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EDITORIAAL
Victor Bertels
2010 is alweer drie maanden ver en de activiteiten van VVF-Kempen draaien op volle toeren.
Wij hebben ons kunnen verheugen op een stijgende belangstelling voor ons documentatiecentrum in
Oostmalle. Op onze genealogische dag van maart hadden wij de grootste opkomst ooit.
Het blijft ons streefdoel om van alle gemeenten in het arrondissement Turnhout gegevens bijeen te
krijgen, zowel van de parochieregisters als van de burgerlijke stand. Dit moet een groot deel van de
vorsers in staat stellen om op één plaats zoveel mogelijk informatie te vergaren. Het bespaart
verplaatsingen en tijd, tijd die kan gebruikt worden voor opzoekingen
Voor de rest van het jaar hebben wij nog een aantal belangrijke punten die moeten verwezenlijkt
worden.
1) De voltooiing van de eerste fase van het DNA onderzoek. De vooropgestelde afname van
500 personen uit het oude Hertogdom Brabant is bereikt en onze voorzitter is nu volop bezig
om de resultaten van het onderzochte stalen in kaart te brengen. In de loop van de maand
april zal alles kunnen afgeleverd worden bij de drukker voor de publicatie van het boek met
uitslagen en stamreeksen. Inmiddels loopt de tweede fase, rest van België en Frans
Vlaanderen. Het ziet er naar uit dat ook dit gedeelte succesvol zal kunnen voltooid worden.
2) Na vier jaar intensieve arbeid is de digitalisering van de parochieregisters van Turnhout-St
Pieter praktische voltooid. In samenwerking met het stadsarchief van Turnhout zullen we
nog alle registers inscannen zodat naast de bewerkingen ook de akten digitaal ter
beschikking kunnen gesteld worden.
3) Wij hebben de intentie om dit najaar een cursus voor beginners in te richten in Turnhout.
Indien mogelijk zal dit gebeuren in samenwerking met het Stadsarchief.
4) De ontcijfering van de cijnsboeken van het “Renesse archief” loopt verder en wij hopen dit
tegen einde 2010 te kunnen voltooien
Wij hebben vroeger reeds meermaals een oproep gedaan voor medewerkers Voor de ontsluiting van
het Renesse archief hebben we een ruime groep medewerkers bijeengekregen.
Wij willen hier nogmaals een oproep om permanente medewerkers voor andere activiteiten: de
samenstelling van deze Kempische genealoog, helpers in ons documentatiecentrum, leden die ons
bestuur kunnen aanvullen e.d.
Het is blijkbaar een teken van de tijd, vrijwilligers en/of medewerking vinden voor een vereniging
blijkt alsmaar moeilijker te worden. Toch merken wij dat er erg veel interesse is voor familiekunde,
misschien voelt u zich geroepen om de continuïteit van VVF-Kempen te helpen veilig stellen.
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IN MEMORIAM JOS VAN BREEN,
ERELID VAN VVF-KEMPEN.
Vic Bertels
Jos werd geboren te Oostmalle op 20 november 1922 en overleed
kortstondig op 8 januari 2010 in het Sint-Jozef ziekenhuis in
Westmalle, 87 jaar oud.
In Oostmalle was Jos een levend monument. Van de meeste andere
mensen zeg je dan: het is goed geweest en hij heeft een gezegende
leeftijd bereikt. Maar Jos leek onverwoestbaar: hij bleef ondanks zijn
knagende ziekte volkomen lucide en actief in vele verenigingen.
Jos was een gedreven onderwijzer en had een zeer ruime
belangstelling voor alles en nog wat. Hij was niet alleen reisleider,
muzikant, koordirigent en instructeur van de Civiele bescherming,
maar ook zeer belezen en een actieve heemkundige en genealoog.
Jarenlang bezocht hij trouw elke vrijdag met zijn vrouw Antoinette de
archieven in Beveren, Antwerpen en elders. Zelden kwam hij zonder
buit terug en was het niet voor zijn eigen onderzoek, dan zou het wel
voor iemand anders nuttig zijn. Hij was auteur of medeauteur van talrijke artikels in de jaarboeken
van de Heemkundige Kring, en in VVF-Kempen werkte hij mee aan het ontsluiten van het
Renessearchief, waar zijn gedegen kennis van oud schrift zeer goed van pas kwam.
Zijn jarenlange opzoekwerk resulteerde in een zeer uitgebreid archief. Toen zijn vrouw in december
2008 overleed, hij was toen 85, stopte hij met zijn bezoeken aan de archieven en schonk hij zijn
volledig genealogisch bestand aan VVF-Kempen. Mooi geklasseerd en geordend op nummer en
geïnventariseerd in een exel-bestand van meer dan 31.000 records.
Het archief bevat honderden namen van families uit het Antwerpse en de Kempen, heel dikwijls
met uittreksels, doodsbrieven en/of bidprentjes, kwartierstaten of afstammingen.
De laatste maanden streed hij onvermoeibaar tegen een knagende ziekte. Het verlies van zijn
geliefde echtgenote, was een zware klap voor hem, maar hij wist dat verdriet om te zetten in actief
engagement. Toen ik hem een paar dagen voor zijn overlijden nog een bezoek bracht in het
ziekenhuis was hij nog vol goede moed en vroeg hij nog hoe ver het stond met het Renessearchief.
Maar het heeft niet mogen zijn. Een bijkomende longembolie werd hem fataal.
Voor ons blijft Jos dankbaar aanwezig in de vorm van zijn schenking, die wij als een parel
koesteren.
Dank u Jos.
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X Brecht, 14.9.1826
X Brecht
30. 4. 1793
X Loenhout
10. 7. 1798
X Oostmalle
3. 6. 1826
X Zoersel
18. 7. 1820
X Viersel
8. 5. 1841
X Emblem
22. 12.1848

9
10
11
12
13
14
15

Elisabeth JESPERS
Landbouwster
° Zoersel, 24.8.1831
+ Zoersel, 13.10.1874
Cornelius LEEMANS
Vrachtvoerder
° Viersel 10.10.1847
+ Zoersel 21.10.1922
Anna Catharina
BREUGELMANS
°Massenho 6.11.1849
+ Zoersel 28.7.1918

21
24

X Brecht, 17.5.1825

4
5
Josephus VAN BREEN Philomena KEYSERS
landbouwer
landbouwster
° Westmalle, 2.8.1837
° Brecht, 10.7.1846
+ Oostmalle, 12.3.1918 + Oostmalle, 27.5.1918
X Sint-Lenaarts, 1.6.1882
2
Cornelius Josephus VAN BREEN, landbouwer
° Oostmalle, 30 december 1887
+ Berchem, 5 juli 1938
27

X Zoersel, 3.5.1862

28
30

Jozef Antonius Angelica VAN BREEN
Erelid VVF-Kempen
° Oostmalle 20 november 1922 + Malle 8 januari 2010
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Joanna CLUYTS
° Broechem 2. 9. 1815
+ Massenhoven 10.12.1874

