familiekunde voor beginners” heeft de afgelopen 5 jaren een groot 
succes gekend.  Ook onze voordrachtavonden kenden het laatste jaar alsmaar meer bijval. 
Wij constateren tevens dat op onze studie en genealogische dagen, de eerste woensdag van de 
maand, ook meer nieuwe gezichten opduiken.  
Dit alles geeft de bestuursploeg de kracht om op dit elan door te gaan en nog beter de relaties 
met leden en niet-leden te verzorgen. 
VVV-Kempen streeft er naar om zoveel als mogelijk kontakten te leggen met de heemkringen 
en de daarin werkzame genealogen.  Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het ontsluiten 
van plaatselijke archieven, hoe interessant ook voor de heemkunde van een gemeente of 
streek, meer dan ooit op genealogisch vlak deze gegevens het eigen heem overschrijden.  
Wij willen hier dan ook oproep doen naar de heemkringen toe, om genealogische 
bewerkingen, van welke aard ook, te willen verspreiden naar het brede publiek.  De Vlaamse 
vereniging voor Familiekunde is hiervoor het geschikte kanaal.   
VVF-Kempen heeft reeds een schat aan gegevens uit het Arrondissement Turnhout, en wil die 
verder uitbreiden en ter beschikking stellen van iedereen.     
Wij vragen dan ook dat heemkringen bereid zouden zijn om hun bewerkte bronnen ook aan 
VVF-Kempen aan te bieden.  Wij zijn uiteraard bereid om daar een correcte prijs voor te 
betalen 
 
DE grote uitdaging voor het lopende jaar en ook nog voor 2010, is het DNA-project.  
VVF-Kempen, en dan vooral onze voorzitter Marc Van den Cloot en de overleden Jan Winten 
mogen de eer voor zich opeisen dit project gelanceerd te hebben en ook succesvol te hebben 
gemaakt.  De actie heeft ruime weerklank gekregen in pers, radio en televisie met als gevolg 
dat het aantal deelnemers reeds het  totaal van het verwachtte aantal overschrijdt. 
De “Zuid Brabantdag” op 15 februari ll.in Oostmalle, die de start van het DNA-project was, 
kan zonder overdrijven als een zeer groot succes beschouwd worden. Op de twee referaten, 
van dhr. Toon Van Gestel en van Dr. Benedict Sas, waren telkens minimum 150 personen 
aanwezig.  . Familiekunde Vlaanderen beleefde een hoogdag, de ganse dag brachten zowel 
radio als televisie verslag uit over de gebeurtenis.      Victor Bertels 
 
          .  

JAARVERGADERING VVF KEMPEN vzw 
 
Op 24 januari had onze jaarlijkse algemene vergadering plaats in het oud Gemeentehuis te 
Dessel.  Hierop waren 15 personen aanwezig, waaronder diverse leden van de heemkring 
’t Griffoen van Dessel. 
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Na de officiële plichtplegingen die dergelijke 
vergadering meebrengt nodigde Luc Damen, voorzitter 
van de heemkring, ons uit in hun lokaal.  Er werd 
toelichting gegeven over de wijze waarop de genealogen 
die aan de kring verbonden zijn, bezig zijn met de 
originele archieven van de gemeente Dessel te 
bewerken, dit om deze documenten gemakkelijker 
toegankelijk te maken via computer. 
Wij hebben hier nogmaals vastgesteld dat een 

heemkring met een actieve genealogische cel enorm veel praktisch werk kan verrichten om de 
plaatselijke genealogie te ontsluiten en toegankelijk te 
maken.  
 
Als besluit van de dag begeleide Luc ons ook nog naar 
de Sas-3 toren, een unieke plaats in het Kempisch 
landschap, waar diverse kanalen elkaar kruisen en 
tevens een kruispunt van natuur, industrie en 
woongebied. In het documentatiecentrum van de toren 
werd toelichting gegeven over de omgeving en de 
activiteiten die er zich ontwikkelen. 

 
Het bestuur van VVF-Kempen dankt de heemkring “ ’t Griffoen” voor hun hartelijke 
ontvangst en rekent verder op een prettige samenwerking. 
 
 

 
 

Wegens het ontslag van één van onze bestuursleden en het overlijden 
van Jan Winten, onze webbeheerder, zijn wij dringend op zoek naar 

personen die onze bestuursploeg willen komen versterken. 
 

De webbeheerder zorgt ervoor dat onze website bijgewerkt wordt 
zodat onze leden via internet op de hoogte blijven van onze 

activiteiten 
 

De kandidaten hoeven niet noodzakelijk volleerde genealogen te zijn, 
Samenwerking en inzet zijn voldoende garantie om in onze ploeg  

opgenomen te worden. 
 

De raad van bestuur van VVF-Kempen vergadert om de twee 
maanden.  Een bestuurslid werkt ook mee op onze genealogische 

dagen de eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus. 
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JAN WINTEN, een gedreven genealoog 
° Zutendaal 24 april 1938  + Turnhout 15 januari 2009 

 
In september 2008 werd ons bestuurslid Jan Winten getroffen door een hersenbloeding.  
Reeds vlug vernamen we dat de aandoening wellicht onomkeerbaar zou zijn en na enkele 
maanden in coma gelegen te hebben overleed hij op 15 januari ll. 
 
Jan kwam in het bestuur van VVF-Kempen in januari 2008 en al snel konden wij vaststellen 

dat we een zeer bekwaam en 
gedreven genealoog in ons 
midden hadden. Hij paste zich 
zeer snel aan in onze 
bestuursploeg en nam 
onmiddellijk de taak van 
webmaster op zich, een werk dat 
hij schitterend uitvoerde.  Zijn 
oordeelkundig inzicht van 
ervaren bedrijfsleider bracht ons 
bestuur een grote toegevoegde 
waarde. 
Hij lag mee aan de basis van de 
grootscheepse “DNA”-actie.  Hij 
had immers zelf reeds zijn DNA-
staal laten onderzoeken in 
Amerika.  Samen met zijn 
Nederlandse tegenpool Marc 
Gabriels en onze voorzitter Marc 
Van den Cloot ontwierp hij het 
scenario van de “Zuid-
Brabantdag” en bracht hij ons in 
contact met dr. Benedikt Sas. 
Hij was het ook die de diverse 
centra inzake DNA-onderzoek 

consulteerde en de nodige info verzamelde inzake prijs en onderzoeksmogelijkheden. 
In de beginfase van het project heeft hij zich volledig toegelegd op deze zaak en de aanzet 
gegeven van een intussen tot een groots opgezette en succesvol uitgegroeide activiteit. 
Als ervaringsdeskundige nam hij deel aan de onderhandelingen met de K.U.L en het was 
zeker mede dank zij Jan, dat de besprekingen met de universiteit uiteindelijk zeer positief 
konden afgerond worden. 
Het resultaat van zijn inspanningen heeft hij helaas niet meer mogen meemaken.  Midden in 
de uitwerking van het DNA-project sloeg het noodlot toe.  Marc Gabriels en Marc Van den 
Cloot verloren aan hem op dat ogenblik een praktisch onvervangbaar iemand. 
VVF-Kempen verloor een zeer bekwaam en gedreven bestuurslid en medewerker.  Voor ons 
was zijn overlijden, vlak voor onze algemene jaarvergadering een echte aderlating die wij nog 
steeds in onze werking ervaren. 
 
                        Vic Bertels 
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DNA-Project 2009-2010 
 
Zoals we reeds in eerdere nummers meedeelden, ligt de VVF Provinciale afdeling 
Antwerpen aan de basis van het door Familiekunde Vlaanderen bij de Vlaamse overheid 
ingediende DNA-project.  De eerste fase betrof het oude hertogdom Brabant en loopt nu 
ten einde, Waals-Brabant na dat nog in uitvoering is.  Het project, waarvan verschillende 
bestuursleden van VVF-Kempen de actieve kern uitmaakten, kende een onvoorstelbaar 
succes.   
 
Persconferentie 
Het begon al met een zeer druk bijgewoonde persconferentie op 16 januari in het kasteel de 
Renesse waar de pers goed vertegenwoordigd was en professor Cassiman en de voorzitter 
door het ATV-journaal werden geïnterviewd.  De deskundige toelichtingen van de 
professoren Cassiman en Decorte, evenals de bekendmaking van de resultaten van de eerste 
tien proefpersonen vielen bij alle aanwezigen zeer in de smaak, evenals de daaropvolgende 
door de gemeente gesponsorde Trappistenreceptie achteraf. 
 
Zuid-Brabantdag 
We hadden het niet beter kunnen treffen.  De pers belegerde de telefoon van de voorzitter en 
zelfs die van beide Leuvense professoren.  We kregen een nooit geziene reclamecampagne 
voor VVF en DNA-project op een schoteltje aangeboden.  De inschrijvingen stroomden 
binnen en zorgden aanvankelijk voor niet geringe problemen voor de organisatie die op die 
massa niet voorzien was.  Toen met de Zuid-Brabantdag het project officieel van wal stak in 
het Provinciaal Vormingscentrum Malle, telden we ’s ochtends reeds 350 inschrijvingen.   

 
Ruim 450 bezoekers telden we, 
meer dan de meeste VVF-
congressen.  Algemeen voorzitter 
Luc Grégoire was dan ook in zijn 
nopjes.  De beide voordrachten, 
van drs. Toon van Gestel van de 
NGV-afdeling Kempen en 
Peelland en van onze eigen dr. 
Benedikt Sas, gingen telkens voor 
een volle zaal door.  Ook de meer 
 
 

(foto: aankomst deelnemers voor DNA-afname) 
 
dan 20 genealogische, heemkundige, boeken en computerstanden trokken vele bezoekers.  Er 
werden verschillende nieuwe leden gemaakt,wat een uitstekende barometer is om het succes 
van die dag te meten. 
Uiteraard waren er ook de 92 staalafnames die vrij vlot werden afgehandeld.  Dat gaf anderen 
dan weer zin om mee te doen en ’s avonds telden we 30 nieuwe inschrijvingen.  Voor het 
weekend voorbij was zaten we over de 400 deelnemers.  De organisatie kraakte in al haar 
voegen maar hield moedig stand.  Op nauwelijks meer dan een drietal maanden werden ruim 
450 van de 500 geplande inschrijvingen genoteerd.  De staalafnames werden gespreid over 
verschillende data en plaatsen, vanaf 15 februari tot half april en kwamen ook Antwerpen, 
Leuven, Mechelen en Breda aan de beurt.  Na Waver zal het project oud hertogdom Brabant 
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2009 afgewerkt zijn.  Dan is het wachten op de resultaten, moeten de publicaties voorbereid 
worden, enz. 

 
Oorspronkelijk was gepland het onderzoek 
in 2010-2011 uit te breiden over het hele 
land, Frans-Vlaanderen en het 
Groothertogdom Luxemburg.  Intussen 
keurde minister Anciaux, hij weze geprezen, 
ook reeds het bijkomend aangevraagde 
project voor die uitbreiding goed.  Dat 
betekent dat wij na het afsluiten van de 
eerste fase, naadloos kunnen overstappen 
naar de tweede fase. 
 

(Foto: aandachtige toehoorders bij referaat) 
 

Wat houd het DNA onderzoek in? 
Even in herinnering brengen waarover het gaat.  Onderzoek van het DNA van de mannelijke 
Y-chromosoom levert een inzicht op over de oorsprong van de paternele (vaderlijke) lijn, 
maar over ook de verwantschap met andere gelijknamige families.   Omdat het 
standaardonderzoek op 12 merkers onvoldoende gegevens oplevert voor genealogen, 
verkozen wij een gedetailleerde studie 37 merkers die door het Centrum voor Menselijke 
Erfelijkheid van de K.U.Leuven (professoren Cassiman en Decorte) wordt uitgevoerd.  
Daardoor kan men met een grotere zekerheid een gemeenschappelijke voorouder bepalen 
binnen pakweg 5 à 10 generaties, wat de meeste genealogen met hun klassiek onderzoek 
kunnen overbruggen.   
 
Wij bieden dit project aan de sterk verminderde prijs van 80 EURO aan.  Ter vergelijking: 
de normale prijs van K.U.Leuven voor dit onderzoek bedraagt 150 euro; een recent 
Nederlands onderzoek op slechts 16 merkers kostte 155 euro, de Amerikaanse en Britse 
prijzen variëren van 160 tot bijna 200 euro.  Ons project biedt bovendien een uitgebreide 
analyse en een gegarandeerde feedback.  Vermits uw DNA-resultaat hetzelfde is voor uw 
kinderen, broers, zussen, neven en nichten van de mannelijke voorouderlijn, kan u misschien 
ook de kosten delen. 
 
Het DNA-project wordt gespreid over twee fasen: in de eerste 500 stalen en in de tweede (die 
doorloopt tot 2010) 750 stalen.  In totaal dus 1.250 stalen waarvan 1.000 uit België, 110 uit 
het Nederlandse Noord-Brabant, 90 uit Frans-Vlaanderen (eertijds deel van het graafschap 
Vlaanderen) en 50 uit het Groothertogdom Luxemburg.  De verdeling voor België tussen  
Vlaanderen en Wallonië werd forfaitair vastgelegd op 66 % - 33 %.  De opdeling per 
provincie is gebaseerd op de genealogische oorsprong en niet op de huidige woonplaats van 
de aanvrager.   
 
De objectieven zijn vastgelegd als volgt: 
 
Limburg: 100  Oost-Vlaanderen: 110 West-Vlaanderen: 120 
Henegouwen: 80 Luik: 90 Namen: 70 Luxemburg: 40 Totaal België: 610 
Frans-Vlaanderen: 90  Groothertogdom Luxemburg: 50  Totaal fase 2: 750 
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Daarnaast kiezen wij uit de ingestuurde genealogische gegevens, die minstens tot 1650 
moeten teruggaan in mannelijke lijn, een beperkt aantal deelnemers die we laten deelnemen 
aan het Genographic Project voor België.  Daarvoor komen slechts 200 Nederlandstaligen en 
200 Franstaligen voor in aanmerking.  Geografisch is dat aantal als volgt gespreid: 
 
Antwerpen: 80 Vlaams-Brabant: 56  Waals-Brabant: 20 
Limburg: 40  Oost-Vlaanderen: 44  West-Vlaanderen: 48 
Henegouwen: 32 Luik: 36   Namen: 28       (Belgisch) Luxemburg: 
16 
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen ? 
- mannelijk en meerderjarig zijn 
- de oudste generaties van je mannelijke lijn woonden in de betrokken provincie; 
- een gedcombestand indienen van je kwartierstaat of stamreeks, minstens tot vóór 1800; 
- akkoord gaan met de publicatie van je gegevens (boek, cd-rom, database), de probant, 
d.w.z. de startpersoon mag je vrij kiezen;  
- je gedcombestand met het inschrijvingsformulier insturen (via e-mail), minstens één maand  
  vóór de gekozen staalafnamedag en binnen de acht dagen 80 euro overschrijven. 
 
Hoe neemt men een dna-test af ?   
Een DNA-kit bevat twee borsteltjes waarmee je in de mond achtereenvolgens links en rechts 
gedurende 15 seconden wat wangslijmvlies afschraapt.  Dit is volkomen pijnloos en duurt 
nauwelijks een minuut.  OPGELET: de deelnemer mag één uur vóór de test niet meer 
eten, drinken of roken. 
 
Hoe kan je inschrijven ?   
Download het inschrijvingsformulier van de projectwebsite www.brabant-dna.org  Die 
tweetalige site biedt algemene informatie over het DNA-onderzoek, de beschrijving van het 
project, een helpdesk (info@brabant-dna.org) en de privacybepalingen.  Ook de 
contactadressen van de afdelingscoördinatoren, de procedure van inschrijving, de controle van 
de ingediende dossiers, het verloop van de staalafname en de verdere ontwikkelingen van het 
project worden uitvoerig toegelicht op de website.  Er worden informatievergaderingen 
gepland per provincie.  De data en plaatsen worden via de website meegedeeld, evenals deze 
van de staalafnamedagen. 
 
Vanaf 1 april (geen aprilvis) kunnen personen met OOST-VLAAMSE roots zich 
aanmelden.  De staalafnames gebeuren doorlopend tijdens het nationaal VVF-Congres 
in de Stadsschouwburg te Sint-Niklaas op 23 mei en op maandagavond 1 juni bij VVF-
Gent in het Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24-25 van 20 tot 22 uur. 
 
Vanaf mei volgen geleidelijk ook de andere provincies.  Data en locaties worden tijdig op de 
projectwebsite www.brabant-dna.org en in Vlaamse Stam bekend gemaakt. 
 
Wat wordt er gepubliceerd ?   
Alle resultaten van alle deelnemers, d.w.z. hun haplotype (hun individuele Y-STR-
merkerreeks), hun haplogroep (waartoe het haplotype behoort) en hun stamreeks (vanaf de 
gekozen probant) en dit: 
- in boekvorm: oplage van (minimum) 500 exemplaren (mogelijk meerdere 

delen nodig) 
- bij elk boek wordt een gratis cd-rom met de resultaten bijgevoegd 
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- mits voorinschrijving hebben de projectdeelnemers recht op een 
prijsvermindering 

- laattijdige resultaten kunnen in het tijdschrift Vlaamse Stam gepubliceerd 
worden 

- bovendien nemen we alle resultaten op in de projectdatabase, die de 
deelnemers enkel met hun individuele persoonscode kunnen raadplegen. Voor historisch 
en wetenschappelijk onderzoek en publicaties worden de resultaten naamloos per 
provincie/regio geglobaliseerd.   