29
Petrus Josephus BREUGELMANS
° Broechem 12.1. 1799 Timmerman
+ Massenhoven 11. 11. 1858

63

Anna Catharina TORFS, arbeidster
,

Joannes Baptist CLUYTS

Petronella (VER)DONCK

Petrus Franciscus BREUGELMANS

Catharina WINNEPENNINCKX

58 59 60 61 62

Joannes Baptist GEBRUERS, arbeider

Joanna Maria SOENS, handwerkster

Henricus LEEMANS, wever

Catharina VERBRAEKEN

Adrianus Franciscus LEYSEN

Joanna Francisca MAES

52 53 54 55 56 57

Maria Theresia GEBRUERS
° Viersel 5. 5. 1819
+ Viersel 8. 5. 1841

Franciscus LEEMANS, dagloner
° Pulle 13. 3. 1817
+ Viersel 31. 3. 1868

26

Dimphna LEYSEN
° Pulle 20. 5. 1797
+ Zoersel 17. 3. 1878

25

Joannes Baptista JESPERS, akkerman

Anna Elisabeth PELLENS

Cornelius Josephus SMITS, timmerman

Anna Catharina STEVENS

Jacobus WENS, landbouwer

Maria Lamberti BROMANS

Matheus VAN GASTEL

Emerentia BARTHOLOMEEUSEN

Cornelius Aert QUIRYNEN

Maria Petri VAN AERT

Adrianus BOGAERTS

Anna Maria MAESEN

Franciscus KEYSERS

Elisabeth THEUNEN

Guillaume DE KONINCK, dagloner

Elisabeth DE KINDER, weefster

45 46 47 48 49 50 51

Jaco bus Joannes JESPERS, landbouw
° Zoersel 5. 6. 1795
+ Zoersel 18. 1. 1855

Maria Theresia SMITS
° Oostmalle 25. 7. 1799
+ Oostmalle 16. 2. 1856

23

Joan nes Franciscus WENS,
° Westmalle 6. 5. 1796 kuiper
+ Oostmalle 4. 7. 1858

22

Anna Catharina VAN GASTEL
° Loenhout 9. 10. 1774
+ Brecht 23. 10 1823

Catharina DE RIDDER
Petrus BRANTS, landbouwer

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Guilielmus Josephus BLOCK

Joanna SCHAUVORST

Egidius VAN BREEN, landbouwr

34

° Loenhout 15.10.1805
+ Brecht 17.6.1880

20

Cornelis QUIRYNEN, landbouwer
° Loenhout 3. 3. 1770
+ St-Lenaerts 10. 7. 1859

Joanna BOGAERTS
° Brecht 12. 12. 1770
+ Brecht 26. 7. 1812

19

Petrus KEYSERS
° Brecht 21. 5. 1752
+ Brecht 20. 1. 1817

Anna Catharina DE KONINCK
° Oostmalle 30. 8. 1774
+ Brecht 27. 4. 1826

18

Maria A.QUIRYNEN

X Castelré (Nl)
13. 2. 1798

Joannes WENS
Kuiper
° Oostmalle 1.2.1836
+

8
Adriaen BRANTS, dagloner
° Wechelderzande 18. 2. 1771
+ Wechelderzande 5. 10. 1810

17

Franciscus KEYSERS
landbouwer
° Brecht 2.11.1799
+St Lenrts 20.12.1878

X Zandhoven
18. 6. 1799
+ Westmalle 3. 5. 1851

16

Anna Maria BLOCK(X)
° Oelegem 11. 10 . 1779

Joaannes Franciscus VAN BREEN
° Wommelgem 13. 8. 1775
+ Oelegem 21 .6. 1816

3
3

Anna Maria BRANTS
dienstbode
° Oostmalle 11.5.1799
+Oostmalle 27.3.1886

Egidius Michael
VAN BREEN, landb.
° Oelegem 19.4.1800
+Westmalle 30.3.1840

32

31

X Massenhoven 3.8.1875

6
7
Antoon WENS
Maria Livina Leontina
kuiper-brouwersgast
LEEMANS
° Zoersel, 7.6.1869
° Zandhoven, 4.2.1878
+ Brecht, 12.2.1964
+ Brecht, 26.2.1904
X Zoersel, 23.5.1899
3
Maria Catharina Joanna WENS
° Borsbeek, 4 januari 1900
+ Oostmalle, 24 juli 1983

WAPENKUNDE OF HERALDIEK
Deel 2
Victor Bertels
In onze vorige editie gaven wij een overzicht van de heraldische hoofdfiguren die kunnen gebruikt
worden in een wapenschild. In dit artikel zullen wij het hebben over andere figuren die nog kunnen
voorkomen .
De Heraldische bijfiguren:
De verscheidenheid van de bijfiguren is erg groot, de meest voorkomende zijn:
De ruiten zijn langwerpige figuren met twee scherpe en twee stompe hoeken, (fig 67) wanneer zij
elkaar raken met de stompe hoeken noemt men hen aaneengesloten. (fig 68)
Wanneer de scherpe punten elkaar raken zijn ze aanstotend, (fig 69) wanneer het binnengedeelte is
weggenomen noemt met hen maliën (fig 70)
Het latwerk bestaat uit een grote malie waardoor twee schuin gekruiste latten gestoken zijn
(fig 72).
Geschaakt noemt een schild dat verdeeld is zoals een
schaakbord – gewoonlijk 36 vakken – het aantal rijen moet
steeds aangegeven worden (fig 73)
Geruit heet een schild dat helemaal met ruiten overdekt is (fig
74)
De Natuurlijke wapenfiguren
Dit soort figuren omvat alle produkten uit de natuur. Soms
kunnen zij anders lijken dan hun vorm in de werkelijke natuur
voorkomt.
1)Het menselijk lichaam en zijn onderdelen: (gif 76)
Steeds vermelden of de lichamen naakt, gekleed of geharnast
zijn, en welke kleuren zij hebben. Daarbij horen o.a. : man,
vrouw, heiligen, engelen en ook armen, handen, benen,
hoofden, borstbeeld e.a
2)De viervoeters:
De voornaamste hierin is de leeuw. (fig 93-94-95-97-98-99)
Wij kennen hem in verschillende vormen zoals daar zijn:
Klimmende leeuw, al dan niet aanziend, (in profiel of in front),
hij kan zijn: gewapend, getongd en/of gekroond, deze
bijkomende kenmerken dienen te worden aangegeven wanneer
zij van een andere kleur zijn.
Diverse ander vormen van de leeuw kunnen voorkomen.
De beer: kan eveneens klimmend, zittend, gehalsband, of
geketend voorkomen (fig 100)
De hond: zijn meestal hazewinden, de wolf, het hert, (fig 103 tot
106)
Het paard: kan stappend, rennend, gezadeld en getoomd zijn.
Fig 108)
3)De vogels:
Hier is de voornaamste de adelaar in allerlei vormen, eenvoudig
of dubbel. Hij kan gewapend, gebekt en getongd zijn van een
6

andere kleur, ook gekroond. Ook delen van de adelaar komen in de wapenkunde voor. (fig 109
tot112 )
Andere gebruikte vogelsoorten zijn: De merlet, de struisvogel, de kraanvogel, de pelikaan, de
zwaan, de haan, de duif.
4)De vissen en schelpen komen eveneens in de wapenschilden voor.
5)De hemellichamen: De zon wordt normaal afgebeeld als een mensengezicht.
De sterren kunnen vijfpuntig of zespuntig zijn.
6)De elementen: water, de zee, de rivieren, het vuur, de lucht en de aarde komen allen in de
wapenkunde voor.
7)De bomen en planten: De lelie in verschillende vormen, de roos kan gestengeld, geknopt en
gebaard zijn. Verder hebben we nog het klaverblad , de eik, de pijnboom enz.
8)De vruchten: hier vinden we o.a. de appel en de eikel (met of zonder steel en blad)
De kunstmatige wapenfiguren
Hieronder worden alle voorwerpen gerekend die door mensenhanden worden vervaardigd als daar
zijn:
1) kledingstukken: o.a. mutsen en kronen
2) huisraad, gereedschappen en werktuigen: bekers, sikkel, sleutels, molenijzers, hamers e.d.
3) wapens en oorlogstuig: het zwaard, de strijdbijl, pijlen enz.
4) gebouwen en bouwwerken: kastelen, bruggen, kolommen
5) vaartuigen: boten, galleien, ankers
6) fantastische figuren: meermin, eenhoorn, griffoen, draak e.a.
De huismerken:
Huismerken zijn de oudste van de bezittekens. Het verschil tussen huismerk en wapen ligt in de
kleur. Indien voor een wapen de kleuren van belang zijn dan is voor de huismerken slechts de
samenstelling van de lijnen die van belang. Eens in een wapen opgenomen verliest het huismerk
zijn naam en wordt het eenvoudige wapenfiguur.
DE SCHILDDEKKING
Deze bestaat uit verschillende onderdelen die alle een bijzonder naam hebben. Strikt genomen
volstaat het schild met figuren, doch bij een volledige wapenvoorstelling kunnen bijkomende
figuren er volledigheidshalve worden bijgevoegd.
a) de helm
b) de wrong en helmkroon
c) het helmteken
d) de dekklederen
Andere versieringen van het schild
a) de schildhouders: dit zijn figuren van mensen of dieren die aan weerszijden van het schild
staan opgesteld en dit laatste schijnen te bewaken of vast te houden. In Frankrijk maakt men
onderscheid, mensenfiguren noemt men “tenants”, dierenfiguren noemt men “supports”. De
schildhouders staan rechtop in profiel naar het schild ziende. Vanen, banieren, vlaggen of
wimpels worden ook als bijkomende schildversiering aangetroffen.
a) De wapenspreuk: staat op een banderol
onderaan het schild.
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b) Mantels en andere sieraden: De mantel is meestal in fluweel, gevoerd met natuurlijk
hermelijn en eindigt in een verhemelte dat onmiddellijk wordt gedekt door een rangkroon.
De keuze van sieraden is willekeurig. Ordetekens van de wapendragen kunnen ook als
bijkomend schildversiering voorkomen.
c) Kronen: De rangkronen komen voor op
het schild, geplaatst als er geen andere dekking
voorkomt en geven de rang van de wapendrager
weer. Deze kronen verschillen van land tot land en
worden meestal in de adelsbrieven uitdrukkelijk
toegekend.
d) Hoeden, baretten en mijters: Hoeden
komen vooral voor op geestelijke wapens, aan de
hand van de kleur en het aantal kwasten kan de
rang van de wapendrager afgelezen worden. De
baretten werden ingevoerd door Napoleon I, het
aantal veren geeft de rang van de wapendrager aan.
De mijters kunnen zowel boven abts- als
bisschoppelijke wapens voorkomen.
Waar kunnen wij een familiewapen vinden?
a) Op oude zegels en voornamelijk zegels van
de schepenbanken, echter zonder kleuren.
b) Op oude grafstenen, met één of meer
wapens – mannelijk of vrouwelijkc) Op oude obiits (overlijdensborden), hierop
komen regelmatig alliantiewapens voor met vier, acht of zestien kwartieren, en dit meestal
in kleur.
d) In handschriften welke handelen over graf- en gedenkschriften
Wanneer U meent een familiewapen te hebben teruggevonden blijft steeds de regel:
“alles nauwkeurig onderzoeken vooraleer te zeggen – het is mijn familiewapen -!
(Uit “Cursus wapenkunde” Familia et Patria , samenstelling H.J.Bockstal)
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

Congres:
Op zaterdag 27 maart gaat in Brussel het 45ste Nationaal Congres van de Vlaamse Vereniging voor
Familie door. Het thema van dit congres is “Op zoek naar je familie in Brussel”
Stewards en pendelbussen zorgen bij het station Brussel Centraal voor begeleiding en vervoer van
de deelnemers.
Iederereen is welkom vanaf 9u30 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aan de Lombardstraat
69. Om 10u30 is er een rondleiding in het parlement of kan je de lezing volgen van Guido Fontein
of Jan Hertogen.
In de namiddag vanaf 13u30 is er een wandeling door Brussel of kan je het Algemeen Rijksarchief
aan de Ruisbroekstraat 2, bezoeken
De genealogische markt kan je bezoeken in de Priemstraat 51. Hier is info omtrent het DNA
project, bidprentjes, kiezerslijsten enz. Je kan er tevens informatie verkrijgen over hoe aan je
stamboom beginnen, hoe een familiegeschiedenis opmaken of hoe je in het buitenland moet zoeken.
Meegebrachte Latijnse teksten worden ter plaatse vertaald.
De verschillende locaties zijn met een pendelbus te bereiken.
Medewerkers:
VVF-Kempen is nog steeds vragende partij voor medewerkers, zowel bestuursleden als vrijwilligers
voor onze genealogische dagen. Onze vereniging steunt al enkele jaren op dezelfde mensen en
verjonging en/of vernieuwing is zeker welkom. Interesse voor Familiekunde en bereid zijn om
andere vorsers te helpen is de enige vereiste.
VVF-Kempen is nog altijd op zoek naar kopij voor de “Kempische Genealoog”. Stambomen,
Familiegeschiedenissen, speciale vondsten, interessante genealogische artikelen … alles mag aan de
redactie doorgestuurd worden. Wij rekenen hier op de steun van onze leden.

Projecten:
De eerste fase van het DNA onderzoek is succesvol beëindigd. In de loop van het volgende
kwartaal zal het resultaat in boekvorm beschikbaar zijn. De deelnemers werden reeds allemaal
benaderd om het boek aan te schaffen. Personen die niet deelgenomen hebben en toch
geïnteresseerd zijn in de resultaten kunnen dit boek bestellen bij onze voorzitter Marc Van den
Cloot, e-mail: marc.vandencloot@telenet.be
Schenkingen:
Marie De Vrij Zoersel, bidprentjes en doodsbrieven
Mathilde Goelen Mol, bidprentjes
Roger de Keuster: bidprentjes
Fam. Ildefons Pijs: 2 albums geboortekaartjes.
Aangekocht voor onze bibliotheek: De familie Jacops uit Vorselaar – opgemaakt door Ludo Jacops
uit Ranst.
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JAARVERGADERING VVF-KEMPEN
27 januari 2010
Samenvatting van het jaarverslag 2009
Activiteiten in 2009:
De raad van bestuur vergaderde 9 maal en in ons vormingslokaal hielden we 10 genealogische
dagen. Het bezoekersaantal op de genealogische dagen blijft stijgen, in 2009 mochten we 169
bezoekers verwelkomen.
Er werden drie voordrachten gegeven met een totale aanwezigheid van 130 personen.
Het DNA-project, opgestart door onze vereniging, is een groot succes. Op de dag van de lancering
van het project, 15 februari 2009, konden we meer dan 300 aanwezigen noteren. Er was ook grote
belangstelling vanwege pers en televisie.
Buiten ons lokaal organiseerden wij zelf nog een lessenreeks “Genealogie voor beginners” in
Dessel en namen wij deel aan genealogische activiteiten in St-Niklaas, Lommel, Mol en
Wij hebben vroeger reeds meermaals een oproep gedaan voor medewerkers Voor de ontsluiting van
het Renesse archief hebben we een ruime groep medewerkers bijeengekregen.
Wij willen hier nogmaals een oproep om permanente medewerkers voor andere activiteiten: de
samenstelling van deze Kempische genealoog, helpers in ons documentatiecentrum, leden die ons
bestuur kunnen aanvullen e.d.
Het is blijkbaar een teken van de tijd, vrijwilligers en/of medewerking vinden voor een vereniging
blijkt alsmaar moeilijker te worden. Toch merken wij dat er erg veel interesse is voor familiekunde,
misschien voelt u zich geroepen om de continuïteit van VVF-Kempen te helpen veilig stellen.

Projecten:
Twee projecten werden verder afgewerkt: De
bewerking van de parochieregisters van Turnhout
is bijna volledig voltooid. De werkgroep die zich
bezig houdt met het transcriberen van de cijns en
leenboeken uit het archief de Renesse
vergaderden acht maal en hebben reeds een
twintigtal boeken ontcijferd.
In samenwerking met VVF-Mechelen en VVFAntwerpen werd zeer hard gewerkt aan het DNA
project. De geplande doelstellingen werden
praktisch bereikt en in de komende maanden zal
het boek met de resultaten van de
deelnemers verschijnen.
Bestuursleden op de algemene vergadering.
Bibliotheek:
Onze bibliotheek werd vorig jaar opnieuw goed aangevuld. In totaal kwamen er meer dan tachtig
werken bij.
Onze verzamelingen doodsbrieven en bidprentjes stegen respectievelijk met 4.889 en 6.970 stuks,
van beide items hebben we nu ongeveer 20.000 exemplaren.
Een belangrijk gegeven voor onze vereniging zijn de schenkingen. Twintig personen of
verenigingen bezorgden ons allerlei genealogische boeken, documenten en gegevens. Heel wat van
deze gegevens zijn in de loop der jaren door die betrokkenen verzameld en gekoesterd. Dank zij
hun schenking blijft alles beschikbaar voor het nageslacht.
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Financiën
Wij beschikken over voldoende financiële middelen om onze werking de organiseren.
Mede dank zij de steun van Familiekunde Vlaanderen konden wij onze bibliotheek gevoelig
uitbreiden zowel met boeken als met legkasten
Lidmaatschap
Het aantal VVF-leden in de afdeling Kempen bleef op hetzelfde peil als vorig jaar. Hiermee gaan
wij in tegen de dalende trend die in de rest van het land optreedt. Het bestuur dankt alle leden voor
de trouw.
Ons volledig jaarverslag 2009 is te lezen op onze website: www.vvf-kempen.be
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HUWELIJKSVOORWAARDEN IN HET OUD REGIME
In de huwelijksakten van de 17de en en 18de eeuw kom je regelmatig de vermelding “cum
dispensatione” tegen. Dit geeft aan dat er huwelijksbeletselen waren waarvoor een vrijstelling
diende bekomen de worden.
Die beletselen vinden hun oorsprong in de decreten van het Concilie van Trente (1563)
De meest voorkomende beletselen waren deze wegens bloedverwantschap en aanverwantschap.
Wanneer de datum van een huwelijk min of meer vaststond, was de eerste stap een bezoek aan de
pastoor van de parochie of ieder bij zijn pastoor als ze tot een verschillende parochie behoorden.
De pastoor van de toekomstige bruid diende dan een uitgebreid onderzoek te doen om uit te maken
of er geen beletselen waren tegen het voorgenomen huwelijk.
Waren er geen, dan nam de pastoor akte van de wederzijdse toestemming om te trouwen. In de
meeste gevallen noemt men dit de ondertrouw. Bij de adel wordt ook gesproken over verloving, die
reeds op zeer jonge leeftijd kon gebeuren. Dit komt hier echter niet ter sprake.
De belofte om te trouwen, (ondertrouw) bracht reeds een zekere verplichting met zich, zelfs
wanneer zo’n belofte gedaan werd “in kroegen, tussen drinkebroers en zatlappen”
Na de ondertrouw volgden dan de afkondiging of roepen. In de volksmond wel eens: “zij zijn van
de preekstoel gevallen” genoemd. Als er hier ook geen beletselen naar boven kwamen, kon het
huwelijk voltrokken worden.
De pastoor, meestal van de parochie van het meisje, deed het onderzoek.
De eerste vraag was: zijn de toekomstige trouwers gedoopt? Wanneer de jongen van een andere
parochie was, dan werd aan de betrokken pastoor een doopattest gevraagd.
Het was de pastoors nadrukkelijk verboden vrede te nemen met een verklaring van de toekomstige
bruidegom als zou hij niet gedoopt zijn. Deze truc werd door reeds gehuwde mannen wel eens
gebruikt om opnieuw te huwen zonder dat hun eerste vrouw overleden was.
Ze gaven er dus de voorkeur aan zich een tweede maal te laten dopen, liever dan een doopattest van
hun parochie voor te leggen. Normaal moest de pastoor dus naast de doopakte nota nemen van het
huwelijk.
Bij de bewerking van de parochieregisters hebben ik echter nooit dergelijke randvermelding gezien.
Op het platteland zal dit ook niet nodig geweest zijn omdat de pastoor zijn “pappenheimers” wel
degelijk kende.
Een tweede vraag was: zijn zij bekwaam om te huwen? Daartoe was een minimum leeftijd vereist;
de jongen moest minstens 14 jaar en meisje minstens 12 jaar oud zijn, tenzij …”ze de puberteit
nabij waren en het verstand aanvulde wat aan leeftijd ontbrak”
(ut vir saltem quatuordecim, mulier vero duodecim annos expleverit, nisi essedent proximi pubertati
et malitia suppleret aetatem – Rituale sive Parochiale Leodiense, 1701)
Het aanstaande koppel moest een basis godsdienstkennis hebben en moesten het weesgegroet, het
onze vader, en de twaalf artikelen van het geloof kunnen opzeggen.
Wanneer stadskinderen uitbesteed werden aan burgers op den buiten, moesten de pleegouders
beloven die gebeden aan de kinderen aan te leren.
Bij een tweede of derde huwelijk moest het bewijs geleverd worden dat de echtgenote(n) overleden
wa(ren)s. Vooral voor rondtrekkende personen, (pelgrims, soldaten, vrouwen van soldaten) en
gevangenen was dat soms een bijkomende moeilijkheid.
Ten slotte was er nog de besloten tijd (“tempus clausus”), d.i. de perioden in het jaar waarin het
huwelijk in principe niet mocht plaats hebben; die waren:
-van het begin van de advent (4 weken voor Kerstmis) tot Driekoningen (6 januari)
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-van Aswoensdag tot de zondag na Pasen (de vastentijd en de paastijd).
Als er in de huwelijksakte sprake is van dispensatie wegens besloten tijd… zal men de reden korte
tijd later wel vinden in het doopregister!
Bloedverwantschap en Aanverwantschap
Het meest voorkomende huwelijksbeletsel is de verwantschap, zowel de bloedverwantschap
(cognatio) als de aanverwantschap (affinitas) – deze laatste natuurlijk alleen bij een tweede
huwelijk. Volgens het concilie van Trente waren beiden een huwelijksbeletsel “tot in de vierde
graad inbegrepen.” De graad werd bepaald door het aantal voorouders tot de gemeenschappelijke
voorouder, deze laatste niet meegeteld.
De aanverwantschap werd op dezelfde wijze berekend. Een man was dus verwant met de zuster
van zijn vrouw alsof het zijn eigen zuster was, d.i. in de eerste graad; hij was zelfs verwant met de
zuster van zijn bijzit ! (dit echter slechts tot de tweede graad)
(“aanverwantschap is de verwantschap tussen personen die – alle gemeenschappelijke voorouders
ontbrekende – voorkomt uit vleselijke betrekkingen, ook buitenechtelijke!”)
Om het huwelijk tussen bloedverwanten te verbieden, beriep men zich reeds in de 11de eeuw
op de nadelige gevolgen: “Uit zulken komen meestal voort blinden, kreupelen, gebochelden
en leepogigen of andere misvormen”
1 Ouders
Vader of Moeder
Broer
Zoon van 1
|
Kozijn
Kleinzoon van 1
|
Achterkleinzoon van 1
|
Achter-achter
kleinzoon van 1