 
Wat met de overtallen en de andere belangstellenden ? 
Voor niet-weerhouden kandidaten,  nieuwe belangstellenden uit het oude Brabant of uit 
streken die niet voorzien zijn in het project of voor wie niet aan alle voorwaarden kon 
voldoen, werkten wij een oplossing uit.  Met Leuven onderhandelden we de financiële 
voorwaarden om hen toch te laten deelnemen buiten het strenge kader van dit dubbelproject.  
Uiteraard kon dit niet meer aan de gesubsidieerde prijs van 80 euro.  In plaats van de normale 
150 euro is het ons gelukt de prijs te drukken tot 120 Euro, op voorwaarde dat deze 
“overtallen” gegroepeerd worden in een aparte staalafnamegroep en dit zolang als het 
officiële project loopt  De voorwaarden om in te schrijven blijven dezelfde zijn als voor de 
twee vorige projecten, behalve dat de strenge tijdsbeperkingen wegvallen.  Dit betekent 
concreet dat kandidaten die in hun genealogie vastlopen op een onbekende vader, zonder 
tijdsbeperking toch kunnen deelnemen.  Van de anderen verwachten we dat zij een inspanning 
leveren om tot rond of vóór 1800 op te klimmen. 
 
Wie niet-weerhouden werd, maar reeds betaalde, wordt door ons gecontacteerd en krijgt de 
volgende keuze: ofwel verder deelnemen aan de nieuwe prijs en het verschil bijbetalen, ofwel 
ziet hij af van verdere deelname en storten wij de betaalde som terug. 
 

Wat met personen die eerder of elders een staalafname deden en hun  resultaten 
willen ter beschikking stellen ? 

Een niet onbelangrijk aantal mensen die reeds eerder bij een andere organisatie een 
staalafname deden, wensen hun resultaten in onze database te laten opnemen.  Het is uiteraard 
de bedoeling hiervoor een degelijke oplossing uit te werken.  Dit vereist echter het opstellen 
van een duidelijk en voor iedereen aanvaardbaar protocol.  Wij plannen ook gesprekken met 
de initiatiefnemers van het Nederlandse project en van het Amerikaanse Flemish Ancestry-
project tot samenwerking en gegevensuitwisseling.  Dit is een belangrijke bijkomende troef 
voor alle deelnemende genealogen uit Noord, Zuid en Overzee.  Wij trachten dit alles binnen 
een redelijke termijn op te lossen en houden u via onze website verder op de hoogte. 
  
Foto : Tevreden bestuursploeg VVF Kempen, met uiterst rechts, Toon van Gestel,  na de 
geslaagde Zuid-Brabantdag. 

Marc Van den Cloot, projectleider 
16/03/09 

FAMILIEKUNDE 
VLAANDEREN vzw 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 2008 
 

Algemeen 
A 148   Meester Antoon De Puijdt 
A 149  Jan Constant Janssen, stichter Janssen Pharmaceutica (Fl. Bosch) 
A 150  Molse tijdingen 2007 
A 151  Waar is de tijd ? – 100 jaar Kempen – nr. 10 
A 152  Waar is de tijd ? -  100 jaar Kempen – nr  5  
A 153  Liber Memorialis Leo Vanackere (jaarboek VCGH) 
A 154  Gedenkboek Michiel Mispelon (VVF en VCGH 1982) 
A 155  Kruip eens in je stamboom (Pas@l) 
A 156  Kadaster – praktische tips voor de geschiedenisvorser (Paul Vos) 
A 157  Wijdingsregister van het Bisdom Antwerpen 1570-1611 (J.v.d. Nieuwenhuizen) 
 
Volkstellingen 
V 25  Namen uit de weeskamers van Turnhout  1596-1800 en Testamenten  aan de  
                        Sint Bavo kerk  1710-1760 (J. Volders) 
V 26  Notarisakten Turnhout – Jacobus en Egidius Reyns 1711-1741 (J. Volders) 
 
Kiezerslijsten 
K 12  Kiezerslijst Sin Antonius Zoersel 1985 
 
Familiegeschiedenis 
F 57  Nazaten van Jacobus Verkoyen uit Bergeijk 
F 58  De familie Van Gestel-Joosen (uitbreiding Maas, Nefkens, Pijnenburg) 
 
Parochieregisters 
PR 257 Sint Bavo Turnhout – DO en HU 1600-1650  OV 1639-1778 (J. Volders) 
PR 258-259 Sint Pieter Turnhout - gezinnen 1744-1807 (V. Bertels) 
PR 260-264    Sint Pieter Turnhout – huwelijken 1610-1814 (M. Backs) 
PR 265 Sint Pieter Turnhout – gezinnen 1700-1743 (V. Bertels) 
 
Burgerlijke stand 
BS 59 tot 74 Geel – gezinnen 1796 – 1920  (M. Verbeeck) 
BS 75 tot 80    Herenthout – gezinnen 1796 – 1920 (M. Verbeeck)  
 
Tijdschriften: 
Aanvulling ontbrekende jaargangen Vlaamse Stam 
Aanvulling ontbrekende jaargangen Gens Brabantica 
Ruilabonnementen:   De Mechelse Genealoog 
            Kempen en Peelland -NGV 
 
CD-bestanden 
CD 23  Gendalim – genealogische databank Limburg 23/11/2004 
CD 24  Gendalim -  genealogische databank Limburg 15/6/2002 
CD 25  Burgerlijke stand 1798-1900 – gezinssamenstellingen 
CD 26  Mol omloopboek 1592 
CD 27  Mol-Balen-Dessel: kaarten kadaster 1812 en Militaire zaken 1573 /  
                       Meerhout: goedenisboek en Leenboek 1518 / Geel: bedeboek 1525 /  
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CD 28  GeniWcom – index Généalogique de communes Wallones 2005 
CD 29  GeniWdep – index Généalogique de Wallonie 2005 
CD 30  Hoogstraten /Westerlo – bidprentjes en postkaarten (J. Hendrickx) 
 
 
HZ-bestanden 
PR Ginneken (Nl) : dopen 1614-1810   20.133 personen;  4427 relaties 
PR Retie : dopen 1577-1797 – 26.655 personen ; 5004 relaties 
PR Turnhout: dopen 1700-1743 – 17.369 personen ; 3409 relaties   
PR Turnhout : dopen 1744-1807 – 23160 personen ; 4502 relaties 
PR Turnhout : huwelijken 1610-1814 – 22.462 personen ; 11231 relaties 
 
Rouwbrieven en bidprentjes 
Dank zij de regelmatige schenkingen wordt onze verzameling steeds meer uitgebreid 
De digitalisering en het klassement gebeurt door A. Sannen en G. Keysers 
Stand per einde 2008: 
Aantal bidprentjes: 13.012 (2007: 9.661) 
Aantal rouwbrieven : 14.191 (2007: 11.666) 
Herman Van de Leur verzorgt de overlijdensberichten uit de kranten, uit Gazet van 
Antwerpen werd 2008 werd volledig bijgewerkt. 
 
7 januari 2009 
Victor Bertels 
 
 
 

MEDEDELINGEN &  KORT NIEUWS 
 

    
Activiteiten 
Onze ploeg van acht personen die het “Renesse archief” onder handen nemen heeft een goede 
start genomen.  Op 12 februari en 19 maart kwamen we bijeen om de reeds voltooide 
omzettingen te evalueren en te bespreken.  Alhoewel enkele boeken zeer moeilijk leesbaar 
zijn hebben de deelnemers reeds prachtige inspanningen geleverd.  Als we op dit elan 
doorgaan zal het vooropgestelde doel van te bewerken boeken dit jaar zonder twijfel gehaald 
worden. 
 
De bewerking van de Turnhoutse parochieregisters vordert goed.  De begrafenissen zijn 
voltooid van 1659 tot 1779 en zullen weldra ter beschikking kunnen gesteld worden.  Wij 
voorzien dit voor einde juni  Van de huwelijken blijft nog een korte periode van 1574 tot 1594 
te bewerken.  Aan de samenstelling van de gezinnen wordt momenteel de laatste hand gelegd 
voor de periode 1633-1700, wij hopen dit te kunnen afronden in het tweede trimester van dit 
jaar.  Blijft dan nog te bewerken 1566 tot 1633, dit zou voor einde 2009 kunnen voltooid zijn. 
 
Genealogische dag 
Zondag 29 maart zijn wij aanwezig op de genealogische dat in het Boekelheem in O.L. Vrouw 
Olen, wij kunnen de gegadigden heel wat bewerkingen van Kempische en Nederlandse 
gemeenten aanbieden. 
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Schenkingen 
Met genoegen stellen we vast dat heel wat leden en andere verenigingen onze oproep oproep 
beantwoorden.  Ook de voorbije maanden werd en opnieuw heel wat documenten aan onze 
bibliotheek toegevoegd. 

• Ere-bestuurslid Florent Bosch bezorgde ons diverse familiegeschiedenissen, bewerkte 
parochieregisters van twee gemeenten en genealogische tijdschriften. 

 
• Rita Meulders: doodsbrieven, bidprentjes en kwartierstaten 

 
• Willy Vlaminckx-Lambrechts : doodsbrieven en bidprentjes 

 
• Ludo Noetens: De jaargangen 1986-1999 van het tijdschrift “Le Parchemin” 

 
• H. Segers-Pauwels: doodbrieven en bidprentjes 

 
• De heemkring “Scilla” bezorgde ons een grote hoeveelheid doodsbrieven en 

bidprentjes 
 

• De afdeling West-Noord-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
(NGV) schonk ons twee boeken over de geschiedenis,en één CD met foto’s van 
Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de oorlog 1914-1918 
 

• De kinderen van Lucien Vrijsen uit Mol bezorgden ons zijn enorme verzameling 
gegevens over zijn familie, die hij in jaren opzoekingwerk bijeenbracht.  

 
Wij danken van harte deze milde schenkers voor hun bijdrage. 
 
 

DOODSBRIEVEN EN BIDPRENTJES 
BRON OM “VERLOREN PERSONEN OP TE SPOREN 

 
 
Het verwonderd ons steeds weer als we horen dat personen die starten met hun stamboom of 
kwartierstaat, reeds bij de derde generatie in moeilijkheden geraken. 
Het valt op dat heel wat mensen weinig of niets weten van hun grootouders, ze kennen 
nauwelijks hun naam laat staan hun geboortedatum of overlijdensdatum. 
De bijkomende moeilijkheid is dat de periode waarin deze personen geleefd hebben meestal 
ook nog binnen de sperperiode van honderd jaar valt.  Dit kan natuurlijk overbrugd worden 
met een attest, maar niet iedereen is daar onmiddellijk mee geholpen. 
Hoe kan dit op een soepelere manier opgelost worden? 
 
Twee van de meest bereikbare en alom verspreide bronnen om recente gegevens te bekomen 
zijn de doodsbrieven en de doodsprentjes. 
 

1. Doodsbrieven: een hoeveelheid aan gegevens- 
Bij een overlijden werd, en wordt in onze streek nog steeds, kennis gegeven van het heengaan 
van een familielid door het verzenden van een overlijdensbericht, de zgn. doodsbrieven. 
Deze brieven bevatten heel wat interessante genealogische gegevens zoals daar zijn: 
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-Plaats en datum van geboorte en overlijden van de betrokkene, de namen van zijn/haar  
echtgeno(o)t(e), kinderen met hun partners en eventueel de namen van klein en  
achterkleinkinderen. 
-Soms ook nog de broers en/of zusters van de overledene 
-Meestal de familienamen van de ouders van de overledene en van zijn partner. 
-In vele gevallen ook zijn of haar lidmaatschappen en eventuele eretekens of titels. 
De rouwadressen die vermeld worden verwijzen meestal naar de naaste verwante en/of de 
kinderen.  De laatste jaren wordt meer en meer het adres van de begrafenis ondernemer als 
rouwadres vermeld. Wanneer je het geluk hebt een doodsbrief te vinden van een “verloren” 
grootouder uit de 20ste eeuw, dan kan je aan de hand van die gegevens meestal voor 1907 
geraken en zo vlot verder zoeken. 
Het probleem is echter dat doodsbrieven, in tegenstelling tot doodsprentjes, door de meeste 
mensen niet bewaard worden en dikwijls na de begrafenis bij het oud papier belanden. 
De V.V.F. is echter al jaren bezig met het verzamelen van deze brieven.  Zowel in het VVF-
centrum in Merksem als in het documentatiecentrum in Oostende bevindt zich een zeer 
uitgebreide verzameling van doodsbrieven over het ganse land. De medewerkers van die 
centra staan u graag bij om na te gaan of er gegevens van een of andere voorouder in te 
vinden zijn. 
Ook in de bibliotheek van VVF-Kempen beschikken wij over een behoorlijk aantal brieven en 
onze verzameling groeit nog steeds aan.  Onlangs kregen we er nog meer dan 1.500 bij, 
waarvan veel  inwoners uit het arrondissement Turnhout. 
 

2. Gedachtenisprentjes, doodsprentjes, bidprentjes 
In tegenstelling tot de doodsbrieven is er in dit soort drukwerk een echte rage ontstaan, niet 
om genealogische maar meestal om commerciële redenen. 
Heel wat verzamelaars specialiseren zich in bepaalde categorieën of soorten.  Je kan ze vinden 
op rommelmarkten en ruilbeurzen. Soms sta je versteld van de prijs die voor een bepaalde 
prentje gevraagd wordt. 
Het is duidelijk dat doodsprentjes een veel grotere verspreiding kennen dan doodsbrieven, dit 
omdat er meestal heel wat meer van gedrukt zijn. 
 
Evolutie van het bidprentje 
Het bidprentje heeft de afgelopen 150 jaar een hele evolutie gekend.   
De oudste bidprentjes waren meestal sierlijke kunstwerken met daarop zeer christelijke 
teksten of teksten uit het oude of nieuwe testament en werden gedrukt naar aanleiding van het 
overlijden van redelijk welstellende burgers.. 
Naargelang de jaren vorderden geraakte het gebruik om een bidprentje te drukken bij een 
overlijden meer en meer in gebruik.  De enkelvoudige prentjes met aan de voorkant een 
afbeelding van de calvarieberg, de gekruisigde Christus, de Moeder van Smarten enz. zijn 
dikwijls voorzien van een Latijnse tekst uit het evangelie.  In sommige gevallen verwijst de 
tekst naar het leven van de overledene, maar meestal zijn het citaten uit de H. Schrift die er op 
voorkomen met daaraan gekoppeld de diverse “aflaten”. 
In de jaren ’30 -’50 van de vorige eeuw was het in sommige gemeenten de gewoonte om voor 
de leden van de vereniging van het H. Hart de prentjes te voorzien van een afbeelding met een 
H Hart. De tekst op die prentjes is algemeen en geeft weinig informatie over de overledene. 
Naast de “enkele” prentjes komen in de jaren ’30 ook stilaan de “dubbele” prentjes in omloop 
Aan de voor en de achterkant afbeeldingen van de leidende Christus of de Moeder van 
Smarten of een Latijnse tekst die verwijst naar dood en verrijzenis. 
Uitzonderlijk, in die tijd, zijn de prentjes met een foto van de overledene. Als er al prentjes 
waren met een foto in de jaren ’30, dan was dat in een beperkte oplage en dan zijn er meestal 
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ook prentjes van dezelfde persoon zonder foto.  De prentjes met foto waren bestemd voor de 
naaste familie. 
Van de oorlogsslachtoffers uit de eerste wereldoorlog komen veel bidprentjes voor met foto, 
meestal in uniform, van de gesneuvelde soldaat,. 
 
Moderne bidprentjes 
In de jaren ’80 krijgen we andere vormen van doodsprentjes, niet meer de klassieke dubbele 
maar allerlei drukwerken in alle vormen.  Men geeft een meer persoonlijke toets en meer en 
meer wordt ook de foto van de overledene afgedrukt. 
De begeleidende teksten veranderen van vorm en inhoud, de teksten uit de schrift worden 
vervangen door gedichten en teksten allerlei. 
In heel wat gevallen wordt er ook een korte levensbeschrijving van de overledene 
weergegeven. 
De gegevens omtrent de overledene zijn niet meer eenvormig, vaak stellen we vast dat enkel 
de geboortedatum en de overlijdensdatum, of zelfs enkel het jaar vermeld wordt.Geen plaats 
van geboorte of overlijden meer.  Het komt zelfs voor dat enkel de voornaam vermeld wordt 
en meer en meer stellen we ook vast dat de naam van de echtgeno(o)t(e) ontbreekt. 
 
Voor de genealoog is het doodsprentje, een  interessante bron, niet alleen om de gegevens die 
er op vermeld staan maar ook omdat de laatste jaren meer en meer de foto van de overledene 
op het prentje gedrukt wordt.  De verwerking van prentjes van overleden familieleden in een 
familiegeschiedenis geeft altijd meer “ziel” aan het boek. 
Ook hiervan vind je in het VVF-centrum in Antwerpen tienduizenden exemplaren. 
In onze bibliotheek zijn er ongeveer dertienduizend voorhanden en ook lijsten, opgemaakt 
door verzamelaars, van prentjes die in hun bezit zijn. 
 