ste

1 graad
2de graad
3de graad
4de graad

Zuster
dochter van 1
|
Nicht
kleindochter van 1
|
Achterkleindochter van 1
|
Achter-achter
kleindochter van 1

vb: huwelijksbeletsel wegens bloedverwantschap:
Als één van de vier grootouders van de jongen kozijn of nicht was van één van de vier grootouders
van het meisje.
Dit kan zeer ver gaan, nemen we dat er in iedere generatie vijf kinderen zouden zijn, dan heeft ieder
kind 25 verwanten in de tweede graad, 125 in de derde graad en 625 in de vierde graad.
In de meeste gevallen zal men zelf niet meer geweten hebben dat er verwantschap was.
Ook de pastoor zal aan genealogie moeten gedaan hebben om de verwantschap vast te stellen!
Je kan zelf vaststellen bij familieonderzoek dat in kleine gemeenschappen regelmatig
kwartierverlies optreedt, dispensatie voor bloed- of aanverwantschap is dan ook de meest
voorkomende dispensatie.
Enkele redenen om huwelijk tussen verwanten te excuseren:
-de engheid van de plaats, wat de vrouw betreft; wanneer namelijk de plaats zodanig is dat een
meisje van eerbare familie ongehuwd zou blijven of zou moeten trouwen met iemand van lagere
stand
-de leeftijd van het meisje, namelijk méér dan 24; ten minste voor zover zij er geen van gelijke stand
kan vinden om te trouwen
-het behoud van een illustere familie of het behoud van goederen in een illustere familie
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Het gebeurde ook wel eens dat de verwantschap eerst na het huwelijk vastgesteld werd. In dit geval
was het huwelijk ongeldig, moest dispensatie aangevraagd worden en werd er daarna “hertrouwd”
Als men in de huwelijkstafels tweemaal dezelfde personen vermeld ziet, op twee verschillende
datums, gaat dat meestal niet om een vergissing. Het zal waarschijnlijk een hertrouwen betreffen.
Andere beletselen
a) verschil in eredienst:
-dit kan zijn tussen een gedoopte en een ongedoopte – een ongedoopte zal zich moeten laten dopen
omdat zonder doopsel geen ander sacrament kan ontvangen worden.
-ketters, afvalligen of geëxcommuniceerde: wanneer beiden gedoopt zijn is het aangegane huwelijk
in principe niet ongeldig. In sommige streken verklaarde de vorst deze verbintenissen wel onwettig,
de kinderen uit dit huwelijk geboren waren onwettige kinderen.
-het feit een hogere wijding (subdiaken, diaken of priester) te hebben ontvangen.
Eens het onderzoek gedaan kan de pastoor nog onder eed laten verklaren dat er geen andere
beletselen bestaan, dit kan in de huwelijksakte opgenomen zijn: “praestito praevie a nupturientibus
juramento quod nullum obstet canonicum impedimentum”
Na de ondertrouw gaan de trouwlustigen naar huis met de strenge vermaning dat ze niet moeten
denken dat nu alles gepermitteerd is:
“De pastoor zal de trouwers vermanen dat ze, alvorens de priesterlijke zegen in de kerkte hebben
ontvangen, niet in hetzelfde huis mogen wonen, dat ze het huwelijk niet mogen “consommeren”, dat
ze zelfs niet samen mogen zijn, tenzij in presentie van andere personen.”
Dan volgen de drie roepen of bannen, in veel huwelijksakten vind je echter dispensatie van een of
twee roepen.
Om geldig te huwen moesten de trouwers vrij hun toestemming geven in bijzijn van tenminste twee
getuigen en van de pastoor. Alleen de pastoor, of een door hem gevolmachtigde priester was
bevoegd om het huwelijk bij te wonen of in te zegenen. De aanwezigheid van de pastoor volstond,
hij moest niet noodzakelijk inzegenen.
(een groot deel van bovenstaande tekst komt uit een artikel geschreven door L. De Meuter,
verschenen in Vlaamse Stam)
Vic Bertels
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AGENDA
Maart 2010_____________________________________________________________
18 maart
Wat?
Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
19u30
Wie?
VVF-Kempen
April 2010_______________________________________________________________
7 april
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
15 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

Mei 2010__________________________________________________________
5 mei
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
20 mei

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

Juni 2010__________________________________________________________
2 juni
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

17 juni

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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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NUTTIGE ADRESSEN

Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief abdij Bornem
Archief abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