Victor Bertels 
  
 
 

AGENDA 
 
maart 2009________________________________________________________________ 
 
29 maart  Wat?  Genealogische dag 
   Waar?  Boekelheem  O.L.Vrouw Olen 
   Wanneer? vann 10u tot 17u 
   Wie?  H.K. de Linde Olen  ism VVF-Kempen 
 
april 2009________________________________________________________________ 
1 april   Wat?   Genealogische Vormingsdag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
mei  2009______________________________________________________________ 
6 mei    Wat?  Genealogische Vormingsdag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
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23 mei   Wat?  Nationaal VVF Congres voor Familiekunde 
        Waar?  Stadsschouwburg  St-Niklaas 
   Wanneer? van 9u30 tot 17u 
   Wie?  VVF-Land van Waas 
 
juni 2009_______________________________________________________________ 
3 juni                         Wat?  Genealogische Vormingsdag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
september-oktober________________________________________________________ 
vanaf week 21/9 Wat?  Cursus “Familiekunde voor beginners 
tot week 26/10 Waar?  Oud Gemeentehuis Dessel (onder voorbehoud) 
   Wanneer?        juiste dag en uur nog te bepalen 
   Wie?  HK ’t Griffoen in samenwerking met VVF-Kempen   
                                                           (meer details volgen in volgende KG en onze website)  
 
najaar 2009______________________________________________________________ 
   Wat?  Tussen september en december worden nog drie 
     voordrachten gepland over genealogische onderwerpen 
      
 
Meer info bij:  Frans Renaerts, St. Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 
   frans.renaerts@busmail.net  en op onze website: 
   http://www.vvf-kempen.be 

  
 

NUTTIGE ADRESSEN 
  
Rijksarchief Antwerpen D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen  03/236.73.00 
    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen of Beveren 
Rijksarchief Beveren  Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 
Rijksarchief  Brussel  Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel  02/513.76.80 
Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 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 
Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 
Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 
Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 
Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 
Stadsarchief Mechelen G. de Stassaertstraat,  2800 Mechelen 015/20.43.46 
Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 
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 
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De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 
afdeling Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, 
advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te leveren vóór de 10de van de maand waarin 
het blad verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 
victor.bertels1@telenet.be  

 
Gelieve alle correspondentie voor VVF-Kempen te zenden naar: 

Frans Renaerts, Sint-Jozeflaan 8, 2400 Mol 
frans.renaerts@busmail.net 

 
 Studiezaal :     Kasteel de Renesse 
            Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) 
 
 Website:          http://www.vvf-kempen.be 
 
Erevoorzitter :  Eugeen Van Autenboer (+) 
 
Erebestuurslid: Florent Bosch 
 
Ereleden:  Elisa Nijs 

Jos Van Breen  
 
Voorzitter : 
Marc Van den Cloot Salphensebaan 24, 2390  Malle  03/312.26.54 

marc.vandencloot@telenet.be     
Secretaris : 
Frans Renaerts  Sint-Jozeflaan 78, 2400 Mol   014/81.48.27 
    frans.renaerts@busmail.net     
Penningmeester : 
Victor Bertels   Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle 03/312.29.89 

   victor.bertels1@telenet.be 
 

Bestuursleden : 
Mariette Backs  Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel  03/383.26.16 
    mariette_backs@hotmail.com  
    
Gerard Keysers  Berkenlaan 8, 2275 Poederlee  014/88.22.84 
    gerardus.keysers@telenet.be 
 
Andre Sannen   Achterbos 208, 2400 Mol   014/31.93.26 
    andre.sannen@scarlet.be 
 
Herman Van De Leur  Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout 014/41.67.46 
    hevdl@skynet.be 
 
Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69 

avsteenb@telenet.be 
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Op zoek naar stof voor de Kempische 
Genealoog ben ik in onze archieven 
gedoken.  Hierbij stelde ik nogmaals vast 
hoeveel materiaal er over familiekunde 
voorhanden is.  In de loop van de voorbije 
vijftig jaar is er zoveel opgezocht, 
gepubliceerd en uitgegeven dat het 
onmogelijk is om een degelijk overzicht te 
geven. 
Door het overlijden van onze voorzitter 
Eugeen Van Autenboer, kwamen wij onder 
andere in het bezit van alle jaargangen van 
Vlaamse Stam. 
In het eerste nummer : “Jaargang 1 nr 1 
maart 1965” stelt de toenmalige voorzitter 
in zijn inleiding de vraag: Wordt hier een 
leemte gevuld?- en - Wordt dit een 
vruchtbaar initiatief? 
Nu, 44 jaar later kunnen wij met zekerheid 
en enthousiast positief antwoorden op deze 
vraag. 
De“Geslachtskunde”zoals “Familiekunde” 
voordien genoemd werd is voor velen een 
hobby, een passie, of zelfs een wetenschap 
geworden. Van het opmaken van een 
stamboom via een kwartierstaat naar een 
familiegeschiedenis en nu recent verder 
uitgediept via het DNA-onderzoek  
De afstamming bepaalde vroeger de 
structuur en de samenhang van de 
maatschappij. Deze familie :“hoeksteen 
van de maatschappij” ondergaat de laatste 
jaren fundamentele wijzigingen. “Familie 
die krijg je, vrienden die kies je” zegt het 
spreekwoord.  
Familiekunde is inderdaad steeds meer, 
o.a. onder invloed van de technologie , een 
“KUNDE” geworden die voor velen een 
vrijetijdsbesteding is en hen laat kennis 
maken met hun voorouders hun 
levenswijze, hun status, hun vreugde en 
hun verdriet.  Het is meer dan plaatsen en 
data.  Het zijn eigendomsakten, 
testamenten, staten van goed, borgbrieven, 
erfenissen, wettige en onwettige kinderen,  
 
 

 
….. het is een geschiedenis door de 
eeuwen heen. 
 
Als vereniging voor Familiekunde 
beschouwen wij het dan ook als onze 
belangrijkste opdracht om zoveel mogelijk 
familiegegevens te verzamelen en te 
bewaren voor de toekomst. 
 
Zorgen jullie er ook voor dat uw kinderen 
of andere erfgenamen uw jarenlang 
opzoekingwerk  niet zomaar bij het 
papierafval plaatsen?  
 
L. Poplemont, de eerste voorzitter van de 
VVF, omschrijft dit in het eerste nummer 
van Vlaamse Stam als volgt: 
“De moderne familienavorsing is een 
levend onderdeel van de algemene 
geschiedenis geworden en dit kan grosso 
modo in twee grote doelstellingen 
ingedeeld worden: 
1. de studie van de familie in de gewone 
betekenis van het woord, zegge de sociale 
groep van eigentijdse individuen met wie 
ieder van ons, hetzij door het bloed, hetzij 
door huwelijk verwant is;  
2. de studie van de geslachten in het 
verleden, tot zover de voorhanden zijnde 
archiefbescheiden het toelaten, maar dan 
steeds in nauw sociaal verband met het 
historisch gebeuren.”(1) 
 
Deze twee doelstellingen geformuleerd in 
1965, kunnen wij vandaag in 2009 nog ten 
volle onderschrijven en beamen. 
 
Victor Bertels 
 
 

(1) Ludo Poplemont, Vlaamse Stam, 
1ste jrg, nr 1, 1965 

 
 
 
 
 

EDITORIAAL 
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Archief “de Renesse” 
 
De ontsluiting van het familiearchief “de 
Renesse” heeft op allerlei vlakken een 
vernieuwend inzicht gebracht in de kennis 
die er tot nog toe bestond over de 
geschiedenis van het kasteel, de familie de 
Renesse en de bewoners van de gemeenten 
waarover zij heer waren.. 
Drie jaar geleden heeft VVF-Kempen, 
dank zij het noeste werk van Andre Van 
Steenbergen, alle cijns en leenboeken en 
andere archieven ingescand zodat wij nu 
alle originele stukken digitaal ter 
beschikking hebben.  Leo Van Herwegen 
is al enkele jaren bezig om deze teksten te 
“hertalen” en een werkgroep van tien 
mensen werkt momenteel volop aan de 
bewerking van een deel van de cijns en 
leenboeken. 
Van de hand van Leo Van Herwegen 
verschenen reeds diverse artikelen onder 
de titel “Archievengesnuffel” in het 
maandblad “Renesse koerier” van de vzw 
Domein de Renesse. 
Hieronder geven wij een samenvatting van 
enkele artikelen uit deze Renesse koerier. 
 
“Natalis Spirlet, pachter of, mooier 
gezegd “admodiateur”, van de inkomsten 
van de heerlijkheid van Oostmalle, heeft 
zich lange tijd, 42 jaar, ingespannen om 
zijn pachtheer, graaf Frans Hyacinth de 
Renesse ter wille te zijn in diens 
familiezaken (nota: de familie de Renesse 
verbleef in ’s Heren Elderen, bij Tongeren, 
en liet in Oostmalle het beheer aan de 
“admodiateur”) 
 
Het testament van George Frederik van 
Renesse van Elderen 
 
George Frederik van Renesse, was geboren 
in Luik in 1611 en overleden in Elderen op 
3 november 1681. Hij had, samen met zijn 
vrouw Anne Margaretha van Bocholtz op  
 

 
14 oktober 1681 zijn testament opgemaakt, 
(archief de Renesse nr 1480) helemaal in 
de stijl van zijn voorvaderen. 
 

 
George Frederik van Renesse van Elderen 
 
In dit document lezen wij o.a: 
 
“…(nous) avons consideré que puisque 
notre troisième fils Maximilien-Henry est 
d’intention de se rendre à l’état de 
mariage & que par celui nous attendons la 
progation de notre famille, nous lui 
laissons notre Château Baronie & 
Segneurie d’Elderen & autres biens y 
specifiez, gisans au Pays de Liège ou 
ailleurs.   Nous lui laissons encore notre 
château, Tour, Basecour, Baronie & 
Seigneurie de Mansny & de Roucourt dans 
le pays d’Ostrevant, mouvant de la cour à 
Mons.   Item la Seigneurie de Brun-
Mortier audit Mansny, mouvante de 
l’Abbaye d’Anchin, le fief de la Basse 
Motte tenuj de Mansny, la franche terre de 
Lewarde tenue en Francq-Alléud, située 
entre Mansny & Roucourt, avec les Fiefs 
de Vesignon & du Winage, tenus & 
mouvans du Châtel du Roi à Douay, 
appendances & dépendances...» 
Maar dat alles op de uitdrukkelijke 
conditie van het erfdeel ongeschonden te 
bewaren. 
Max was de oudste nog levende zoon, 
gehuwd met Madeleine van Wassenaer van 
Warmond, (zij stierf op 21december 1696) 
en in tweede huwelijk met Margaretha van 
Stepraedt van Waldeck.  Uit het tweede 

EEN TESTAMENT EN ZIJN GEVOLGEN 
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huwelijk had hij 3 zonen en 3 dochters. 
Maar in 1730 zijn alle mannelijk 
erfgenamen van Maximiliaan gestorven en 
zouden dus alle eigendommen overgaan op 
de volgende zoon Frans Hyacinth, maar 
voor dat dit kon roerde de dochter Marie 
Bernardine zich.  Zij was gehuwd met 
de graaf van Hamal, en deze ziet zijn 
kans schoon om de bezittingen in 
Henegouwen naar zich toe te trekken als 
rechtmatig erfdeel van zijn vrouw. 
Maar volgens het testament van George 
Frederik kan dit niet want daarin staat 
gestipuleerd als volgt: 
“Mais au cas que leurdit fils Maximilien 
laisse seulement enfant du sexe feminin, 
lesdits biens retourneront à notre autre fils 
& son fils ainé » 

 
François-Hyacinthe van Renesse, enig 
erfgenaam 
 

 
Frans Hyacinthe op jonge leeftijd 
 
Frans Hyacinth als enige overblijvende 
erfgenaam van zijn vader George Frederik 
de Renesse, had wel alle goederen van het 
huis de Renesse in eigendom, maar kon er 
omwille van de fideicommis clausulle in 
het testament, niet zomaar zijn goesting 
mee doen. 
Even opfrissen hoe het in de ‘Notarius 
Belgicus’ van 1771 staat: 
 
“Als een testateur zegt: “willende en 
begeerende, dat den zelven mijnen 
erfgenaam de voorzeide mijn goederen niet 
zal mogen belasten, verbinden, 
veralieneren, maar dat na zijn dood al de 

zelve (goederen)zullen succederen op N.” 
dan is dat fideicommis universeel” 
 
Dat is notaristaal maar niet mis te verstaan.  
Het betreft dus een erfenis waarvan 
gestipuleerd wordt wat er met de goederen 
moet gebeuren bij het overlijden van de 
erfgenaam.  In het testament van George 
Frederik staat het zo (archief de Renesse 
nummer 1481) 
 
“Bovendien laten wij na aan onze zoon 
François Hyacinthe de Renesse, onze 5de 
zoon, onze heerlijkheid, kasteel en 
goederen van Oostmalle …& onze 
genoemde zoon mag deze genoemde 
goederen niet bezwaren , hypothekeren, 
verbinden of op enige manier belasten, 
noch verbinden door verkoop, schenking of 
enig ander contract tenzij voor zijn 
wettelijk deel (in de erfgoederen) in 
verhouding tot de goederen & het aantal 
kinderen & wanneer hij sterft zonder 
wettige erfgenamen, willen wij dat de hem 
nagelaten voornoemde goederen naar onze 
zoon Maximilien gaan, ingeval hij 
(Maximilien) mannelijke opvolgers heeft; 
& ingeval onze genoemde zoon (François) 
alleen kinderen van het vrouwelijke 
geslacht nalaat, in dat geval, zullen de hem 
nagelaten voornoemde goederen eveneens 
naar onze genoemde zoon Maximilien 
terugkeren indien hij mannelijke nazaten 
heeft, & na zijn dood aan zijn oudste zoon, 
terwijl hij de weduwe en dochters voor 
20.000 patacons moet herkennen of van 
een gelijkwaardige rente (moet voorzien) 
afgesloten aan 1/20, betaalbaar in 2000 
patacons per keer, of beter, volgens zijn 
mogelijkheden (en dit) om de genoemde 
goederen te behouden binnen ons huis & 
familie van Renesse van Elderen waarin 
wij ze willen en bedoelen te laten blijven & 
overerven zolang er mannelijke 
erfgenamen zijn, altijd de voorkeur gevend 
aan de oudste van de laatste bezitter” 
 
Dit is duidelijk, Frans erft, maar moet er 
voor zorgen dat hij mannelijke erfgenamen 
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heeft, anders gaat zijn erfdeel naar zijn 
broer of diens mannelijke erfgenamen. 
In het testament staat echter hetzelfde 
gespecificeerd voor Maximilien, met de 
fideicommis clausule dat alles naar Frans 
Hyacinth of zijn erfgenamen zou gaan 
indien Max geen mannelijke opvolging 
had.  En dat was nu net de situatie, want 
broer Max was overleden, en zijn zonen 
hadden de erfenis afgewezen. 
Frans is nu eigenlijk een rijk man, maar 
moet wel instaan voor zijn kinderen en 
directe neven en nichten, zonder aan zijn 
domeinen de mogen raken.  Vermits de 
toenmalige adel het zichzelf verplicht was 
om zijn “stand” hoog te houden, zal u wel 
begrijpen dat hier een onmogelijke job in 
zijn schoenen geschoven werd.  Er komt 
dus kletterende ruzie in de familie, maar 
vooral met zijn eigen dochter, 
Alexandrina Antoinette Jeanine, die met 
Jan Willem graaf van Schellaert gehuwd 
was. 
François Hyacinth, was ten tijde van de 
familieruzie 63 jaar, een oudere man dus.  
Geboren in 1666 hertrouwt hij in het jaar 
dat Spirlet zijn admodiatie aanvangt met 
Angela de Moytrey (een zus van de 
toenmalige “vrouw” van Westmalle) 
De kinderen die hij heeft, komen uit zijn 
eerste huwelijk met Anna Marie de 
Hoensbroeck die op 3 maart 1729 
overleed, waardoor de kinderen aan hun 
vaders vel kwamen zitten voor hun 
kindsdeel van maman’s erfenis. 
 