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

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/57.08.16
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00
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De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde,
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NIEUWS VAN HET DNA-FRONT
De deelnemers aan het project ontvangen geregeld van onze webmaster Marc Gabriëls een
mail met de stand van zaken. Dat is niet altijd eenvoudig om volgen voor de deelnemers, laat
staan voor de anderen. Vandaar een poging om alles even te verduidelijken.
Wat het totaalbeeld betreft, is het eerste objectief van 500 voor het oud hertogdom Brabant zo
goed als bereikt (498 bij de redactie van dit artikel). Voor het tweede projectdeel is het
Vlaamse landsgedeelte bijna afgerond: nog een 30-tal Limburgers. Voor Wallonië, FransVlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg ligt het veel moeilijker. Begin juli starten we
met de Frans-Vlamingen in Bailleul, maar dan volgt de vakantietijd en gebeurt er niet veel.
Het is dan wachten op september. Op dit ogenblik hebben we 847 deelnemers, waarvan er
838 hun staalafname passeerden. Daarnaast zijn er 49 deelnemers buiten reeks, d.w.z. dat zij
niet aan de vereiste voorwaarden voldeden of dat hun regio volgeboekt is. Verder hebben we
16 externe deelnemers die elders hun DNA lieten onderzoeken maar hun gegevens ter
beschikking stelden. Al bij al een geweldig resultaat waar ze in Leuven bijzonder blij en
minstens even verrast naar opkijken. Intussen doet de hele (genetische) wereld dat ook.
De genetische resultaten zijn even indrukwekkend: in de reeds onderzochte populatie vond
men 15 verschillende haplogroepen, onderverdeeld in niet minder dan 37 subhaplogroepen.
Ruwweg kunnen we zeggen dat de eerste de grote migratiegroepen benoemt en de tweede de
grote historische groepen. Vanzelfsprekend leidt dat in de komende jaren nog tot verdere
opsplitsing en (hopelijk) toetsing aan de archeologische vondsten. De dominante groep in
onze streken is de zogenaamde R1b-groep, populair als de Cro-Magnonafstammelingen
betiteld, die iets meer dan 60 procent vertegenwoordigt. Daarnaast vinden we de noordelijke
I-groep (21 %) waaronder onder meer de Vikings ressorteren, de J-groep van GrieksRomeinse herkomst (ca. 5 %), de Noord-Afrikaanse E-groep (ook ca. 5 % en waarschijnlijk te
associëren met de Carthaagse en Romeinse beschaving) en verder een aantal kleine groepen
van zeer diverse afkomst.
Als genealogen waren wij vooral benieuwd naar de mogelijke verwantschappen. Die zijn er
ook gevonden: niet minder dan 311 of 37,5 % van de deelnemers ! Dat onwaarschijnlijk
succes is vooral te danken aan onze (wereldwijd unieke) regionale aanpak van het project en
de keuze voor een 37-merkeronderzoek dat veel beter in staat is om verwantschappen te
bepalen dan de klassieke 12 van de internationale projecten. Eind juli, begin augustus
verschijnt eindelijk het boek DNA Brabant met de resultaten. U kan het bestellen aan 30 euro
via onze website www.brabant-dna.org (projectdeelnemers genieten van een korting).
Later dit jaar (oktober) plannen we een grote academische zitting in het Antwerpse waar de
specialisten de resultaten uitvoerig komen toelichten. Bezoek daarom geregeld onze website.
Uiteraard werken wij intussen verder aan het tweede projectdeel waarvan we de resultaten
nadien ook publiceren. De voorinschrijving voor dat boek kondigen we via de website aan.
Tenslotte nog een belangrijke opmerking. Brabant is wel afgelopen, maar wie dat wenst, kan
nog steeds en dit tot eind oktober, BUITEN REEKS deelnemen. Dat is dan wel aan de niet
gesubsidieerde prijs van 120 euro, maar er zijn geen voorwaarden of beperkingen qua regio,
land of genealogische gegevens. Het is niet vereist (wel aanbevolen) om tot voor 1800 te
kunnen opklimmen. De normale prijs van dit onderzoek is 150 euro, zodat u er toch nog uw
voordeel kan mee doen. Inlichtingen via mail: marc.vandencloot@telenet.be
Marc Van den Cloot, projectleider
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PERSONEN UIT HET ARRONDISSEMENT TURNHOUT
IN NEDERLANSE DIENST IN 1832
In 1830 heeft België zich tijdens de Brabantse omwenteling losgemaakt van de
Nederland en werd als onafhankelijke staat erkend. In 1831 werd België dan een
grondwettelijk koninkrijk.
Maar in 1832 stelde de “Administration de la Sûreté Publique” vast dat er nog steeds een
aantal Belgische onderdanen voor Nederland werkten.
Daarom werd aan al de provincies gevraagd daar een onderzoek naar te doen. Zo ontving de
gouverneur van de Provincie Antwerpen een brief (natuurlijk in het Frans opgesteld) met het
verzoek een lijst aan te leggen van alle Belgen uit zijn provincie die nog in het vijandige
Nederland in dienst waren (of van wie men veronderstelde) hetzij als militair of als
fonctionnaire politique, administratif ou judiciaire of als employé dans une administration
quelconque.
Gevolggevend hieraan won de gouverneur inlichtingen in bij de plaatselijke
overheden. De antwoorden die tal van biographische bijzonderheden bevatten bleven bewaard
in het Provinciaal archief F.15, berustend op het Rijksarchief te Antwerpen (nu te raadplegen
in Beveren).
Hieronder vind je de inhoud van deze lijst in gecondenseerde vorm: familienaam,
voornaam, volgnummer ( de namen in deze lijst waren niet alfabetisch gerangschikt), a:
geboorteplaats, b: beroep uitgeoefend voor de indiensttreding, c: datum van indiensttreding, d:
functie, e: vermoedelijke verblijfplaats (in 1832), f: verblijfplaats in september 1830, g:
bezittingen of inkomsten, h: allerlei opmerkingen. Vele van deze personen, die in deze lijsten
vermeld worden, keerden wellicht nooit meer naar hun geboortestreek terug.
Deze documenten belichten enerzijds een aspect van de geschiedenis van de emigratie.
Anderzijds kunnen sommigen hieruit interessant nieuws vernemen die nuttig kan zijn voor
hun familiegeschiedenis.
De gegevens uit dit artikel hebben we geput uit het nummer 3 jaargang 5 (1969) van
Vlaamse Stam. In dit artikel hebben wij ons beperkt tot het arrondissement Turnhout
(Kempen). In het artikel in Vlaamse Stam zijn eveneens diegenen opgenomen uit de
arrondissementen Antwerpen en Mechelen. Dit nummer zoals alle andere kun je raadplegen in
onze bibliotheek te Oostmalle

Stad Turnhout
DENS Pierre (3), a: Rotterdam, b: huissier van de stad Turnhout, c: sedert ongeveer 8
maanden, d: waarschijnlijk douanier, e: Tilburg, f Turnhout, g: nihil.
JANSSENS Jean Baptiste (2), a: Turnhout, b: vrijwillig in Nederlandse dienst, c: 3 jaar
geleden naar de Oost vertrokken, d: onbekend, e: vermoedelijk in de Ned. kol., f: onbekend,
g: nihil.
LEYSEN Henri (1), a: Turnhout, b: plaatsvervangend militien van de lichting 1824, c: in
1828 naar de Oost vertrokken, d: onbekend, e: vermoedelijk in de Nederlandse kol, f:
onbekend, g: nihil.
VAN SAS Jean (4), a: Turnhout, b: wever, c: ongeveer 8 jaar, d: “chasseur de Van Damme”,
e-f: Nederland, g: nihil.
VERHOEVEN Benoit (5), a: Turnhout, b: bakker, c: ca. 6 jaar, d: kurassier, e-f: Nederland, g:
nihil.
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Geel
LEYS Pierre (2), a: Geel, b: hoedenmaker, c: 1828, d: tweede luitenant bij de artillerie, e-f:
Nederland, g: nihil
SIRO Charles (1), a: Geel, b: tailleur, c: 12 à 14 jaar, d: marechaussee, e-f: Nederland, g:
nihil.
VERREYDT Henri (3), a: Geel, b: dagloner, c: 1828, d: bij de artillerie graad onbekend, e-f:
Nederland, e-f: nihil.