Betwisting omtrent het nakomen van 
verplichtingen 
 
Natalis Spirlet verhaalt het op zijn eigen 
manier (document nr 1486 RA), in een 
brief die hij aan mijnheer Hardi, 
secretaris van het huis van Renesse van 
Elderen schrijft.  Deze mijnheer had een 
onnauwkeurigheid opgemerkt in Spirlet’s 
afrekeningen en interpelleert hem daarover 
in artikel 13 van een hele waslijst van zo’n 
opmerkingen 
 

“Artikel 13.  Het lijkt er op dat er een 
opmerkelijk abuis is in de rekening van 
het jaar 1736 waar de admodiatie 
vermeldt dat ze aan madame de 
Schellaert een som van 1000 gulden heeft 
betaald, waar dit maar 700 gulden 
courant is…zoals ze zijn betaalt aan de 
genoemde dame in de rekeningen van 
Sint Jan 1733 tot 1734 en later” 
 
Het antwoord van Spirlet is veelzeggend: 
 
“Dit artikel schijnt een abuis te bevatten 
dat opmerkelijk, en zelfs grotesk zou zijn 
als het bestond.  Maar de denkfout wordt 
duidelijk door de volgende uiteenzetting, 
waarin ik mij verplicht voel uitvoerig te 
zijn, ….om uwe excellentie op de hoogte te 
stellen van de argumenten waarop de 
alimentatie is toegekend aan wijlen madam 
de gravin de Schellaert, als van de redenen 
die men aan de raad van Brabant heeft 
voorgelegd om het bedrag ervan te 
verminderen, en van de opeenvolgende 
gebeurtenissen die in het huis de Renesse 
zijn voorgevallen… En omdat er niemand 
anders meer in leven is die hiervan weet 
heeft, geloof ik dat het mijn plicht is 
hierover een memorie te maken ter 
onderrichting van de familie de Renesse.” 
Natalis Spirlet heeft hier wel veel lef.  Hij 
weet het beter dan de secretaris Hardi, en 
zegt dat dan ook op een beleefde maar toch 
wel erg duidelijke manier.  Daar zal hij 
wel zijn redenen voor gehad hebben.  De 
graven stonden in 1761 nog voor een hoop 
geld in het krijt bij Spirlet en een groot 
deel daarvan waren de proceskosten die 
hij betaald had in de ruzie tussen vader 
François en dochter Alexandina 
In zijn (lang) antwoord probeert Spirlet het 
verloop van de familiale ontwikkelingen uit 
te leggen.  Zoals in het testament 
gestipuleerd, mocht de graaf eigenlijk geen 
“handel” drijven met zijn bezittingen.  Hij 
kon ze echter wel als borg gebruiken om 
leningen aan te gaan.  Maar daarvoor 
mocht hij alleen het deel van zijn erfenis 
gebruiken dat hem als kindsdeel wettelijk 
toekwam; dus alleen maar de gronden van 
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Oostmalle en zijn afhankelijkheden.  Die 
eigendommen dus die Spirlet onder zijn 
beheer had. 
En er was nog een complicatie: 
De heer François had zoveel schulden 
gemaakt, dat de Souvereine Raad van 
Brabant, een groot deel van de goederen 
had laten verkopen. Ze werden  toegewe- 
zen aan de procureur mijnheer Quarteer.  
De graaf vroeg aan vader Nicolaes Spirlet 
om hem 14.000 gulden te lenen om de 
goederen te kunnen terugkopen.  Maar 
omdat de graaf, weinig of geen middelen 
meer had, en hij er de terugbetaling ervan 
niet kon garanderen, regelde Spirlet dit op 
een andere manier, namelijk met een 
admodiatiecontract waardoor hij de 
jaarlijkse inkomsten van de heerlijkheid 
verwierf voor zolang de terugbetaling zou 
duren. Hij mocht namelijk van zijn 
pachtsom de onkosten aftrekken die hij 
moest maken om de goederen van de graaf 
in orde te houden, en de rente op de 
afkoopsom.  Het eventuele overschot van 
de pachtsom diende om het voorgeschoten 
kapitaal af te lossen.  Met een beetje geluk 
zou de graaf er op 20 jaar vanaf zijn.  
Maar hier wringt het schoentje…De 
inkomsten waarmee Frans Hyacinthe wèl 
zijn goesting mocht doen, waren verpacht 
aan Spirlet, en buiten de eigenlijke 
opbrengsten van de andere eigendommen 
had de graaf niets meer in handen om als 
borg te gebruiken om leningen aan te gaan 
waarmee hij zijn verplichtingen tegenover 
zijn familie zou kunnen nakomen. 
Eens te meer moest hij terugvallen op 
Spirlet die alles natuurlijk doorrekent in 
zijn jaarlijkse afrekeningen aan de graaf, 
waardoor die zijn geleend kapitaal nooit 
terug betaald krijgt. 
Spirlet doet dan het hele verhaal van het 
proces tussen vader François en dochter 
uitvoerig uit de doeken en zegt dat de 
soevereine raad met een voorlopig vonnis 
van 7 maart 1733 aan Madame de gravin 
de Schellaert een jaarlijkse alimentatie 
toekende van 700 gulden brabants courant 
geld, te nemen uit de goederen van 
Oostmalle of andere.  Frans Hyacinth was 

blijkbaar niet instaat te voldoen aan het 
vonnis, en bekloeg er zich over de dat 
alimentatie in belangrijke mate de intrest 
van het kapitaal oversteeg, dat hem 
toekwam voor zijn dotatie op de goederen 
te Oostmalle, zijn erfdeel hem testamentair 
toegekend door zijn vader George 
Frederik. 
Uit het antwoord van Spirlet kunnen we 
ook nog opmaken dat er nog een proces 
liep met de  zuster van François 
Hyacinthe, Marie Bernardine, gehuwd met 
Alfons Ferdinand Frans van Hamel over 
de goederen in Henegouwen. 
“de heer graaf de Renesse, die zich 
geneigd voelde, als gevolg van het 
voorzegde, om geld neer te tellen aan 
madame de Schellaert, zijn dochter, maar 
die platzak was door de buitenissige kosten 
die hij moest maken in de processen tegen 
de graven van Hamal en Cannenbourg, 
heeft mij verzocht om aan genoemde dame 
een som te willen betalen van 700 gulden 
courant geld.  En al had ik reeds meer dan 
1500 gulden courant geld voorgeschoten 
volgens de rekeningen van de drie eerste 
jaren van mijn admodiatie, toch heb ik de 
genoemde som betaald aan madame de 
Schellaert op 14 september 1733, die ze 
zonder voorbehoud met betrekking tot haar 
zaak bij de souvereine raad van Brabant, 
aangenomen heeft “ 
 
Spirlet geldschieter en gehaaid zakenman 
 
Mevrouw de Schellaert wilde echter gerust 
zijn en vroeg aan de soevereine raad om 
de goederen die Spirlet destijds van 
Quarteer teruggekocht had voor de Graaf , 
opnieuw te koop aan te bieden zodat het 
geld, nodig voor haar jaarlijkse dotatie 
verzekerd was. 
De raad stemt daarin toe, en verkoopt bij 
decreet van 27 mei 1735 de zaken opnieuw 
aan de meest biedende 
Vader en zoon Spirlet hebben zich naar 
Brussel gehaast en waren mee gaan bieden 
bij de openbare verkoop.  En waar zij in 
1729, 14.000 gulden hadden moeten 



 8 

betalen, volstond nu 12.500 gulden om 
opnieuw eigenaar te worden. 
In zijn schrijven aan Hardi vervolgt hij: 
“Ik heb tegelijk, om alle valstrikken te 
vermijden, de rekeningen van de zes eerste 
jaren van mijn admodiatie geconsigneerd, 
waardoor ik aantoon dat, ver van mijn 
voorgeschoten kapitaal verminderd te 
hebben, zoals madame de Schellaert zich 
voorstelde, ik nog steeds vooruit liep op de 
genoemde rekeningen met een som van 
308 gulden 9 stuivers 1 oord…” 
 
Het blijkt dus dat Spirlet zijn heer erg 
trouw was maar zeker ook zijn eigen 
belang niet verwaarloosde.  Hij betaalt 
namelijk met de schuldvordering die hij 
heeft op de eigenaar (François Hyacint) 
ter waarde van 14000 gulden.en houd er 
dus nog 1.500 gulden aan over en wordt 
tevens echte eigenaar van de verkochte 
gronden en tienden. 
In 1735 waren er dus eigenlijk twee 
“grondheren” van Oostmalle… en zolang 
hij “eigenaar” was betaalde hij dus ook 
minder pachtgeld voor de resterende 
goederen te Oostmalle, namelijk 1080 
gulden per jaar in plaats van 2030 ! 
Later blijkt dat Spirlet zich ertoe verbond, 
om, wanneer de graaf zijn schulden zou 
betaald hebben, de gronden terug te 
verkopen aan graaf Frans Lambert de 
Renesse, wettelijke erfgenaam van Frans 
Hyacinth en nieuwe ridderlijke heer van 
Oostmalle.  Vader François had namelijk, 
in 1735, al zijn rechten op de heerlijkheid 
overgedragen aan zijn zoon. 
Mevrouw Alexandrina de Schellaert kon nu 
geen kant meer uit.  Zij kon immers 
moeilijk van haar broer eisen dat die de 
verplichtingen van hun vader aan haar op 
zich zou nemen zolang deze er nog 
springlevend bijliep !! 
 
Spirlet, de vos, toch beetgenomen 
 
Toch geeft Alexandrina niet op en spant zij 
iedereen die haar dienstig kan zijn voor 
haar kar. 

Zij richt een verzoek aan de raad om 
Spirlet te verplichten voorwaardelijk te 
betalen, en een som van duizend gulden af 
te trekken van de jaarlijkse som die hij 
schuldig was volgens zijn pachtcontract. 
De Brusselse raadsheer willigde haar 
verzoek in en Spirlet.overtuigt de graaf om 
deze som vooralsnog te betalen, in de hoop 
dat zijn dochter haar proces in Brussel zou 
opschorten.  De graaf verzoekt dan Spirlet 
om hem de 1000 gulden nogmaals voor te 
schieten 
 
“en hij vroeg mij of ik hem nogmaals 
plezier wou doen en de genoemde som 
betalen, en hij zou mij dat ten goede 
houden” 
“Ik aarzelde niet om aan zijn wens te 
voldoen, ik had het hem niet zelf willen 
voorstellen omdat ik vreesde dat hij het 
geld voor andere doeleinden zou 
gebruiken, zoals me dat al was overkomen 
...” 
 

 
Frans Lambert de Renesse, heer van 
Oostmalle 
 
Spirlet reist dan van Elderen naar Verviers 
om het geld te gaan innen (dat hij op een 
huis getrokken had) en gaat dan via 
Elderen naar Roermond (waar 
Alexandrina woonde). 
 
“Maar nadat ik de duizend gulden in 
kwestie uittelde op 2 november 1735 en 
madame de Schellaert ze in haar koffer 
gesloten had weigerde zij dat wat 
overeen gekomen was in de kwitantie te 
vermelden (namelijk) dat zij het vervolg 
van haar acties zou opschorten tot na de 
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uitspraak in de zaak Douaij (proces van 
haar zusters en haar man tegen vader 
Francois) en daaraan wilde zij niets doen, 
ondanks alles wat ik haar toewierp.  Zij 
ging niet verder dan haar mondelinge 
belofte te herhalen, en omdat ik geen 
geweld kon gebruiken om mijn geld terug 
uit haar koffer te krijgen, was ik verplicht 
op te stappen, vol spijt omdat ik betaald 
had, en met het voornemen mij niet meer te 
laten vangen.  Maar wie kon zoiets 
voorzien ? 
 
De ruzie in de familie bleef aanhouden, 
vader was platzak en kwam telkens bij 
Spirlet aankloppen voor gereed geld.  
Uiteindelijk komt er goed nieuws uit 
Douaij en Frans Hyacinth krijgt er voor de 
tweede maal gelijk.  Zoon Frans Lambert, 
dan heer van Oostmalle, was zo opgezet 
met de uitspraak dat hij een dankmis liet 
opdragen in de sint Laurentiuskerk en 
trakteerde de gilde met de nodige vaten 
bier.  Dit alles werd weerom betaald door 
Natalis Spirlet die dat fijntjes doorrekent 
in zijn afrekeningen.  De euforie duurt 
echter niet lang want de graaf van Hamal 
vraagt een herziening van het vonnis aan. 
 
Ultieme overeenkomst 
 
Uiteindelijk worden de partijen in april 
1737 gedagvaard voor een verzoening. Er 
werd ten slotte  een compromis uit-
gedokterd maar dit werd niet aanvaard 
door de Schellaert, deze wilde alle 
achterstallige pensioenen afgerekend zien.  
De oude graaf Francois Hyacinth meldde 
“niet thuis” wanneer om klinkende munt 
gevraagd werd.   En om zeker te zijn dat 
hij inderdaad geen middelen had werden 
de afrekening van Spirlet nog maar eens 
onder de loep genomen.  Wanneer daaruit 
bleek dat alles correct was. moest 
Alexandrina  wel bijdraaien voor de 
minnelijke schikking, maar de nog te 
betalen achterstallen lagen nog zwaar op 
haar maag.  Na nogmaals geprobeerd te 
hebben een bedrag van 4000 gulden te 
bekomen, wat na veel zoeken niet mogelijk 

was, zijn de partijen uiteindelijk 
overeengekomen om het verzoenings-
voorstel van april 1737 na te leven. 
 
“met deze stand van zaken hebben de heer 
en dame de Schellaert de transactie laten 
goedkeuren en die verschilt met deze van 4 
maart 1737 in een bepaling betreffende de 
gerechtelijke afrekening die ook aan de 
heren graven de Renesse vader en zoon, 
tegenpartij ten goede komt, welke zich 
akkoord hebben verklaard op 20 maart 
1738. 
Ik heb mijn akkoord wat uitgesteld tot op 
26 april daaropvolgend, niet alleen om een 
kleine weerwraak te hebben omdat ik zo 
slecht behandeld ben geweest, maar vooral 
om het mijzelf mogelijk te maken eraan te 
voldoen.” 
 
Lang hebben vader en zoon niet kunnen 
genieten van de ingetreden rust, zij 
overlijden beiden in 1740 en zoon Frans 
laat zijn dame Breidbach met minder- 
jarige kinderen achter. 
Deze dame vertrouwt ten volle op Natalis 
Spirlet en zij maakt hem tot stadhouder en 
schout van Oostmalle in 1741 
Spirlet kan de verplichtingen nakomen tot 
in 1746.  Daarna wordt het te moeilijk 
want de Oostenrijkse successieoorlog 
breekt uit en gans Brabant wordt onder de 
voet gelopen. 
De Fransen worden in Noord-Brabant bij 
Steenbergen tegengehouden, de polders 
worden daar onder water gezet en Spirlet 
verliest een hoop inkomsten.  Hij rekent 
alles door aan het huis in Elderen en voor 
Alexandrina blijft er geen rooie duit meer 
over. 
Uiteindelijk nemen de rentmeesters in 
Elderen de zaken terug in de hand en 
Natalis Spirlet wordt van al zijn ver-
plichtingen ontslagen.  
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Gezinsstaten van de betrokkenen bij het Testament van Georges Frederik 
van Renesse 

 
Georges Frederik van Renesse van Elderen 

Geboren te, Luik 9 oktober 1611, overleden te  Elderen 3 november 1681, zoon van René van 
Renesse van Elderen en Catherina van Arckel van Amelroij. 
Hij is getrouwd in februari 1647 met Anna Margaretha de Bocholtz, geboren te 
Grevenbroeck/Achel op 13 mei 1628, overleden op 27 maart 1692 
Uit dit huwelijk:: 

1. Jean George, ° ‘s Herenelderen 24. januari 1648 
2. Anna Catharina, ° Elderen 12 maart 1692, x Jan Van Wassenaer 
3. Arnold, ° Elderen 12.09.1651, +15.12.1689 
4. Maria Bernardine, ° Elderen 6 januari 1653, + rond 1712, gehuwd met de 

heer van Hamal 
5. Agnes,  ° 1653 of 1654  x (1) Robert Ernest d’Argenteau –(2) Gerard Ernest de Hoen de 

Cartils 
6. Isabelle, ° Elderen na 1653, + overleden in 1673 
7. Frederik, ° Stockheim 5 oktober 1654, + januari 1714 
8. Maximiliaan Henri, °Elderen 10 juni 1655, +  ’s Herenelderen 2 juli 1716 (zie 

verder I) 
9. Joanna Barbara ,° Elderen 22 mei 1658 + in 1736 
10.   Anna margaretha, ° Stockheim 22 augustus 1659 + april 1750 

11.    Jan Willem, ° na 1660, jong overleden 
12. François Hyacinthe, ° 9 februari 1666, + 20 maart 1740 (zie verder II) 
13. Anna Thérèse, ° voor 1670, + tussen 28 oktober 1728 en 9 december 1729 
14. Lambertine, ° ’s Herenelderen 22 oktober 1670, overleden Munsterbilzen 16 april 

1728 
      I       Maximiliaan Hendrik van Renesse van Elderen geboren in Elderen op 10 juni 1655 
                    overleden op 2 juli 1716, begraven te ’s Herenelderen. Hij is getrouwd in september  1681 

(1) met Madeleine van Wassenaer van Warmond, overleden op 21 december 1696. Hij is  
getrouwd op 14 april 1698 (2) met Margaretha van Stepraedt van Waldeck, overleden op 
31 mei 1726 
Uit dit huwelijk: 

1. Marie Bernardine, ° 2 januari 1700 
2. Hendrik, ° Elderen 5 februari 1701, ongehuwd + 25 september 1725 
3. Albert Octaaf, ° Elderen 23 februari 1702,ongehuwd + 22 oktober 1728 
4. Anna Margaretha, °15 maart 1703, + in het jaar 1775 
5. Johanna Maria, ° in het jaar 1704, + in het jaar 1704 
6. Charles, ° Elderen 4 november 1705, ongehuwd overleden op 2 september 

1728 
7. Frederik, ° 24 mei 1708, overleden 16 augustus 1708 
8. Sofie Magdalena, overleden in 1722 

 
II Francois Hyacinthe van Renesse van Elderen, heer van Oostmalle, geboren op 9 

februari 1666, overleden op 20 maart 1740                                                                                                                     
Hij is getrouwd (1) rond 1695 met Anna Marie de Hoensbroeck , overleden te 
Stockheim op 3 maart 1729 
Uit dit huwelijk: 

1. Anna Marie, ° 9 april 1696 
2. Antoinette, ° Stockheim, 8 juli 1698, overleden voor 3 juni 1718 
3. Alexandrine Antoinette, ° 19 maart 1700, zij was gehuwd met Jean 

Guillaume de Schellart d’Obbendorf 
4. Félicité Anna Marguerite Antoinette, ° 9 juni 1704 
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5. Jean Michel, ° 27 juni 1705, ongehuwd + op 28 februari 1729 
6. Jean Georges, ° 1 november 1706 
7. Franz Lambert, ,heer van Oostmalle, ° te Stockheim op 1 oktober 1729, 

+ te Elderen op 17 december 1740, hij is getrouwd in 1735 met Caroline 
Louise von Breidbach-Bürresheim, ° Bürresheim/Eifel (D) op 15 maart 
1709, overleden te Elderen op 31 mei 1750 

Hij is getrouwd na 1729 met (2) Angela de Moyttrey, + 27 november 1755 
 
 

 
VVF-Kempen geeft opnieuw een cursus 
familiekunde voor beginners, dit jaar in 

samenwerking met de heemkring “’t 
Griffoen” van Dessel 

. 
De cursus gaat door te Dessel in het oude gemeentehuis 

aan de markt, en omvat een reeks van zes lessen die 
gegeven worden door leden van ons bestuur. De lessen 

gaan door telkens op donderdagavond vanaf 19u30 
 
 1ste les   24 september 2009 
    Algemene inleiding en toelichting V.V.F   Vic Bertels 
    Eerste 100 jaar en burgerlijke stand tot 1815         Andre Sannen 
 

2ste les:   1 oktober 2009  
    De Franse tijd en de Parochieregisters 1815-1570 -Vic Bertels 
 
 3de les:   8 oktober 2009 
    Andere bronnen – Schepen-Notarisakten, enz. -André Van Steenbergen 
 
 4de les    15 oktober 2009  
    Beginselen van Oud Schrift   -Hugo Broen 
 

5de les    22 oktober 2009 
    Computer en Genealogie – DNA onderzoek   -Marc Van den Cloot 
 
   6de les    29 oktober 2009               
    Samenstellen en inbinden familiegeschiedenis   -Frans Renaerts 
 
Tijdens de pauze wordt de cursisten een frisdrank aangeboden 
Na de cursus wordt met de deelnemers een bezoek gebracht aan het Nationaal Studie en 
documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor FamiliekundeVan 
Heybeekstraat 3 in Merksem, de datum voor dit bezoek wordt met de cursisten 
afgesproken 

 
U kan inschrijven door overschrijving van 35 € op rekening 880-2179571-28 van VVF 
KEMPEN  
 
 

 
CURSUS 
FAMILIEKUNDE 
VOOR 
BEGINNERS 
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Heb jij het ook al eens voorgehad, plots verschijnt er in één of ander dagbladartikel jouw 
familienaam en onmiddellijk wordt je aandacht gewekt of zal je met iets of wat meer aandacht 
het artikel lezen. 
Iedere familienaam is persoonlijk en toch kan en mag gelijk wie hem gebruiken! 
Onze identiteitskaart, ingevoerd door de Duitsers in wereldoorlog I, als “personal 
ausweis”, werd na de oorlog ingewisseld voor de nu nog in gebruik zijnde 
identiteitskaarten.  In feite een uitzondering in Europa, herinner u de heisa en de 
algemene afkeuring van de bevolking in Engeland toen de regering daar enkele jaren 
geleden het voorstel lanceerde om ook iets dergelijks aan hun onderdanen op te leggen. 
Wij zijn bovendien verplicht onze “pas” steeds op zak te dragen, in Nederland en Frankrijk 
bijvoorbeeld kan men zich o.a. met zijn rijbewijs legitimeren. 
 
“Ancien regime” 
 
In het “ancien regime” was er helemaal geen sprake van een “bewijs” en men kan zich 
afvragen hoe men de identiteit toen verifieerde.  Gezien de beperkte mobiliteit en de kleine 
woonentiteiten, zelfs in de steden, was de behoefte aan zulk ‘bewijs” waarschijnlijk niet erg 
groot.  Traditie alleszins was dat, als een jonge man buiten zijn parochie ging trouwen, hij 
aldaar een doopattest van pastoor moest voorleggen.  Gezien men in de archieven echter maar 
weinig van die doopattesten terugvind, kan men eraan twijfelen of dat men zich daar wel stipt 
aan hield.  Een ander document dat men moest voorleggen als men in een andere gemeente 
huwde of ging wonen was de borgbrief. Hierin bevestigde de gemeente van herkomst dat zij, 
indien de betreffende persoon behoeftig zou worden, zij de kosten hiervan ten hare laste zou 
nemen maar tevens werd daarin ook de identiteit van de betrokkene weergegeven. Voor 
personen die naar het buitenland reisden, werd nogal eens een aanbevelingsbrief van pastoor 
of schout meegegeven waarin uiteraard ook de naam vermeld werd. 
Maar het moet in de loop der eeuwen, tijden van oorlogen, wetteloosheid en andere 
voorvallen zeker mogelijk geweest zijn dat  bv. een man, zijn gezin in de steek liet, zich ver 
van daar ging vestigen, van naam veranderde en zich als vrijgezel uitgaf om een nieuw 
huwelijk te kunnen sluiten. Dit zou wel eens meer kunnen gebeurd zijn dan we vermoeden en 
soms vindt men in parochieregisters zeer vage gegevens hiervan…. 
Zo komt op 18 april 1675 in de St. Jorisparochie in Antwerpen een zekere Ferdinand Michiels 
huwen, die beweert natuurlijke zoon te zijn van de Kardinaal-Infant Ferdinand van Spanje 
(1609-1641).  De pastoor schijnt dat te geloven want hij schrijft in de akte: “qui dicebat se 
filium naturalem sernenissimi principis infantis cardinalis pie memorie” (1) 
Of dit waar was of niet… wie zal het weten? 
 
Vrij gebruik van familienaam 
 
Nemen we de litteratuur, de TV soaps enz. De romancier of verhalenschrijver denkt voor zijn 
personages namen uit, meestal zijn dat namen die gewoon voorkomen in onze maatschappij, 
want namen die ongewoon klinken of die het publiek nog nooit gehoord heeft trekken niet 
aan.   Het kan gebeuren dat de naamdrager protesteert en de schrijver het recht ontzegt zijn 
naam te gebruiken.  Juridisch gezien lijkt dit eenvoudig, ofwel is een naam ondeelbaar bezit 
van al de naam dragers en dan mag één persoon er niet over beschikken (onverdeeld 

WORDT UW NAAM “IJDEL” GEBRUIKT ? 



 13 

eigendom dat niet mag verhandeld worden zonder toelating van al de mede-eigenaars) en dan 
zouden alle naamdragers mee moeten optreden – wat in de praktijk onhaalbaar is – ofwel is 
een familienaam persoonlijk bezit van ieder naamdrager en dan heeft de romanschrijver vrij 
spel 
 
Indien  ik, Victor Bertels, hem het recht ontzeg mijn naam te gebruiken, hoeft hij zich slechts 
te wenden tot een Erik, of  
Alois Bertels, die er misschien geen bezwaar in ziet om de naam Bertels te laten gebruiken. 
Maar…meestal protesteert men alleen als men zijn naam ziet geven aan een verdacht of 
gemeen individu, is hij een held, BV, of gekend sportman dan is men de schrijvers meestal 
dankbaar. 
 
 (Gaston Berghmans: “ik heb veel boze telefoontjes van mensen gekregen die kwaad waren 
dat ik hun naam “Vermeulen” had gebruikt in mijn typetje van Joske Vermeulen”)  
 
De meeste schrijvers hebben zich er nooit zorgen over gemaakt, zowel E. Claes als G. 
Walschap of Dimitri Verhulst en andere schrijvers hebben namen zo overgenomen uit de 
burgerlijke stand uit hun eigen dorp of dat in de omgeving. 
 
De Engelsen vragen zich af:  
“What ’s in a name ? …..  maar de Romeinen wisten het al “Nomen est omen” 
 
Victor Bertels 
 
(1) L. Poplemont , Vlaamse Stam 1ste jg nr1 
 

 
Genealogische dagen: 

• Onze genealogische dagen worden in de maanden juli en augustus onderbroken, de 
eerst volgende genealogische dag is 2 september 2009.  Indien u vragen hebt of 
inlichtingen wenst betreffende onze werking kan dit via een e-mail aan het 
secretariaat. 

            Informatie omtrent onze bibliotheek en/of opzoekingen best via e-mail aan de  
            penningmeester 
 
Nationaal Congres: 

• Het 44ste nationaal congres van de VVF had dit jaar plaats in de Stadsschouwburg in 
Sint-Niklaas op 23 mei ll. onder het motto : “terug naar de bronnen” en werd ingericht 
door de VVF afdeling Land van Waas. Heel wat deelnemers volgden de diverse 
referaten die naast de voordracht van onze voorzitter over DNA, gingen over staten 
van Goed, Projecten van het Land van Waas, Archief St. Baafs en Bisdom Gent en 
erfenisregeling in moderne tijden. 

            Aan Dhr; Freddy Willockx, burgemeester en Lieve Van Dale, schepen van cultuur 
            werden hun respectievelijke kwartierstaten overhandigd. 
 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 
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Werkgroep “Archief de Renesse”: 
• De werkgroep “archief de Renesse” kwam inmiddels reeds vijf maal bijeen.  Een groot 

deel van de voorziene boeken werd reeds bewerkt door de tien deelnemers aan het 
project. Elders in deze editie vind u een artikel uit dit archief van LeoVan Herwegen, 
medewerker aan het project. 

 
P.R. Turnhout: 

• De bewerkingen van de PR van Turnhout St-Pieter schieten goed op. Momenteel zijn 
de bewerkingen van de dopen beschikbaar van 1633 tot 1807, de huwelijken van 1610 
tot 1814 en de begrafenissen van 1659 tot 1789, de uitvaarten van voor 1659, auteur 
E. Van Autenboer, zijn eveneens in boekvorm bij ons te koop. 

 
Digitaliseren bewerkingen 

• Ons lid Rita De Laat uit Pulderbos zorgt er reeds enkele jaren voor dat bewerkte 
parochieregisters die wij in boekvorm ter beschikking hebben gedigitaliseerd worden 
via het genealogisch programma Haza Data.  Zij digitaliseerde reeds 15 boeken van 
o.a. Dessel, Gierle, Lichtaart, Minderhout, Olen, Oostmalle, Pulderbos, Retie en 
Ulicoten. Het geeft ons vlotte en bijkomende mogelijkheden om de bezoekers van ons 
documentatiecentrum nog beter te helpen.  Hartelijk dank Rita. 

 
Schenkingen: 

• De heer Vic Van Houcke bezorgde ons een genealogisch bestand van de familie Dens 
dat opgemaakt werd door Danny Matthé, deze zorgde inmiddels reeds voor een 
update van het bestand dat 117.000 namen bevat. 

• Gerard Keysers : doodsbrieven en bidprentjes. 
• Maria De Vrij uit St. Antonius Zoersel, bezorgde ons opnieuw diverse schoendozen 

vol met doodsbrieven en bidprentjes.  Dré Sannen die zich bezig houdt met de input 
op PC had er meer dan zijn handen mee vol. 

• Lisette Soffers, Oud Turnhout: doodsbrieven en bidprentjes. 
• Het archief dat geschonken werd door de Familie Vreysen uit Mol werd door V. 

Bertels in grote lijnen reeds doorworsteld. Het inventariseren en sorteren zal nog 
enige tijd in beslag nemen. 

• Frans Cooymans: doodsbrieven 
• Jozef Schellekens, Hoogstraten, schonk ons het boek “75 jaar Veiling Hoogstraten”. 
• Jeff Van Nooten Zandhoven, doodsbrieven en bidprentjes  

 
VVF Kempen heeft voor zijn bibliotheek de grote Atlas Ferraris, de eerste atlas van Belgie 
aangeschaft.  Vanaf september zal hij ter beschikking liggen in onze bibliotheek 
 
Een zeer interessante bron als aanvulling voor uw familiegeschiedenis. 
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Niemand had dit ooit kunnen denken, maar nauwelijks vier maanden na de officiële opstart 
van het project oud hertogdom Brabant en nog geen twee maanden na de doorstart voor het 
tweede projectdeel, hebben we reeds meer dan de helft van het totale projectobjectief gehaald.  
Het gaat allemaal zo snel dat de Leuvense onderzoekers duidelijk naar adem happen.  
Inmiddels verhuisde het laboratorium van het immense Gasthuisberg naar de binnenstad 
(campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33).  Dat veroorzaakte een vertraging van ongeveer een 
maand.  Inmiddels draait alles weer op volle toeren.  Alle resultaten van de staalafnames in 
Oostmalle, Merksem, Leuven en Breda (478) zouden uiterlijk tegen half juli beschikbaar zijn.  
De rest volgt na de vakantiemaanden.  De verwerking van de resultaten gebeurt in 
verschillende stappen. 
 
Eerste fase: 
1) Bepaling van de allelen, d.w.z. het aantal herhalingen die voorkomen op elk van de 37 
onderzochte Y-chromosomale STR-merkers; dit resulteert in uw individueel HAPLOTYPE 
2) Bepalen van de algemene HAPLOGROEP aan de hand van een computeralgoritme 
3) Zodra dat resultaat bekend is, maakt professor Decorte een eerste certificaat op 
persoonscode op dat hij aan webmaster Marc Gabriëls stuurt, die het in onze database plaatst 
en de deelnemer via e-mail verwittigt.  Deze kan dan met zijn eerder ontvangen login en 
paswoord zijn resultaat bekijken (Klik op RESULTATEN en log in; je komt dan op het forum 
terecht, klik bovenaan op Toon je eigen berichten).  Deelnemers die geen e-mail hebben, 
krijgen hun resultaten per post. 
 
Tweede fase: 
Door verdere Y-SNP-analyse (puntmutaties) bepaalt Leuven de SUBHAPLOGROEPEN en 
dit resulteert in een tweede certificaat op naam. Dat wordt op dezelfde wijze aan de  
deelnemer meegedeeld.  Volgens de planning zijn alle 478 resultaten beschikbaar tegen eind 
augustus 
 
Derde fase: 

DNA-PROJECT  2009-2010  GROOT  SUCCES 
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1) Vergelijking van de Y-STR Haplotypes met die van de andere deelnemers door de 
berekening van Haplotype-gemiddelden.  Tevens berekent men de onderlinge GENETISCHE 
AFSTAND tussen de deelnemers van dezelfde Haplogroep; die tabel komt eveneens op de 
website, beperkt tot waarde 6 ( = ca. 1600 jaar geleden); grotere afstanden beschouwen we als 
niet verwant. 
2) Vervolgens berekent men de tijd tot de gemeenschappelijke voorouder (TMRCA = Time to 
Most Recent Common Ancestor) en de geografische spreiding.  De planning voorziet dat alle 
resultaten beschikbaar zijn eind 2009.  Dan volgt ook de publicatie van de resultaten voor de 
eerste projectfase (oud hertogdom Brabant).  De voorstelling van het of de boeken gebeurt 
tijdens een grote academische zitting, waarschijnlijk in Antwerpen rond half februari, met 
evens de uitreiking van de definitieve certificaten in een mooie gedrukte uitvoering. 
 
Vierde fase: 
Op langere termijn mondt dit uit in diepgaande wetenschappelijke studies op historisch, 
genealogisch en genetisch vlak die echter buiten het opzet van dit project vallen 
EEN OVERZICHT IN CIJFERS: 
 
Het aantal deelnemers op dit moment (11 juni) is 630 (groeit dagelijks aan) 
Het aantal staalafnames bedraagt 561 (op 20 juni komen er nog 50 à 60 en in augustus ca. 40  
bij) 
Het aantal resultaten op dit moment is: 253 (worden er 478 per half juli) 
 
De verdeling der hoofdhaplogroepen met ruwweg hun ontstaanplaats en de afgelegde weg: 
R1b:  145  57,31%  directe afstammelingen van de Cro-Magnons 
I1:     30   11,86% Balkan – Centraal Europa – ScandinaviëI2:    27  10,67%
 Caucasus – Balkan – gebied van ex-JoegoslaviëE1:   16    6,32% Noord-
Afrika – Middellandse ZeegebiedJ2:    11    4,35% Mesopotamië – Feniciërs – 
Grieken – RomeinenR1a:   8    3,16% Ukraïne – Rusland – Scandinavië 
G2:    8    3,16% Caucasus – Georgië – ArmeniëJ1:     6     2,37%
 Mesopotamië – Arabieren – JodenL:      1     0,40% Indië/Pakistan – 
Rusland – Noord-EuropaQ:      1    0,40% Siberië – Noord- en Zuid-Amerika. 
Het aantal gevonden verwantschappen in de laatste 1600 jaar bedroeg in totaal 40, waarbij 69 
personen betrokken zijn, of 27,2%: een toch wel zeer opmerkelijk resultaat !  Volgens 
genetische afstand gerangschikt, ziet dat er zo uit: 
 
Afstand 0 = 37 merkers identiek (TMRCA ca 12 generaties / 360 jaar) : 1 paar  deelnemers 
Afstand 1 = 36 van de 37 identiek (TMRCA ca 20 generaties / 600 jaar) : 5 paar deelnemers 
Afstand 2 = 35 van de 37 identiek (TMRCA ca 26 generaties / 780 jaar): 2 paar deelnemers 
Afstand 3 = 34 van de 37 identiek (TMRCA ca 33 generaties / 990 jaar): 8 paar deelnemers 
Afstand 4 = 33 van de 37 identiek (TMRCA ca 40 generaties / 1200 jaar): 7 paar deelnemers 
Afstand 5 = 32 van de 37 identiek (TMRCA ca 46 generaties / 1380 jaar): 7 paar deelnemers 
Afstand 6 = 31 van de 37 identiek (TMRCA ca 53 generaties / 1590 jaar): 10 paar 
deelnemers. 
 
Voor de genealoog zijn uiteraard de afstanden 0 tot en met 2 echt relevant.  Diegenen die in 
rechtstreekse mannelijke lijn verder geraken dan de elfde eeuw zijn uiteraard schaars.  Toch 
zagen verschillende deelnemers met dezelfde of een gelijkluidende naam hun verwantschap 
bewezen.  Of net niet, zoals twee VVF-bestuursleden vaststelden.  Een heuse voltreffer was 
uiteraard een deelnemer die op een onbekende vader vastliep en dankzij dit project nu weet uit 
welke familiestam die voortkwam. 
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Conclusie: er zit muziek in dit project want verwantschappen komen wel degelijk aan het 
licht.  Anderzijds is het ook duidelijk dat het aantal deelnemers ook het getal successen 
bepaalt en daar wringt het schoentje.  De vooropgestelde objectieven voor alle regio’s in het 
oude hertogdom Brabant (behalve Waals-Brabant dat nog achterna hinkt) zijn inmiddels 
gehaald.  We kunnen dus geen Kempense (Brabantse) deelnemers meer opnemen aan de 
gesubsidieerde prijs van € 80. 
 