Overige gemeenten
AERTS Jean (22), a: Meerhout, b: zonder, c: 1824, d: huzaar zonder graad, e-f: Batavia.
BERTELS Henri (3), a: Dessel, b: knecht, c: 28-IV-1826 als milicien, d: militair, e:
Nederland.
BOGEMANS Jean Baptiste (9), a: Itegem, b: timmerman te Grobbendonk, c: juli 1804, d: als
vrijwilliger in Ned; kol, e-f: Batavia, g: heeft F. 100 te verwachten, wordt beheerd door zijn
ouders François Bogemans en Thérèse Van Asten.
COUTERS Henri (11), a: Herentals, b: landbouwer, c: 1808, d: in het leger, e: Nederland, f:
Doornik.
GEUDENS Pierre Simon (4), a: Dessel, b: spinner (fileur), c: 1826 als militair, d: militair, e:
Nederland.
GORIS Guillaume (12), a: Herentals, b: bakker, c: 1823, d: dragonder, g: Nederland, f:
Mechelen.
HOSKENS Martin (5) a: Dessel, b: spinner, c: 26-IV-1827 als “remplaçant”, d: luitenant bij
de infanterie, e: Nederland.
LAEREMANS Jacques (21), a: Geel, b: knecht, c: 1817, d: korporaal bij de artillerie, e-f:
Batavia.
LEYSEN Joseph (28), a: Noorderwijk, b: landbouwer, c: 1814, d: onderofficier bij de
artillerie, e: onbekend, f: op de citadel te Antwerpen, g: nihil.
LIEKENS François (10), a: Pulle, b: knecht te Grobbendonk, c: 14-V-1821 als
plaatsvervanger, d: aangeworven voor de Ned. kol. e-f: Batavia.
MAES Henri (26), a: Mol, b: zonder, c: 1827, d: vrijwilliger voor de Ned. kol., e-f: Java, g:
nihil.
MEEUS Joseph (14), a: Herenthout, b knecht, c: 1829, d: bij de lichte artillerie, e: Nederland,
f: Breda, in het garnizoen.
MUYSHONT Jean (17), a: Meerle, b: hoefsmid, c: 1826, d: militair, e-f: Batavia.
NAERHUYZEN Arnould (25), a: Venlo, b: zonder, c: 1827, d: vertrok als particulier naar de
Ned. kolonies, e-f: Java, g: nihil.
PEETERS François (20), a: Meerhout, b: bakker, c: 1819, d: infanterie zonder graad, e-f:
Batavia.
PEETERS Joseph (18), a: Meerhout, b: zonder, c: 1814, d: “lieutenant du train”, e-f: Breda, g:
Fr 300, beheerd door zijn broer Josse Peeters te Meerhout.
PEETERS Joseph (30), a: Noorderwijk, b: dagloner, c: 1820, d: infanterist, f: Ned. kol., g:
nihil in België.
PEETERS Michel (19), a: Meerhout, b: ketelmaker, c: 1820, d: infanterist zonder graad, e-f:
Batavia.
SCHERDER Henri (6), a: Gierle, b: zonder, c: 1810 d: onderwijzer, e-f: Amsterdam, g:
onbekend, h: zijn vader woont in Lier.
SCHERDER Pierre (7), a: Gierle, b: zonder, c: 1826, d: onbekend, e-f: Batavia, g: broeder
van de vorige.
SMOLDERS Pierre Louis (32), a: Tongerlo, b: knecht, c: 1830, d: infanterist zonder graad, ef: onbekend in Europa.
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SNOLLAERTS Adrien François (2), a: Baarle-Hertog, b: directeur van de Regristratie te
Antwerpen, e: Gastel (Noord Brabant), f: Antwerpen.
SWOLFS (23), a: Meerhout, b: knecht, c: 1825, d: infanterist zonder graad, e-f: Batavia.
TIELEMANS Joseph Théodore Jean Baptiste (31), a: Tongerlo, b: licentiaat in de rechten, c:
1816, d: bediende bij het Ministerie van Financiën, e-f: ‟s-Gravenhage.
TUBACKX Pierre (29), a: Noorderwijk, b: knecht, c: 1815, d: artillerist zonder graad, e:
onbekend, f: op de citadel te Antwerpen, g nihil in België.
VAN DER AVORT Michel (33), a: Weelde, b: knecht, c: 1822, d: onbekend, e: Ned kol..
VAN DER LINDEN Charles (15), a: Geel, b: advokaat, notaris, ontvanger, d: accijnzen, e-f:
‟s-Gravenhage.
VAN GHERT Pierre Gabriel (1), a: Baarle Hertog, b-d: onbekend, e-f: „s-Gravenhage
VAN PRAET Jean (24), a: Mol, b: zonder, c: 1828, d: lansier, e-f: Java,g: F. 400, beheerd
door Charles Joseph Van Praet te Mol.
VAN ROEY François (35), a: Westerlo, b: knecht, c: 1831, d: soldaat, e-f: onbekend, g: nihil
in België.
VERCAMMEN
Jean François (34), a: Berlaar, b: marechaussee te Westerlo, d:
marechaussee, e: Nederland, f: Dendermonde, g: nihil, h: keerde weer naar België na de
revolutie maar week uit na de affaire van Leuven in aug.1831. Men meent dat hij dienst heeft
genomen bij de Nederlandse marechaussee. Zijn echtgenote Anne Elise Melsen woont te
Westerlo, waar ze ook geboren is.
VERDAET Joseph (13), a: Herenthout, b: landbouwer,c: 1827, d: infanterist, e: Nederland, f:
Bergen-op-Zoom in het militair hospitaal, g: F. 30.
VERHOEVEN Nicolas (16), a: Hoogstraten, b: bakkersknecht, d: kapitein bij de dragonders,
e: Tilburg, f: Mechelen.
VERRYT Joseph (27), a: Wiekevorst, b: knecht te Morkhoven, c: 1-III-1830, d: infanterist
zonder graad, e: Nederland, f: Antwerpen.
VERVOORT Jean (8), a: Gierle, b: dagloner, c: 1827, d: brigadier bij het 7e regiment der
huzaren, e-f: Batavia, g: onbekend.
F. Renaerts

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS

De VVF-KEMPEN geeft ook dit jaar opnieuw een cursus voor familiekunde, in
samenwerking met het Stadsarchief van Turnhout.
Wij richten ons speciaal naar :
 diegenen die opzoekingen willen doen naar hun familie en niet goed weten hoe er aan
te beginnen.
 diegenen die reeds begonnen zijn en moeilijkheden ondervinden om hun gegevens te
vinden of te verwerken.
 diegenen die zich verder willen bekwamen in het samenstellen van een
familiegeschiedenis.
De cursus omvat 6 lessen van ongeveer 2 uur, telkens om 19u30, op een donderdagavond
PLAATS : aula van het speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
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DATA :
14 oktober 2010

Inleiding en kennismaking met VVF (Vic Bertels)
Hoe begin ik er aan en Burgerlijke Stand tot 1815 (Andre Sannen)
21 oktober 2010
Franse Tijd en Parochieregisters (Vic Bertels)
28 oktober 2010
Andere bronnen –gemeentearchieven, notarisakten, enz.
( Andre Van Steenbergen)
4 november 2010 Beginselen van oud schrift (Hugo Broen)
18 november 2010 Genealogie en computer – Genealogie en DNA (M.Van den Cloot)
25 november 2010 Samenstellen en inbinden van uw familiegeschiedenis (Fr.Renaerts)
Na de lessenreeks wordt gelegenheid geboden aan de cursisten om gezamenlijk een bezoek te
brengen aan het Nationaal documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde in de Van Heijbeeckstraat 3 te Merksem. De datum daarvoor wordt
afgesproken met de cursisten.
Inschrijving: Inschrijven kan vanaf nu door overschrijving van 35 euro op rekening
BE37 8802 1795 7128 van VVF-KEMPEN, met als melding : cursus en
eventueel e-mail adres.
Het speelkaartmuseum kan je bereiken via de Parklaan, en dan naar het centrum via de
Graatakker en de Herentalsstraat, de Druivenstraat is, rechts, een zijstraat van de
Herentalsstraat.
Voor meer info kan je steeds terecht op het e-mail adres : victor.bertels1@telenet.be

PROCES WEGENS LANDLOPERIJ

Tjitte Van den Beemt
Etten en Leur (Nl))
Proces wegens landloperij tegen Michiel van Swijgenhoven en Jan Luijks
Preparatoire informatien genoomen bij den weledelen gestrengen Heer, Mr. Gerard Willem
Motman, Drossaerd en Schouteth der Vrijheid Roosendaal en Heerlijkheid Nispen, ratione officii,
ten overstaan van Heeren Schepenen, Commissarissen Jacob van Wijnoxbergen, Arnoldus Klercq,
en Johannes Gerardus Vissers aan een geapprehendeerde, en thans gedetineerde manspersoon op
den Vrijheids huijse alhier, heeden den 10 Februarij 1770.
Den gedetineerde ondervraagt sijnde, segt sijn naem te sijn Michiel van Swijgenhoven, gebooren
te 's Hertogenbosch, en oud omtrent vier en dartig jaaren; dat hij gedetineerde van geene
attestatien is voorsien, nogh geene woonplaats heeft maar met bedelen langst het land en
stoelenmatten sigh geneert en den kost wind gelijk hij gedetineerde dan ook over bedelarijen op
den 2 February laatstleeden door de dienaeren der justitie, met nogh een medegedetineerde,
genaemt Jan Luijks, is geapprehendeert en opgebracht;
Aldus gedaen en geinformeert bij den gedetineerde Michiel van Swijgenhoven aen ende ter
presentie als voren.
Dit hand + merk is gestelt bij den gedetineerde, die segt niet te kunnen schrijven;
W. Wijnoxbergen A. Klercq JG Visser
Mij present Jac. Kercken sris
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Preparatoire informatien genoomen bij den weledelen gestrengen Heer, Mr. Gerard Willem
Motman, Drossaerd en Schouteth der Vrijheid Roosendaal en Heerlijkheid Nispen, ratione officii,
ten overstaan van Heeren Schepenen Commissarissen Jacob van Wijnoxbergen, Arnold Klercq en
Johannes Gerardus Vissers, aan hen geapprehendeerden, en thans gedetineerden manspersoon op
den Vrijheids huijse alhier, heeden den 10 Februarij 1770.
Den gedetineerden ondervraagt sijnde, segt sijn naem te sijn, Jan Luijcx, geboortig van
Aarendonk in Brabant, oud omtrent ses en dertig jaaren; dat hij gedetineerde van geene attestatien
is voorzien, maar te Aarendonk voornoemt sijn woonplaats heeft, alwaar sijn vrouw, genaemt Lena
van Alphen met drie kinderen is wonende, dat hij gedetineerde met beedelen langst het land, met
speelen op de viool, en wannelappen sigh geneert, en den kost vind, gelijk hij gedetineerde dan
ook over bedelarije met de meede gedetineerde Michiel door de dienaeren der Justitie op de
2.Februarij laastleeden is geapprehendeerd en opgebragt.
Aldus gedaen en geinformeert bij den gedetineerde Jan Luijcx, aan ende ter praesentie als voren.
(Dit hand + merk is gestelt bij den gedetineerdedie segt niet te kunnen schrijven.)
W. Wijnoxbergen A. Klercq JG Vissers
Mij present Jac. Kercken sris