Gelukkig hadden we dit ingecalculeerd en met Leuven een tussenoplossing onder- handeld.  
Zo kunnen geïnteresseerden die niet aan de voorwaarden voldeden (onbekende vader vóór 
1800, onvoldoende genealogische gegevens, andere regio dan voorzien in het project) of 
gewoonweg in overtal waren, toch deelnemen.  Dit echter enkel zolang het project loopt, 
d.w.z. tot eind 2010 en aan de prijs van € 120 (toch nog gunstig want de normale prijs is € 
150). 
 
Daarvoor volgt u de gewone procedure: inschrijvingsformulier invullen en opsturen (vermeld 
wel dat u buiten reeks deelneemt) en uw gedcombestand bezorgen.  Met de betaling moet u 
wachten tot wij een seintje geven want de datum en plaats voor deze aparte staalafname 
liggen nog niet vast (waarschijnlijk voorjaar 2010).  Behalve in geval van een onbekende 
vader moeten de genealogische gegevens teruggaan tot vóór 1800 zoals ook in het project 
geldt. 
 
Ten slotte nog even melden dat wie reeds vroeger ergens een 37-merkertest uitvoerde, gratis 
zijn gegevens in onze database kan laten opnemen.  Voorwaarden: uw DNA-resultaten en een 
kopie van uw certificaat met een gedcombestand tot vóór 1800 via mail aan ondergetekende 
bezorgen.  U ontvangt een persoonscode en paswoord die toegang geeft tot de website en het 
forum. 
 
Marc Van den Cloot - marc.vandencloot@telenet.be 

 
  
September 2009_____________________________________________________________ 
 
2 september  Wat?  Genealogische dag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
24 september  Wat?  1ste les Cursus Familiekunde voor beginners 
   Waar?  Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen i.s.m H.K ’t Griffoen van Dessel 
Oktober 2009______________________________________________________________ 
 
1 oktober  Wat?   2de les Cursus Familiekunde voor beginners 
   Waar?  Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel 
   Wanneer?  van 19u30 tot 22u 

AGENDA 
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   Wie?   VVF-Kempen i.s.m H.K ’t Griffoen van Dessel 
 
7 oktober  Wat?  Genealogische Vormingsdag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
7 oktober  Wat?  Voordracht: Resultaten en bevindingen DNA onderzoek 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 19u30 
   Wie?  VVF-Kempen, spreker Marc Gabriels 
 
8 oktober  Wat?  3de les Cursus Familiekunde voor beginners 
        Waar?  Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen i.s.m H.K. ’t Griffoen van Dessel 
 
15 oktober                  Wat?  4de les Cursus Familiekunde voor beginners 
        Waar?  Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen i.s.m H.K. ’t Griffoen van Dessel 
 
22 oktober  Wat?  5de les Cursus Familiekunde voor beginners 
        Waar?  Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen i.s.m H.K. ’t Griffoen van Dessel 
 
29 oktober  Wat?  6de les Cursus Familiekunde voor beginners 
        Waar?  Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen i.s.m H.K. ’t Griffoen van Dessel 
 
November 2009______________________________________________________________ 
 
4 november  Wat?  Genealogische dag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
4 november  Wat?  Voordracht: Inzicht in de heraldiek-wapenschilden 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 19u30 
                                    Wie?  VVF-Kempen 
 
December2009_______________________________________________________________ 
2 december   Wat?  Genealogische dag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen    
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2 december  Wat?  Voordracht: het “Renesse-archief”: resultaten van het  
                                                           onderzoek van het familie archief. 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 19u30 
   Wie?  VVF-Kempen, spreker: Leo Van Herwegen  
 
Meer info bij:  Frans Renaerts, St. Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 
   frans.renaerts@busmail.net  en op onze website: 
   http://www.vvf-kempen.be 
 
 

  
Rijksarchief Antwerpen D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen  03/236.73.00 
    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 
Rijksarchief Beveren  Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 
Rijksarchief  Brussel  Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel  02/513.76.80 
Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 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 
Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/56.66.90 
Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 
Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 
Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 
Stadsarchief Mechelen G. de Stassaertstraat,  2800 Mechelen 015/20.43.46 
Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 
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 
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De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling 
Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, 
aankondigingen van activiteiten, in te leveren vóór de 10de van de maand waarin het blad verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 
victor.bertels1@telenet.be  

 
Gelieve alle correspondentie voor VVF-Kempen te zenden naar: 

Frans Renaerts, Sint-Jozeflaan 8, 2400 Mol 
frans.renaerts@busmail.net 

 
 Studiezaal :     Kasteel de Renesse 
            Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) 
 
 Website:          http://www.vvf-kempen.be 
 
Erevoorzitter :  Eugeen Van Autenboer (+) 
 
Erebestuurslid: Florent Bosch 
 
Ereleden:  Elisa Nijs 

Jos Van Breen  
 
Voorzitter : 
Marc Van den Cloot Salphensebaan 24, 2390  Malle  03/312.26.54 

marc.vandencloot@telenet.be     
Secretaris : 
Frans Renaerts  Sint-Jozeflaan 78, 2400 Mol   014/81.48.27 
    frans.renaerts@busmail.net     
Penningmeester : 
Victor Bertels   Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle 03/312.29.89 

   victor.bertels1@telenet.be 
 

Bestuursleden : 
Mariette Backs  Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel  03/383.26.16 
    mariette_backs@hotmail.com  
    
Gerard Keysers  Berkenlaan 8, 2275 Poederlee  014/88.22.84 
    gerardus.keysers@telenet.be 
 
Andre Sannen   Achterbos 208, 2400 Mol   014/31.93.26 
    andre.sannen@scarlet.be 
 
Herman Van De Leur  Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout 014/41.67.46 
    hevdl@skynet.be 
 
Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69 

avsteenb@telenet.be 
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Wij zijn vol goede moed aan een nieuw werkingsjaar begonnen. 
De lopende activiteiten worden intensief verder gezet.  De bewerking van het Renesse-archief, en het 
DNA-project. 
Hopelijk kunnen we ook de cursus in Dessel tot een goed einde brengen en krijgen onze 
voordrachtavonden de nodige belangstelling. 
Wanneer de langere avonden aanbreken ontstaat er voor heel wat genealogen wat ruimte om zich 
intensiever met hun hobby bezig te houden. 
Voor de bestuursleden van VVF-Kempen worden het opnieuw vier drukke maanden om alle activiteiten, 
publicaties en bijeenkomsten tot een goed einde te brengen.  Gezien in de loop van het voorbije jaar 
enkele bestuursleden afgehaakt en gestorven zijn, zijn er alsmaar minder schouders om het werk te 
dragen. 
Wij willen daarom hier nogmaals een beroep doen op onze leden om zich actief in te zetten voor de VVF-
Kempen. 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een webmaster: 
Hij of zij staat in voor de aanvullingen, wijzigingen en nieuwe pagina’s op onze website.  Dit is een werk 
dat thuis kan gedaan worden, de nodige kopie wordt daarvoor aangeleverd. Een maandelijkse updating 
van de website is hier het uitgangspunt. 
 
Actieve bestuursleden:  
Van hen wordt gevraagd om de vereniging mee te leiden.  De aanwezigheid op de bestuursvergaderingen  
(6 x per jaar ), en het mee verzorgen van onze genealogische dagen of het bijwonen van genealogische 
activiteiten bij bevriende verenigingen, behoren tot hun taak. 
 
Allround medewerkers 
Wanneer iemand vindt dat actief bestuurslid te tijdrovend zou zijn, kan hij zich ook steeds melden om 
diverse taken uit te oefenen, 

• het samenbrengen van de teksten van de Kempische Genealoog, opmaak, lay-out en publicatie 
zijn taken die thuis kunnen gedaan worden.  

• De aanvulling van genealogische bestanden op PC in onze studiezaal en de archivering van 
nieuwe bescheiden die ons door de leden bezorgd worden. 

• Het fotograferen van parochieregisters en bewerken van die foto’s om ze op DVD te plaatsen, 
idem voor het Renesse archief.   

•  
Deze taken vragen niet noodzakelijk steeds de aanwezigheid op bestuursvergaderingen of op de 
genealogische dagen.  Het vraagt wel een bestendig contact en samenspraak met een of ander bestuurslid. 
 
We stellen algemeen vast dat hoe meer vrije tijd een mens krijgt, hoe minder hij geneigd is om zich in te 
zetten als “vrijwilliger”, of zich nog voor één of andere vereniging te engageren. 
 
Toch hoopt ons bestuur op enkele positieve reacties op bovenstaande oproep. 
 
Vic Bertels 
 
 
 
 
 

EDITORIAAL 
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Voor nieuwgierige mensen die wat meer willen te weten komen over hun voorouders, maar niet goed 
weten hoe er aan te beginnen. 
In 6 lessen maken wij U wegwijs in deze materie, zodat U snel, doelgericht en efficient uw opzoekingen 
kan beginnen, met blijvende hulp en ondersteuning van onze diensten tijdens onze maandelijkse 
vormingsdagen in het Kasteel te Oostmalle.�
�

Een samenwerking van 
VVF – Kempen en de Heemkring ’t Griffoen van Dessel 
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Petrus Franciscus Renaerts, Francies genoemd, werd geboren te Retie op 20 februari 1840. Zijn ouders 
waren Joannes Baptiste Renaerts geboren te Retie op 28 april 1810 en 
schoenmakersgast te Retie en Dymphna Geerts geboren te Mol op 15 mei 1809. 
Ze huwden te Retie op 1 februari 1838. Gezien hun eerste kind twee maanden 
later geboren is zijn ze dus moeten trouwen. Toen gebeurde dat ook al! Bij het 
huwelijk had Dymphna reeds een voorkind, Regina Geerts geheten en geboren te 
Mol op 19 februari 1834. Bij hun huwelijk heeft Joannes Baptiste het kind 

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS 

HOE EEN RETIENAAR IN HET VERRE WATOU 
TERECHT KOMT 
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wettelijk erkend waardoor het de naam Regina Renaerts kreeg. Daarna kwamen er nog vijf kinderen. 
Het oudste was Ludovicus geboren op 14 april 1838 maar stierf 2,5 jaar later op 18 december 1840. Het 
tweede kind was dus Francies. Het derde kind was Maria Coleta geboren op 15 november 1842. Daarna is 
Martinus geboren op 11 september 1845 en als laatste Joannes Augustinus geboren op 16 maart 1849. 
Allen zagen het levenslicht te Retie. 
Ofschoon vader Jan Baptist schoenmaker te Retie was, stuurde hij zijn zoon in juli 1853 naar zijn broer 
Petrus in Kasterlee die daar ook schoenmaker was, om er de stiel te leren. Francies bleef er tot augustus 
1855 en keerde daarna terug naar Retie. Waarschijnlijk heeft hij er na zijn opleiding het beroep van 
schoenmaker uitgeoefend. Toch lezen wij in het bevolkingsregister van 1870 dat hij dagloner is. 
 
Dan gebeurt er iets bijzonder in zijn leven. Wij vinden Francies terug in de analen van geschiedenis van 
Watou. Hoe hij daar is terecht gekomen hebben wij wetenschappelijk niet kunnen achterhalen. Een 
mogelijkheid is dat Francies als dagloner in de bossen van de Broqueville werkte en er misschien goed 
werk verrichte. De familie de Broqueville had heel veel relaties ook in West-Vlaanderen. Wist de familie 
de Broqueville dat er daar een plaats vrijgekomen was voor een veldwachter? Heeft hij Francies voor een 
en ander willen belonen? 
 
In elk geval wordt Francies tijdens de zitting van de gemeenteraad van Watou 
van 8 februari 1877 onder het voorzitterschap van burgemeester Jean François 
Capelle tot veldwachter benoemd te Watou in opvolging van Franciscus Kidey. 
Zijn wedde was toen 700 Bef per jaar. Hij is dan nog tot 1 april 1877 
“gendarme” te Poperinge, waar hij zijn toekomstige echtgenote Mathilde 
Hamerlynck leert kennen. Wanneer hij op 22 mei 1877  met Mathilde huwt, 

woont hij reeds in Watou, waar hij het 
beroep van veldwachter reeds uitoefent. 
Dit staat ook vermeld op blz 371 in het 
boek ‘Geschiedenis van Watou’ geschreven door L.A. Rubbrecht, 
uitgave 1910. 

 
Mathilde Sofia was de dochter van rijkswachter (gendarme) Jacobus 
Bernardus Hamerlynck en Rosalia Francisca Bruynooghe. Mathilde 
werd geboren te Veurne op 5 januari 1850 en was kleermaakster van 
beroep. De getuigen bij het huwelijk voor Francies waren Ludovicus 
Stragier, wachtmeester bij de gendarmerie, en Leopoldus Van Acker, 
eveneens gendarme. 
Voor Mathilde Renatus Truwant, barbier en Carolus Devos 
herbergier. De ouders van Mathilde waren bij het huwelijk aanwezig. 
Ze oefenden op dat ogenblik het beroep uit van cantinier of 

herbergier in de Veurnestraat te Poperinge. De ouders van Francies daarentegen waren niet aanwezig op 
het huwelijk maar hebben hun toelating tot het huwelijk gegeven door een akte verleden bij meester 
Edmondus Swaan, koninklijk notaris te Weelde. 
Uit het huwelijk van Francies en Mathilde zijn er vier kinderen geboren: Richard Camille is geboren op 7 
maart 1878, daarna is Nestor Emile geboren op 26 juli 1880. Nestor is echter een jaar later op 5 augustus 
1881 gestorven. Daarna is Laura Maria Cornelia geboren op 26 januari 1882 en als laatste is Octave 
Emile Cornelius (vader van de schrijver van dit artikel) op 28 april 1888 geboren. Allen zijn geboren te 
Watou in een woonst in de’ kerkhoek’ en eigenlijk was het in de Steenvoorde straat n°8. Zowel Laura en 
Octave hebben als derde naam ‘Cornelius’ gekregen. Dit doet vermoeden dat Nestor, het tweede kind, 
reeds na een jaar overleden is aan de stuipen. Cornelius is de namelijk de patroonheilige die de kinderen 
moet behoeden voor de stuipen, toen nog een dodelijke ziekte. 

 
In 1901, op 61 jarige leeftijd , na 24 jaren dienst wordt hij op pensioen gesteld. 
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Hij overleed thuis in zijn woning Steenvoordestraat 8 te Watou 
op 15 augustus 1903 slechts 63 jaar oud. Het overlijden is 
aangegeven door zijn oudste zoon Richard die toen reeds 
onderofficier was bij het 3de regiment Lanciers te Beveren-Waas, 
waar ook zijn woonplaats was. Hij was dus niettemin aanwezig 
bij het sterfbed van zijn vader. 
Tweede getuige was Richard Duverlie, echtgenoot van Laura 
Renaerts, dochter van Francies en op dat ogenblik metser van 
beroep.  
Francies werd begraven op het kerkhof te Watou aan de kant van 
de markt. De huidige grafsteen is van latere datum, geplaatst in 
1931 na het overlijden in 1930 van zijn echtgenote Mathilde 
Hamerlynck en kostte toen 4911 Bef. 
  
 
Anekdotes 
 

Uit het boek der vonnissen van Retie uit de 19de eeuw lezen wij dat Franciscus Renaerts, 17 jaar oud ( hij 
gaf vermoedelijk een foutieve en hogere leeftijd op) samen met Martinus Engelen, 13 jaar en Leopold 
Pillen, 12 jaar veroordeeld zijn voor het plegen van houtstroperij op 27 oktober 1855. Zij werden alle drie 
veroordeeld tot 2 dagen gevangenis en 1,5 Bef boete. 
Dit heeft toch niet belet dat hij te Watou veldwachter geworden is. “Of hoe een stroper boswachter werd”. 
Ook zijn broer Joannes Augustinus Renaerts schoenmaker, 17 jaar oud, wordt betrapt op “roverij van 
hout” en wordt op 30 november 1866 veroordeeld tot het betalen van 2 Bef boete. 
Op 1 augustus 1873 wordt Augustinus nogmaals veroordeeld voor “houtdiefte”, ditmaal samen met zijn 
vrouw Regina Engelen, tot 3 dagen cel en 10 Bef boete. 
Op 31 maart 1877 wordt zijn zus Coleta Renaerts gehuwd met Franciscus Feyen betrapt bij “rooverij van 
strooisel” samen met Maria Engelen zuster van haar schoonzus. Zij worden elk veroordeeld tot 2 dagen 
gevangenis en 4 Bef boete. 
Besluit: Dit bewijst dat het leven toen niet makkelijk was. Er heerste houtschaarste en er moesten risico’s 
genomen worden om aan het nodige hout te geraken om zich te verwarmen of de oven te stoken. Men 
vergat dan wel eens de regels der heersende wetgeving.  
Het sprookje van Hansje en Grietje was toen helaas realiteit! 
 

Frans Renaerts 
 
 

 
 

��INTEELT: 
 
Huwelijken met bloedverwanten zijn mogelijk de oorzaak van het verdwijnen van de dynastie van de 
Habsburgers, die Spanje 174 jaar heeft geregeerd. 
In 1700 werden de Habsburgers in  Spanje vervangen voor de Franse Bourbon-dynastie die nog steeds 
dat land regeert.  In dat jaar overleed de laatste Habsburgse koning, Karel II zonder nakomelingschap. 
Spaanse wetenschappers hebben nu de graad van inteelt berekend van de Spaanse tak van de Habsburgers 
en zijn tot het inzicht gekomen dat het grote aantal huwelijken met bloedverwanten binnen de familie 
(vooral oom-nicht) kan hebben geleid tot de genetische afwijkingen van Karel II.  Die was zowel fysiek 
als mentaal zwak en daardoor niet in staat de stamboom voort te zetten (bron: De Tijd) 
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��CURSUS FAMILIEKUNDE 
 
Wanneer deze K.G. u bereikt zal onze cursus in Dessel al gestart zijn.  Moesten er nog liefhebbers zijn 
dan kunnen zij nog altijd contact opnemen met de penningmeester V. Bertels. 
Mogelijk kan nog een regeling getroffen worden voor deelname. 
 

��DNA-PROJECT 
 
Het aantal deelnemers aan het DNA-project bedroeg op 31 augustus 2009 in totaal 684, waarvan 452 voor 
project 2009 en 191 voor project 2010, hiervan werden er 93 geselecteerd voor het Genographic Project. 
Het aantal resultaten van de 1e fase (1e certificaat met het Y-STR Haplotype en een door een 
computeralgoritme bepaalde Y-SNP hoofdhaplogroep op dit moment is: 505 
De verdeling per hoofdhaplogroepen is als volgt: 
R1B M343   :  298 personen   = 59,01% 
I1 M253       :    61   = 12,08% 
I2 P215 :    43   =   8,51% 
E1 P147 :    25   =   4,95% 
J2 M172 :    24   =   4,75% 
R1a QEY10831.2 : 20  =   3,96% 
G2 P287 :    17   =   3,37% 
J1 M267 :      7   =   1,39% 
L M20  :      4   =   0,79% 
Q M242 :      3   =   0,59% 
T M70  :      3   =   0,59% 

Meer informatie over de resultaten geeft Marc Gabriels in zijn voordracht op 7 oktober in het 
Kasteel de Renesse in Oostmalle (zie agenda) 

 
��BIBLIOTHEEK 

 
Onze boekenkast werd recent aangevuld met o.a. de burgerlijke stand van Herenthout en Westerlo . De 
dopen en gezinssamenstellingen van de PR van Turnhout zijn nu beschikbaar vanaf 1633 tot 1806 
Dank zij Rita De Laat werden de gegevens van de PR van Gierle gedigitaliseerd en uitgebreid tot 1825 
 

��SCHENKINGEN 
 
Mathilde Goelen van Mol Ezaart schonk een groot aantal bidprentjes. 
Florent Bosch bezorgde ons twee mappen met uitgewerkte kwartierstaten uit onze regio 
Onze verzameling doodsbrieven is inmiddels opgelopen tot meer dan 18.000 exemplaren. 
 
 

 
 
Wanneer opzoekingen gedaan worden in Nederland komt men regelmatig tot de merkwaardige 
vaststelling dat de trouwakte en de ondertrouwakte gevonden worden zowel in de registers van de 
Gereformeerde kerk, dit terwijl die voorvader Rooms Katholiek was. 
Dit vind zijn oorzaak in de scheiding van de Nederlanden en naarmate de Tachtigjarige oorlog vorderde 
en de Staten Generaal in Nederland een steeds groter gebied onder hun bestuur kregen, is er steeds 
geijverd om de “ware gereformeerde religie” te bevorderen.  Daartoe werden verschillende ordonnantien 
en placcaten uitgevaardigd. (Dit zijn verordeningen van de overheid die kracht van wet hadden.) 
 

HUWELIJKSWETGEVING IN DE NOORDELIJKE 
NEDERLANDEN IN DE 17de en de 18de EEUW 
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De openbare uitoefening van de R.K. godsdienst werd verboden en de bezittingen van de RK 
gemeenschap werden verbeurd verklaard en werden beheerd door de Rentmeesters van de Geestelijke 
goederen. 
 
In 1649 werd bij placcaat verboden dat “gereformeerde kinderen op Paapse scholen les zouden volgen”  
Het was dus verboden om kinderen naar scholen te sturen, die door de RK geestelijkheid werden geleid 
buiten het gebied  dat onder de jurisdictie van de Staten Generaal in ‘s Gravenhage viel. 
 
Op 18 maart 1656 verscheen “ Egtreglement gearresteert over de Steeden en Dorpen Staende onder de 
Generaliteijt”  Hierin staat dat een huwelijk alleen dan rechtsgeldig was, wanneer het gesloten was voor 
Schepenen, commissarissen en Huwelijkse Zaken en/of voor de Predikant of  Kerkeraad.  Het huwelijk 
kan dus alleen óf op het stad-of gemeentehuis óf  in “bestaande kerken” (lees: Gereformeerde kerken) 
afgekondigd worden. Dat die verordening niet altijd stipt opgevolgd werd, blijkt uit het feit dat op 3 april 
1708, het placcaat nog eens herhaald werd in de vorm van een “waarschouwing. (1) 
Het “Egtregelement” van 1656 geeft ook bindende regels voor weduwen en weduwnaars die hertrouwen. 
 
Ook hebben de Staten Generaal huwelijken tussen personen van ongelijke religie willen bemoeilijken.  
Voor personen van gelijke religie gold, dat er gedurende drie achtereen volgende zondagen de 
huwelijksproclamatie moest worden voorgelezen.  Voor personen van “ongelijke religie” was er een 
andere procedure vereist. 
Indien een van de huwelijkskandidaten R.K is, en een der partners minderjarig, zal er geen toestemming 
tot het afroepen van de huwelijksgeboden gegeven worden. 
Was de bruidegom minstens 25 jaar en de bruid minstens 20 jaar, dan werden de huwelijks-geboden 
verleend, zij het dan niet op drie achtereenvolgende weken, maar van zes weken tot zes weken.  Men was 
dus niet minimaal drie weken ondertrouw, maar 18 weken – (3x 6 weken).  Het was zelfs nog erger: 
Wanneer iemand wilde trouwen, die van de gereformeerde religie overgegaan was naar de R.K. kerk, dan 
werden er pas  “huwelijksgeboden” verleend, nadat een wachttijd van één jaar in acht genomen werd !! 
Hoewel er op overtredingen een boete gesteld was van 100 zilveren ducatons, zijn er heel wat 
voorbeelden, dat men van de gestelde termijn afweek. 
Voor soldaten gold nog een andere regeling.  In 1738 besliste de Staten Generaal dat militaire officieren 
niet mochten overgaan tot het R.K. geloof, noch mochten huwen met vrouwen van de R.K. godsdienst, dit 
op straffe van vervallen verklaring van hun ambt. 
Het ging zelfs zover dat buitenechtelijke kinderen, verwekt door een gereformeerd lid bij een R.K. vrouw, 
en opgevoed in de R.K godsdienst door de vrouw, bij het overlijden van de man, tegen de vrouw een 
proces aangespannen wordt om de kinderen aan haar gezag te onttrekken en deze verder gereformeerd op 
te voeden. 
 
“In Oerle heeft een gereformeerd lid, twee buitenechtelijke kinderen, bij een vrouw van R.K. huize 
verwekt, nagelaten. Aangezien deze kinderen werden opgevoed in de religie van de moeder, verzocht de 
Classis van Kempen- en Peelland, de Staten Generaal de kinderen gereformeerd te laten opvoeden.  
Hierop geeft de kwartierschout van Kempenland opdracht de procedure tegen de vrouw aan te spannen 
om de kinderen aan haar gezag te onttrekken, waarna deze kinderen gereformeerd konden worden 
opgevoed.” 
Dit is een heel merkwaardige beslissing. Hoewel art. 26 van het ‘Regelement en ordonnantie op de 
aanstelling van Kerck en armmeesters etc van 16.3.1700 weliswaar vermeldt’: 
“Indien de ouders van de ware gereformeerde religie zijn geweest, de kinderen ook in de ware 
gereformeerde religie zullen worden opgebracht: indien zij zijn van Paapsche ouders, zal ook de zorg van 
haare opvoedinge en onderwijzinge staan aan de officier en schepenen”. 
 
Dit artikel is niet van toepassing op wettige kinderen, waarvan één van de ouders nog in leven is en niet 
aan de armen vervallen is, of op een onecht kind, waarvan de moeder in staat is de opvoeding te doen.  Al 
deze maatregelen waren niet zozeer anti-paaps, maar eerder protectionistisch.  Men mocht immers niet 
met Joden of Mohammedanen huwen, terwijl een ongedoopte niet met een gedoopte in de gereformeerde 
kerk kon huwen. 
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Dit alles heeft dus ook gevolgen voor het genealogisch onderzoek.  Men zal een huwelijk altijd moeten 
zoeken bij de predikant en/of bij de schepenen  In veel gevallen zal men, voor een R.K., ook nog een 
huwelijksinschrijving vinden in het R.K. trouwboek, meestal met enkel de namen van het bruidspaar en 
dan nog veelvuldig met een patroniem naam.  De predikant gebruikte meer de familienaam. Hiervoor is 
een verklaring te geven: de R.K. priester kende zijn parochianen; de prdikant, die veelal uit een ander deel 
van het land kwam, kende deze mensen niet of nauwelijks.  Ook vermelde de R.K priester vrijwel nooit of 
de huwelijkspartners reeds eerder gehuwd waren geweest. 
 
Indien men huwde in een andere plaats dan de geboorteplaats, moest men, evenals in de zuidelijke 
Nederlanden, een borgbrief (2) voorleggen.  Voor gegoede burgers (boven de 200gulden) was geen 
borgbrief vereist.  Borgbrieven kunnen bij het genealogisch onderzoek belangrijke gegevens opleveren. 
 
J.N.  LEGET – Gens Brabantica jg VIII-najaar 1977- 
 
(1)  In Meerle en Meer vinden we in de R.K. parochieregisters regelmatig huwelijken, waarvan beide 
echtelieden van “over de grens” komen.  Dat zij niet in Meerle of Meer woonden blijkt uit het feit dat er 
van deze echtelieden in de doopregisters, geen geboorten te vinden zijn. 
 
(2) Borgbrieven worden afgeleverd door de gemeente waar de persoon geboren is aan de gemeente waar 
die persoon gaat wonen en waarborgt dat de gemeente van herkomst zal instaan voor het onderhoud van 
die persoon indien hij ooit hulpbehoevend of  “aan den armen” zou geraken. Men heeft zowel inkomende 
als uitgaande borgbrieven.  
 
 
 

 
De oudste stamvader die we vonden is vermoedelijk geboren in de streek rond Aerle en Rixtel in de 
provincie Noord Brabant (Nederland).  Daar komt de naam veelvuldig voor en bevindt zich de 
“Strijboshoeve”.  Heel wat afstammelingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van 
die streek. 
Wij gaan er van uit dat Joannes Andriessen Strijbosch de stamvader is van de volledige Belgische tak 
“Strijbos”.  Immers zijn zoon Cornelius (128) huwt in Hoogstraten in 1712 en van daar uit verspreidt zich 
de naam, hoofdzakelijk in de Noorderkempen. 
In het gezin Cornelius Strijbos-Govaerts werden 9 kinderen geboren, waarvan 7 meisjes, en een tweeling, 
jongens.  Eén daarvan overleefde , Cornelius Franciscus, hij huwt op 36 jarige leeftijd met de elf jaar 
jongere Delia Buijens, in dat gezin worden 8 kinderen geboren waarvan 7 jongens, het zijn deze zonen die 
voor een grote verspreiding zorgen van de naam ‘Strijbos’ 
Via een vrouwelijke afstammeling, Maria Elisabeth Strijbos, geboren in 1804 gaat de stam eveneens 
verder via de gekende familie in de Noorderkempen n.l. de Familie Van Bergen. 
De broer van Maria Elisabeth huwt in 1831 in Meer met Anna Cornelia Brosens, vooral via deze tak heeft 
de naam zich verspreid in het noorden van de Provincie Antwerpen. 
Een groot deel van de nakomelingen blijft echter rond Hoogstraten wonen.  
Cornelius Strijbos huwt met Elisabeth Weyten en zo komt de naam in Wortel.  De twee oudste kinderen 
worden nog in Hoogstraten geboren maar de tien anderen in Wortel. 
Eén van de zonen Jacobus, geboren in Wortel in 1900 (zie kwartierstaat), huwt er in 1926 met Maria 
Elisabeth Koyen, zij hebben samen 15 kinderen, geboren tussen 1927 en 1947. 

HET GESLACHT STRIJBOS 
( STRIJBOSCH, STRYBOS, STRYBOSCH) 
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32 
33 

34 
35 

36 
37 

38 
39 

40 
41 

42 
43 

44 
45 

46 
47 

48 
49 

50 
51 

52 
53 

54 
55 

56 
57 

58 
59 

60 
61 

62 
63 

Cornelius Franciscus STRIJBOS 
 
Delia BUIJENS 

Cornelius ROELANTS 

Maria BROSENS 

Lambert OOMEN 

Joanna in ‘ t Groen 

Jacobus de LAUWER 

Antonetta van WIJMEREN 

Adrianus GOVERS (Meer) 

Maria Clara  VERSCHUEREN 

Adrianus STEIJMANS (Turnhout) 

Cornelia MARTENS (Merksplas) 

Joannes GOVAERTS (Llille) 

Joanna DOMEN (Meer) 

Jan van AUWENHUISEN (Wechel) 

Joanna UIJDENS (Oostmalle° 

 

 

 

 

Cornelius WEIJTEN (Brecht) 
 
Dimphna KNAPKENS (Wortel) 

Michael SCHAERLAEKENS 

Maria JONKERS 

Adrianus Cornelis JORIS (Wortel) 

Joanna SCHELLEKENS ( Zundert) 

Petrus de MOOR 

Petronella Maria MERTENS 

Joannes LENAERTS 

Maria KEPEN 

Martinus LAMBRECHTS (Hoogstr) 

Joanna M. VERHEIJDEN (Hoogst) 

X Hoogst 
09.02. 
1767 

X Meer 
  28.07. 
  1766 

? 

? 

? 

X 
Merkspla 

? 

 

 

 

 

 

 

Xzundert 
  25.05. 
 1760 

 

 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

Joannes Bapt. STRIJBOS 
° Hoogstraten 16.05.1768 
+ Hoogstraten 02.02.1832 

Adriana Maria ROELANTS 
° Meer 14.01.1773 
+ Hoogstraten 22.10.1861 

Cornelius OOMEN 
° Ooirschot  27.03.1781 
+ Hoogstraten 06.05.1853 

Petronella de LAUWER 
° Hoogstraten 11.06.1783 
+ Hoogstraten 20.06.1857 

Adrianus GOVERS 
° Meer 19.06.1772 
+ Hoogstraten 23.09.1812 

Lucia STEIJMANS 
° Merksplas 06.11.1777 
+ Hoogstraten 18.11.1855 

Adrianus GOVAERTS 
° Minderhout 31.10.1759 
+ Hoogstraten 18.02.1843 

Joanna van AUWENHUIJSEN 
° Zoersel 14.01.1776 
+ Hoogstraten 16.12.1829 

 

 

Leonardus WEIJTEN 
° Wortel 20.10.1758 
+ 

Anna Elisa SCHAERLAEKENS 
° Hoogstraten 09.03.1774 
+ Hoogstraten 11.05.1827 

Bartholomeus JORISSEN 
° Loenhout 15.08.1776 
+ Loenhout 03.01.1830 

Adriana de MOOR 
° Klein Zundert 17.09.1771 
+ Loenhout 02.12.1850 

Petrus LENAERTS 
° Baarme Nassau rond 1778 
+ Meerle 10.12.1856 

Catharina LAMBRECHTS 
° Meerle 01.09.1778 
+ Meerle 09.12.1855 

X
 H

oogstraten 
15.09.1800 

 
X

 H
oogstraten 

12.01.1804 
  

X
  H

oogstraten(2) 
06.07.1809 

X
  ? 