Articulen, omme daarop ter requisitie van den Weledel GestrengenHeer en Mr. Gerard Willem
Motman
Drossaard der Vrijheid Roosendael en Heerheid Nispen, ratione officii, ten overstaan van Heeren
Schepenen Commissarissen Adriaen Franciscus Nieuwenboers en Johannes D'Hamer gehoort en
geexamineert te worden seeker landloper en schooijer sigh noemende'Jan Luijcx thans
gedetineerde op den Vrijheids huijse alhier.
-1den gearresteerde te vraegen sijn naem en hoe hij door de wandeling genoemt is
segt sijn naem te wesen Jan Luijcx sonder een bijnaem door de wandeling te
hebben
-2. den gedetineerde te vraegen sijn ouderdom en geboorteplaats
den ged. segt me omtrent 36 jaren oud, en te Aarendonk gebooren te sijn .
-3.den gedetineerde te vragen wat voor handteeringen oft kostwinninge hij doet.
den ged. segt met wannelappen bij de boeren, en op de viool te speelen, sijn kost te winnen
-4.van wie hij gedetineerde dat ambagt geleert heeft
den ged. segt het wannelappen van Maarten Breugelmans, woonende te Arendonk, geleert te
hebben.
-5.hoe sijn ouders genaemt sijn;
-6.Waar deselven gewoont hebben ;
den ged segt te Arendonk
-7. waar die sijn gebleeven;
den ged. segt sijn vader voor omtrent anderhalf jaar te Arendonk te
sijn sijn moeder.leeft en aldaar woont
-8. wat die voor de kost deden; den ged. segt sijn vader door op de viool te speelen sijn kost
won
-9. off hij gedetineerde geen broers of susters heeft gehad, en waar die sijn
gebleeven
de ged. segt vier broeders, en een suster te hebben gehad; waarvan een broeder is overleeden, een
te Turnhout woonachtig en de twee anderen te Arendonk bij sijn moeder woonende
-10. den ged. te vraegen hoe oud hij was toen hij uijt sijn ouders huijs is gegaen.
segt oud te sijn geweest omtrent 17 jaeren en altdoen getrouwt te sijn
-11. hoe zijn vrouw genaemt is den ged. segt sijn vrouw genaemt te sijn Lena van Alphen
-12. Waar deselve geboren is segt te Woensel bij Eijndhoven
-13. waar hij daarmeede getrouwt is: segt te Arendonk
-14. hoeveel kinderen hij bij sijn vrouw heeft segt drie, 2 mijsjes en een jongen
-15. hoe oud deselve sijn en hoe genaemt.
den ged. segt het oudste meijsie genaemt te sijn Mieke, oud omtrent 17 jaren, de tweede Johanna
dat omt(rent) 12 jaren en de jongen Willem genaemt, oud omtrent 9 jaren.
-16. waar sijn gedetineerdens kinderen sijn geboren en gedoopt segt te Arendonk
-17. wie als Peeters en Meeters van deselve gestaen hebben
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den ged.segt Maria Lijse als Meeter, en sijn broeder Leendert als Peeter over sijn kinderen te
hebben gestaan
-18. oft hij ged. behalve deese vrouw nogh geene andere vrouwen, oft bij sitten heeft gehad, en
hoe die genaemt sijn
segt geen andere vrouwen off bij sitten te hebben
-19. den ged. te vragen, hoe die vrouws luijden genaemt sijn, die bij hem en den meede
gearresteerde waren tijde haarer apprehentie
den ged. segt haare naamen niet te weeten
-20. hoe de anderen persoon is genaemt en bij genaemt, die te gelijk met hem is opgebragt
den ged. segt hem wel Michiel te hebbe hooren noemen, maar verders of anders geen naam oft bij
naam van hem te weeten
-21 waar die vandaen is, en wat hij voor de kost doet.
den ged. segt van ’s Hertogenbosch en dat hij met stoelen maaken sijn kost wint
-22 waar en wanneer hij kennis aan de voornoemde Michiel, ende onbekende vrouwluyden heeft
gekreegen den ged. segt Michiel voor een jaar 5 à 6 uit Steenberge Land, en tland van Tholen
kennis te hebben gemaakt, maar dat hij de vrouwspersoonen niet anders, als op den dag, dat
geapprehendeert is, heeft gekent.
-23 den ged. te vraagen, hoe lang het wel is geleden dat hij de quetsuure, waar van het litteeken
nogh op sijn rugge is, kreeg
segt deselve quetsuure voor omtrent drie jaaren op den Eijndhovense kermis gekreegen te hebben
-24 Wie hem die quetsure heeft toegebragt en hoe die genaemt is
de ged: segt dat hem de quetsure door een soldaat is toegebragt, die genoemt was
Piet
-25. met wat instrument sulcx is geschied
segt met een degen
-26 oft sulks verradelings, oft met vegten der hand is geschied den ged. segt dat hem sulks verradelings sonder rusie te hebben gehad, is gedaen
-27 waar ter plaatse dit is voorgevallen
den ged. segt thoen buiten de stad Eijndhoven op 't Haven straat sulkx te sijn voorgevallen
-28. wie daar meer bij en present was den ged. segt dat er niemand van sijne kennis bij is geweest
-29. bij wat chirurgijn hij die quetsuur heeft laten geneesen
den ged. segt bij monsieur Gielles chirurgijn te Arendonk
-30. den ged. te vraegen, oft hij nooit in militairen dienst is geweest segt nooit in militairen dienst
geweest is
-31. oft hij nooit in de stad van Breda heeft geweest, soo ja waar, en bij wien hij daar heeft
gelogeert
den ged. segt verschijden rijsen te Breda bij sijn broeder Leendert, ten tijde als denselven soldaat
onder het regiment van Renttm (?) Ailsa was, gelogeert te hebben
-32. Off hij uit gaan van Breda dan niet wel door Baarle Baronnie van Breda heeft gepasseert en
bij wie hij daar thuijs is geweest
den ged. segt wel door Baarle uit gaan van Breda gepasseert te sijn, en aldaar in't Blokhuijs bij
den Tollenaar gelogeert te hebben
-33. den ged. te vragen hoe verre Alphen wel van Baarle geleegen is segt omtrent een uuren
-34. off hij te Alphen nooit is geweest en bij wien hij daar logeerde
den ged. segt wel te Alphen te sijn geweest, maar daar niet te hebben vernacht
-35. off te Alphen niet heeft gewoond een vroedvrouw die van Arendonk of Turnhout van daan
was, den ged. segt aldaar een vroed vrouw gekent te hebben, die vanTurnhout van daan was
-36. hoe die vroedvrouw was genaemt
den ged. segt haar naam niet te weeten
-37. den ged. te vraegen, of die vroedvrouw niet een man hadde die ook langst het land ging
wannelappen
segt sulks wel te hebben hooren seggen
-38. off die vroedvrouw niet twee soons hadde, en waar die gebleeven sijn
den ged. segt twee soons van haar te hebben gekent als sij nogh klijn waren, maar niet te weeten,
waar deselve sijn gebleeven
-39. off hij gedetineerde nooit meer gearresteert is off in hegtenissen is geweest, soo ja, en
waarom,
de. ged. segt voor omtrent agt jaren te Brussel in hegtenissen te hebben geseeten, geduurende den
tijt van tien weeken, wanneer hij weeder ontslaagen, sonder eenige straf te hebben ontfangen,
sijnde bij Paasen (??); dat een generale patrouille gedaen wierd, onder Hoogstraaten
geapprehendeert, en opgebragt
-40. Eijndelijk den gedetineerde te vraegen, off hij sijn gerespondeerde blijft persisteeren Segt ja
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Aldus de gedetineerde ondervraagt en geinformeert en bij deselve beleden en geconfesseert en
voegen als voor ieder articuul staat ter needer gestelt ter presentie en overstaen, als in de Hoofde
deeser op heeden den 19. Februarij 1770
Dit hand + merk is gestelt bij den gedetineerden Jan Luijcx, die segt niet te kunnen
schrijven.
M.F. Nieuwenboers Mij present J. D'Hamer Jan Ferckens Sris. (secretaris)