 
X

 ? 
X

 K
lein Zundert 

10.02.1797  
X

 ? 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

Henricus Gerardus 
STRIJBOS 
 
° Hoogstr  23.09.1808 
+ Hoogstr. 03.08.1843 
 
Antonetta OOMEN 
 
° Wortel 22.05.1803 
+ Hoogstr. 21.03.1872 

Joannes Petrus  
GOVERS 
 
° Hoogstr. 25.11.1810 
+ Hoogstr. 02.05.1875 

Isabella GOVAERTS 
 
° Hoogstr. 02.12.1813 
+ Hoogstr. 26.02.1899 

 

Dimhna WEYTEN 
 
° Meer 07.06.1798 
+ Hoogstr. 23.12.1866 

Joannes Franciscus 
JORISSEN 
 
° Loenhout 24.03.1808 
+ Meerle 02.7.1881 

Maria Theresia 
LENAERTS 
 
° Meerle 07.04.1818 
+ Meerle 05.05.1873 

X
 H

oogstraten 23.04.1833 
X

 H
oogstraten 18.01.1855  

X
 ongehuw

d  
X

  M
eerle 02.06.1841 

4 
5 

6 
7 

Joannes ST
R

IJB
O

S 
 ° H

oogstraten 08.04.1838 
+ H

oogstraten 20.04.1907 

Joanna E
lisab. G

O
V

E
R

S 
 ° H

oogstraten 11.04.1836 
+ H

oogstraten 14.04.1923 

Jan B
aptist W

E
Y

T
E

N
 

 ° H
oogstraten 02.09.1841 

+ H
oogstraten 12.05.1928 

C
atharina JO

R
ISSE

N
 

 ° M
eerle 06.08.1845 

+ H
oogstraten 02.06.1879 

X
 H

oogstraten 06.02.1860 
X

 H
oogstraten 09.01.1868 

2 
3 

C
ornelius Strijbos 

 
° H

oogstraten 02.08.1866 
+ W

ortel 13.06.1948   
 

E
lisabeth W

yten 
 

° H
oogstraten 19.9.1869 

+ W
ortel 03.02.1953 

X
 H

oogstraten 08.10.1890 

I 
Jacobus Strijbos, bouw

vakarbeider, 
 ° W

ortel 26.12.1900 
 +W

ortel 14.01.1955 
X

 W
ortel 28.07.1926 m

et M
aria E

lisabeth K
oyen 
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Oudgrootouders 
 
64 Cornelius Franciscus Strijbos   °Hoogstraten 9.8.1730  

+Hoogstraten 4.11.1802 
x Hoogstraten 9.2.1767 

65 Delia Buijens     °Wortel 17.8.1741  
+Hoogstraten 2.2.1788 

 
66 Cornelius Roelants      ° Zundert 25.11.1735  

+Meer 26.5.1806 
    x Meer 28.7.1766 
67 Maria Brosens 
       ° Meer 9.1.1748  

+Meer 23.12.1781 
68 Lambert Oomen 
69 Joanna in ’t Groen 
 
70 Jacobus de Lauwer     ° Hoogstraten 14.5.1750 
71 Antonetta van Wijmeren 
 
72 Adrianus Govaers     °Meer 12.2.1737 
73 Maria Clara Verschueren 
 
74 Adrianus Steymans      ° Turnhout 
       + Merksplas 17.6.1787 
75 Cornelia Martens     ° Merksplas 19.4.1743 
       + Baarle Hertog 29.8.1808 
 
76 Joannes Govaerts     ° Lille 
    x Hoogstraten 17.1.1758 
77 Joanna Domen     ° Meer 
 
78 Joannes van Auwenhuijsen     °Wechelderzande 
79 Joanna Uydens      ° Oostmalle 
 
84 Cornelius Weijten      ° Brecht 
85 Dimphna Knapkens      ° Wortel 8.7.1733 
 
86 Michael Schaerlaekens 
    x Hoogstraten 13.8.1747 
87Maria Jonckers 
 
92 Joannes Lenaerts 
93 Maria Kepen 
 
94 Martinus Lambrechts     °Meerle 
95 Joanna Maria Verheijden  

° Hoogstraten 23.11.1736 
 
96 Joannes Baptista Coijen    ° Meerle 29.9.1726 
       + Meerle 25.5.1760 
97 Joanna Jacobi Van Sanderbuijten 
 
100 Adrianus Simon Reyvers     ° Meer  

+ Zundert 
    x Meer 15.11.1735 
101 Catharina Adrianus Van Aert 
       ° Meer 15.12.1715 
       + Zundert 2.10.1795 
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102 Petrus Petri Faes     ° Meer 31.12.1714  
+ Meer 17.8.1774 

    x Meer 18.2.1752 
103 Adriana Jan Huybrechts 
       ° Meer 6.6.1724  

+ Meer 17.9.1768 
 
104 Adriaan Jacob Meyvis 
    x Minderhout 29.10.1745 
105 Rosalia Hendrick Lemmens   ° Minderhout 20.5.1716 
 
106 Joannes Bogaert      ° Neerpelt 
    x Wortel 24.4.1752 
107 Anna Maria Kerstiaenssen 
       ° Minderhout 4.10.1724 
 
108 Adrianus Adriaen Goetschalckx 
109 Joanna Jan Huijbrechts 
 
110 Michael Leonardus Sterkens    ° Meer 3.6.1727 
111 Catharina Cornelius Antonius Mertens 
 
112 Joannes Petri Coijen     + Meerle 25.5.1760 
    x Meerle 22.4.1732 
113 Elisabeth van den Couwelaer  
 
116 Joannes Swaenen 
117 N.N. 
 
118 Petrus Herremans 
119 Anna Catharina Michielsen 
 
120 Arnoud Laurijs Mathijssen    ° Klein Zundert 8.11.1717  

+ Klein Zundert 24.11.1801 
    x Klein Zundert 15.5.1740 
121 Addriana Cornelis Wouters 
       ° Meer 29.9.1716  

+ Zundert 14.6.1785 
 
124 Petrus Jan Snepvangers    °Klein Zundert 25.3.1722  

+ Klein Zundert 28.3.1765 
    x Klein Zundert 22.7.1742 
125 Maria Cornelis Theunis    ° Kruisland r 1724  

+ Oudenbosch 4.10.1789 
 
126 Petrus Roovers      °r 1740  

+ Rijsbergen 17.2.1801 
127 Antonia Tax      ° r 1750  

+ Rijsbergen 10.5.1799 
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 Oudovergrootouders             Oudbedovergrootouders 
 
128 Cornelius Strijbos            256 Joannes Andriessen Strijbosch 
 ° Roosendaal 9.6.1689             ° Aerlebeek r 1650 
 + Hoogstraten 26.6.1735    + Roosendaal 23.10.1708 
 x Hoogstraten 26.7.1712    x Roosendaal 17.11.1680 
129 Joanna Willem Govaerts            259 Catharina Corneli Jan Neefs 
 ° Meerle 04.10.1687     + Roosendaal 09.03.1724 
 + Hoogstraten 15.01.1770 
 
 
 

 
Tijdens zijn familiebezoeken in de frontstreek ging onze secretaris Frans Renaerts in 
Steenkerke “rechtover de kerke” aankloppen aan het huis van Willem Vermandere, waar het 
tegen de straatkant vol beelden staat.  Wie deed er open?  Willem himself ! 
Nadat hij hem de reden van zijn bezoek had uitgelegd mocht hij direct binnen komen.  “Ik 
komm’just een uur geleden ut Sud-Afrika” .  Na wat heen en weer gepraat gaf hij zijn 
akkoord om zijn gedicht of lied “Mijne Stamboom” te publiceren in onze Kempische 
Genealoog. 
Het gedicht (lied) komt uit zijn boek : “WILLEM VERMANDERE,  Van Blanche tot 
Blankeman, De liedjesteksten “ uitgegeven door de uitgeverij Lannoo. 
 
‘Willem Vermandere is zanger, beeldhouwer, schilder en schrijver.  Vanaf de jaren ’60 
verwierf hij bekendheid dank zij zijn liedjes over de dingen des levens, de Westhoek en de 
verschrikkingen van de Grote Oorlog, aanvankelijk gezongen in zijn West-Vlaamse dialect, 
later in het Nederlands met een zware West-Vlaamse tongval. 
 
Hieronder het gedicht “Mijne Stamboom” 
 
 
Ik kom uit ne nest van krotteniers, 
  van doodgeweune piotten, 
van keuneboerkes (1) en kloefevolk,(2) 
  van’t kasteel van den hond zijn botten, 
dronkaards, kaarters en kluchtigaards, 
  klaroeners en klarinettisten, 
maar ook uit ne superkatholieke nest 
  van fundamentalisten. 
 
Ik zie in ’t verleden ook al rijmelaars 
  van naïeve en scabreuse strofen, 
ook bodybuilders en ook hooligans, 
  zelfs mystieke caféfilosofen, 
en straatmadelieven, gelijk overal, 
  in de meeste familiekronieken, 
ook rokkenjagers en ne beroepssoldaat, 
  zelfs een paar muzikale komieken. 

 
 
 
Koolputters vele en kloefkappers ook, 
  tjoolders (3) en landverlaters, 
ne circusklown en nen acrobaat, 
  ook mislukte nonnen en paters, 
ooit wierd er een aan de galg geknoopt, 
w’ hadden zelfs nen belastingsontvanger, 
nen pooier, nen dief en ne schooldirecteur, 
  zelfs ne zedeloze liedjeszanger. 
 
 
Sloebers, snoepers en foefelaars, 
  pallieters en arme schlemielen, 
werkers en wroeters en wriemelaars, 
  een familie van simpele zielen, 

MIJNE STAMBOOM 
(Willem Vermandere)
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eentje was ooit conducteur van den tram, 
  w’ hadd’n twee spoorwegmachinisten, 
drie binnenschippers en vier chauffeurs, 
  deels kaloten (4 )en deels socialisten. 
 
Maar alle geluk geen spoor van blauw 
bloed, 
  tenzij van een keukenprinsesse, 
nen prins carnaval en ook af en toe 
  nen voorvader met een maîtresse, 
nen keizer ook op de liggende wip, 
  
 

 uit de processie keuning Herodes, 
en nonkel Napoleon in ’t gesticht, 
  die veel lange jaren dood is. 
 
Van al die karwaten, daar stam ik vanaf, 
  in gedachten, woorden en daden, 
van kop tot teen, van buik tot gat, 
  ben ik erfelijk belast en beladen, 
maar ik kreeg godzijdank ook geuzenbloed, 
  van de zigeuners mijn zwerversvoeten, 
ik kreeg van de kelten mijn rostekop 
en van de vikings mijn zomersproeten. 
 

 
Van dichters en dromers dienen draai in mijn hoofd, 

       die vleugels om te fantaseren, 
mijn broebeltaaltj’ en mijn leugenbargoens, 

       om ’t volk hier ’t amuseren, 
maar ik groet u mijne stamboom van krotteniers, 

       van zoveel doodgeweune piotten, 
prinsessen en prinsen, ne grote salu, 

      van de zanger van den hond zijn botten. 
 

(1) keunen = konijnen 
(2) kloefen = klompen 
(3) tjoolders = dolers 
(4) kaloten = katholieken 

 
 
 

 
 
Dank zij de medewerking van enkele vrijwilligers zullen  we binnenkort een goed overzicht krijgen van 
de pachters en bezitters van de eigendommen van de familie “de Renesse” 
De cijns en leenboeken geven een schat aan gegevens omtrent de personen die op één of andere manier 
met de familie in aanraking zijn gekomen. 
Tientallen namen en familie’s kunnen aan de hand van deze archieven achterhaald en samengesteld 
worden. 
Wij hopen  tegen einde 2009 een groot deel beschikbaar te hebben voor publicatie. 
 
 

 
Hiernaast :“Wat staat hier nu eigenlijk?” 
Jos Van Breen, Frans van den Kieboom en Marcel 
van Dijck met Vic Bertels bestuderen de teksten in 
de cijns en leenboeken 

BEWERKEN  RENESSE ARCHIEF 
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   Hiernaast: 
“Welke letter zou dat kunnen zijn?” 
 
Maria De Bie, Jos Van Breen, Hugo Broen buigen zich 
over een moeilijk leesbaar woord. 
 
Leo Van Herwegen en Frans Renaerts en Mariette 
Backs bestuderen hoe de layout op de PC moet 
gebeuren,terwijl Frans van den Kieboom ijverig teksten 
omzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
September 2009_____________________________________________________________ 
 
24 september  Wat?  1ste les Cursus Familiekunde voor beginners 
   Waar?  Oud Gemeentehuis Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
Oktober 2009_______________________________________________________________ 
  
1 oktober  Wat?  2de les Cursus Familiekunde voor beginners 
   Waar?  Oud Gemeentehuis Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen en de Griffoen Dessel 
 
7 oktober     Wat?  Voordracht: ”Resultaten en bevindingen DNA 

 onderzoek 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 19u30  
   Wie?  VVF-Kempen, spreker Marc Gabriels 
 
8 oktober  Wat?  3de les Cursus Familiekunde voor beginners 

Waar?  Oud Gemeentehuis Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen en de Griffoen Dessel 
 
15 oktober  Wat?  4de les Cursus Familiekunde voor beginners 

Waar?  Oud Gemeentehuis Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen en de Griffoen Dessel 
 
22 oktober  Wat?  5de les Cursus Familiekunde voor beginners 

AGENDA 
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Waar?  Oud Gemeentehuis Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen en de Griffoen Dessel 
 
29 oktober  Wat?  6de les Cursus Familiekunde voor beginners 

Waar?  Oud Gemeentehuis Markt, Dessel 
   Wanneer? van 19u30 tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen en de Griffoen Dessel   
 
November 2008__________________________________________________________ 
                 
4 november  Wat?   Genealogische Vormingsdag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
 
4 november  Wat?  Voordracht : Inzicht in heraldiek en wapenschilden 

Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 19u30 
   Wie?  VVF-Kempen, spreker Johan Roelstraete 
 
22 november  Wat?  Genealogische dag Limburgse Kempen 
   Waar?  Lommel-Barrier Parochiezaal St. Antonius 
     Luikersteenweg 243 
   Wanneer? van 13u tot 18u 
   Wie?  Vzw Erfgoed Lommel mmv. VVF-Kempen 
 
December 2008______________________________________________________________ 
 
2 december   Wat?  Genealogische Vormingsdag 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? van 15u tot 22u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
2 december  Wat?  Voordracht: het “Renesse archief”: resultaten van 
      het onderzoek van het familiearchief 
   Waar?  Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 19u30 
   Wie?  VVF-Kempen, spreker Leo Van Herwegen 
 
Januari 2010_______________________________________________________________ 
 
30 januari  Wat?  Jaarlijkse Algemene Vergadering VVF-Kempen vzw. 
   Waar?  Stadhuis, Vrijheid, Hoogstraten 
   Wanneer 15u 
   Wie?  VVF-Kempen 
 
 
Meer info bij:  Frans Renaerts, St. Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27 
   frans.renaerts@busmail.net 
   Op onze website: http://www.vvf-kempen.be 
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Rijksarchief Antwerpen D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen  03/236.73.00 
    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 
Rijksarchief Beveren  Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 
Rijksarchief  Brussel  Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel  02/513.76.80 
Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 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 
Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/57.08.16 
Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 
Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 
Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 
Stadsarchief Mechelen G. de Stassaertstraat,  2800 Mechelen 015/20.43.46 
Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 
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 
 
 
 
 
 
 
 

NUTTIGE ADRESSEN 
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De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 
afdeling Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, 
advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te leveren vóór de 10de van de maand waarin 
het blad verschijnt bij: 

Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle 
victor.bertels1@telenet.be  

 
Gelieve alle correspondentie voor VVF-Kempen te zenden naar: 

Frans Renaerts, Sint-Jozefslaan 8, 2400 Mol 
frans.renaerts@busmail.net 

 
 Studiezaal:     Kasteel de Renesse 
            Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) 
 
 Website:          http://www.vvf-kempen.be 
 
Erevoorzitter :  Eugeen Van Autenboer (+) 
 
Erebestuurslid: Florent Bosch 
 
Ereleden:  Elisa Nijs 

Jos Van Breen  
 
Voorzitter : 
Marc Van den Cloot Salphensebaan 24, 2390  Malle  03/312.26.54 

marc.vandencloot@telenet.be    
Secretaris : 
Frans Renaerts  Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol   014/81.48.27 
    frans.renaerts@busmail.net     
Penningmeester : 
Victor Bertels   Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle 03/312.29.89 

   victor.bertels1@telenet.be 
 

Bestuursleden : 
Mariette Backs  Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel  03/383.26.16 
    mariette_backs@hotmail.com  
    
Gerard Keysers  Berkenlaan 8, 2275 Poederlee  014/88.22.84 
    gerardus.keysers@telenet.be 
 
Andre Sannen   Achterbos 208, 2400 Mol   014/31.93.26 
    andre.sannen@scarlet.be 
 
Herman Van De Leur  Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout 014/41.67.46 
    hevdl@skynet.be 
 
Andre Van Steenbergen Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69 

avsteen@pandora.be  
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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 VVF-
Mechelen 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 

EDITORIAAL 
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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 

 

   
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. 
 

WAPENKUNDE of HERALDIEK 
Deel 1 

        Victor Bertels 
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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) 

 
 

 
 
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 welkom.  
Contacteer onze secretaris. 

 
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. 

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS 
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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 Veltem-
Beisem 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 VVF-
Kempen 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.

 

 
De opzoekingen naar de naam Degenaers was een vriendendienst voor de heer J. Degenaers, 
die ik heb leren kennen op vakantie in Schotland 

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

(Degenaers, Degenaert, Deghens,Deignas en andere mogelijke schrijfwijze) 
Mariette Backs
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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       
 
 

 
 
         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. 
 
 

 
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):  
 

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN TOT DEELNAME AAN 
DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN  

VVF REGIONALE AFDELING KEMPEN vzw 

HET DNA PROJECT: EEN STAND VAN ZAKEN 
Marc Van den Cloot
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Aantal deelnemers 737 
Aantal deelnemers project 2009 483 
Aantal deelnemers project 2010 254 
Aantal Externe deelnemers 13 
  
Aantal afnames 721 
Aantal nog afnemen 16 
  
Aantal resultaten 1e certificaat 537 
Aantal resultaten 2e certificaat 478 
Aantal resultaten externe deelnemers 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 Waals-
Brabant 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 West-
Vlaanderen 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 DNA-
onderzoek 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 3   
1 8   
2 16   
3 22   
4 29   
5 30   
6 58   
Totaal 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. 
 
 

 
 
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 VVF-
Kempen 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  
    

WEBSITE  VVF-KEMPEN.BE 
 

�������
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27 januari      Wat?  Algemene vergadering VVF-Kempen vzw. 
   Waar?  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 
   Wanneer? 16u 
   Wie?  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  03/236.73.00 
    (gesloten) nu Sanderusstraat  Antwerpen 
Rijksarchief Beveren  Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren 03/750.29.77 
Rijksarchief  Brussel  Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel  02/513.76.80 
Felix-Archief Antwerpen Oudeleeuwenrui 29, 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 
Stadsarchief Geel  Werft 30, 2440 Geel    014/57.08.16 
Stadsarchief Herentals Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals  014/21.28.00 
Stadsarchief Hoogstraten Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten  03/340.19.60 
Stadsarchief Lier  Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier  03/480.11.96 
Stadsarchief Mechelen G. de Stassaertstraat,  2800 Mechelen 015/20.43.46 
Gemeentearchief Mol  Molenhoekstraat 2, 2400 Mol  014/33.09.70 
Stadsarchief Turnhout Grote Markt 1, 2300 Turnhout  014/44.44.98 
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 
Studie en documentatiecentrum van de V.V.F. 
    Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem 03/646.99.88 
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