Articulen, omme daarop ter Requisitie van den Weledelen Gestrengen Heer en Mr. Gerard Willem
Motman Drossaaerd der Vrijheid Roosendael, en Heerlijkheid Nispen, ratione officii, ten
overstaan van Heeren Schepenen, Commis- sarissen Salomon Bosschart,en Januari D'Hamer
gehoort en geexamineert te worden seeker landloper en schooijer sigh noemende Michiel van
Swijgenhoven gedetineerde op den Vrijheids huijse alhier.
-1. Den gedetineerde te vraagen sijn naem, en hoe door de wandeling genaemt is
den ged. segt sijn naem te sijn Michiel van Swijgenhoven, en door de wandeling Michiel de Mug
-2. off hij ged. ook getrouwt is, en soo ja met wien segt nooit getrouwt te sijn geweest
-3. off hij ged. ook meer in handen van de justitie is geweest, soo ja waar, ende waarom
den ged. segt voor omtrent 6. jaaren te Buul Meijerije van 's Bosch, en voorleden jaar in de stad
van 's Bosch voorn. geapprehendeert te sijn geweest, en aldaer over bedelarije in bijde plaatse
gegeeselt
-4. Hoe die vrouwluijden genaemt sijn die bij hem en medegeditineerde waren tijden haere
apprehentie
den ged. segt de naam van die vrouwspersoon niet te weeten
-5. waar en wanneer hij kennis aan den voorschreven vrouwspersonen heeft gekreegen
de. ged. segt deselve maar een rijs of drie in't land gesien te hebben
-6. hoe den anderen persoon is genaemt en bijgenaemt, die te gelijk met hem is opgebragt
den ged. segt die te sijn genoemt Jan Luijcx, en door de wandeling den Rooden Speulman
-7. waar die van daan is, en wat voor de kost doet
den ged. Segt van Arendonk, en dat hij met wannelappen en op de viool spelen, de kost wint
-8. off hij gedetineerde niet kent seekere landloopster, haer noemende Hendrien Verhoeven
den. ged: segt wel een vrouwspersoon te kennen, die genoemd is Hendrien, maar niet met de naem
van Verhoeven
-9. Hoeveel jaaren hij ged: kennis heeft gehad aan de gedetineerde Jan Luijks
den ged: segt een jaar 5.6 à 7.
-10. off hij de vrouw van den meede gedetineerde ook kent
den ged: segt deselve voor omtrent 4.à 5. jaren buiten Breda onderwegen Teteringen gesien te
hebben
-11. den ged: te vraagen hoe hij wist, dat sij de vrouw van Jan Luijcx was
den ged: segt dat sij hem seijde, de vrouw van Jan Luijcx te weesen, en off hij ged:
haar man niet wist, of gesien hadde
-12. eijndelijk, of hij gedetineerde bij sijn gerespondeerde blijft persisteren segt ja
Aldus de gedetineerde ondervraagt en geinformeert, en bij deselve beleeden, en geconfesseert in
voegen als voor ieder articul staat ter needer gestelt ter presentie en overstaan, als in den hoofde
deses op heeden den 17 maart 1770
Dit hand + merk is gestelt bij den gedetineerde Michiel van Swijgenhoven, die segt niet te
kunnen schrijven.
S. Bosschart, J. d'Hamer, mij present Jan Kercken sris .

Nadere articulen, omme daarop ter Requisitie van den Weled: Gestr: Heeren Mr. Gerard Willem
Motman, Drossaard der Vrijheid Roosendael, en Heerlijkheid Nispen, ratione officii, ten overstaan
van Heeren Schepenen Commissarissen Salomon Bosschart, en Jan d'Hamer nader gehoort en
geexamineert te worden, seeker landloper en schooijer, sigh noemende Jan Luijcx, gedetineerde
op den Vrijheids huijse alhier.
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-1. Hoe lange het is geleeden, dat hij ged: sijn vrouw voor het laaste heeft gesien
den ged: segt in off omtrent de maand Augustus sijn vrouw voor het laast gesien te hebben
-2. off sijn gedetineerdens vrouw nooit met hem langst het land heeft gegaen
den ged: segt dat sij van tijt tot tijt met hem langst het land heeft gegaan
-3. off de medegedetineerde Michiel van Swijgenhoven ook sijn vrouw bekent is
den ged: segt dat sijn vrouw geen kennis aan Michiel van Swijgenhoven heeft
-4. hoe lange hij gedetineerde wel kennis met deselven Michiel heeft gehad
segt, den selven geduurende 5.à 6. jaren van tijt tot tijt in't land gesien te hebben
-5. den gedetineerden te vraegen hoe de vrouwluyden genaemt sijn, die bij hem en den
medegedetineerde waren, tijde haaren apprehentie
segt dat d'eene genaemt was Mijn, en d'andere Johanna
-6. den ged: te vraegen off hij niet gehoort heeft, dat voor de meedegedetineerde het eene
vrouwspersoon genaemt was Janna Pluijm
segt ja
-7. waar de vrouwspersoonen van daan sijn, en hoe lange hij gedetineerde met deselve kennis
heeft gehad
den ged. segt deselve uit de Meijerije van den Bosch van daan te sijn, en aan deselven gedurende
5.à 6. jaaren kennis te hebben gehad
-8. waar, en wanneer hij gedetineerde in Braband is geapprehendeert geweest
den ged. segt digt bij Hoogstraaten voor omtrent agt jaren geleeden, en van daar gebragt te sijn
na Brussel
-9. hoe lange hij gedetineert te Brussel heeft geseeten, en wat straffe hij aldaar heeft gehad
den ged. segt omtrent 10. weeken; en dat hij door twee dienders, en een sergt. burger man een
halve uur buiten de stad is gebragt, en aldaar met roeden gegeeselt geworden
-10. wat naam hij ged. te Brussel heeft opgegeven
den ged.segt Jan Luijcx te hebben opgegeven, als geen naam oft bij naam hebbende
-11. hoe dikwijls hij gedetineerde te Brussel is verhoort
segt niet beter te weeten, als twee maal
-12. off hij ged. alsdoen alleen dan wel met meerdere handlangers is opgebragt, en hoe die
genoemt sijn
den ged. Segt met nogh twee vrouwluijden geapprehendeert te sijn geweest, waarvan d'eene
genoemd is Mijn, sijndedeselve als in articulo 5. is opgegeven, dogh d'andere met de naem bij
hem niet bekent te sijn
-13. off hij gedetineerde niet weet, wat voor straf die vrouwluijden te Brussel hebben gehad
den ged. segt van de vrouwspersoonen te hebben gehoort, dat deselve niet gestraft sijn
-14. eijndelijk den gedetineerden te vraegen oft hij sijn gerespondeerde blijft persisteren ; den
ged. segt ja
aldus den gedetineerden ondervraagt en bij deselven beleeden en geconfesseert in vragen als
voor ieder articuul staat ter needer gestelt, ter presentie, en overstaan als in de Hoofde deeses.
Op heeden den 17.maart 1770
Dit hand + merk is gestelt bij den ged Jan Luijcx, die segt niet te kunnen schrijven.
J. Bosschart, J.D'Hamer, mij present Jan Kercken sris

Vergaderinge present alle de Heeren Schepenen, praeter Vissers.
Memory den 2. Meij 1770
Den Weledel Gestrengen Heer en Mr. Gerard Willem Motman drossaard der Vrijheid
Roosendaal ende Heerlijkheid Nispen, ratione officii, apprehendent en eijsscher in het crimineel
ter eenre
contra
Michiel van Swijgenhoven, alias Giel Mugh, en Jan Luijks vagabonden, landlopers, en
beedelaars, geapprehendeerdens,en thans gedetineerdens op het Vrijheids Huijs alhier
Dient de criminelen eijsch en conclusie, met den stukken daarinnen gemelt sijn gequoteert Nris
1 tot 10 inclusieve en concludeert als bij deselve, versoekenden daarop de plano regt, en
expeditie van justitie agtervolgens de placcaaten van de lande op het subject gestatueert en
geëmaneert.
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Schepenen neemen in het advis van twee neutrale rechtgeleerdens.
Also Michiel van Swijgenhoven alias Giele Mug, geboortig van 's Hertogenbosch, oud
omtrent vier en dartig jaaren, en Jan Luijcks, geboortig van Arendonk, in Braband, oud
omtrent ses en dartig jaaren, buijten pijn en banden van eijsers, vrijwillige hebben
geconfesseert, en ook andersints is gebleeken, dat de gedetineerdens van professie sijn
landlopers vagabonden en bedelaars, die nergens vaste woonplaats hebben, noch van attestatien
sijn voorsien, dat den eerste gedetineerde Michiel van Swijgenhoven reeds twee malen in
handen van jusititie is geweest, en over herhaalde bedelarijen eerst bij sententie van Schepenen
van Maheeze, Meijerije van s'Hertogen Bosch in dato den 28. December 1763 en nu laatstelijk
bij sententie van schepenen van 's Hertogenbosch in dato van den 15.Julij 1769 is gegeeselt,
alsmeede gebannen uijt het gansche ressort van de generaliteit, op poene van swaarder straffe,
en welcke bannissement bij den gedetineerden is overtreeden, als hebbende van sig kunnen
verkrijgen, niet jegenstaende voorschreeve sententies binnen het district van de generaliteit bij
continuatie sig op te houden, en met bedelen met de goede op en ingesetenen te genereren; dat
den tweede gedetineerden Jan Luijks, over omtrent agt jaaren meede tot Brussel in hegtenisse
heeft geseten en na aldaar omtrent thien weeken gedetineert te sijn geweest, door twee dienaars
van de justitie buiten gemelde stad is gebragt, en aldaer met roeden gegeeselt is geworden: Dat
in plaetse de gedetineerdens door de geinfligeerde straffe tot een levensgedrag souden sijn
overgegaan, en sig van bedelen en vagabonderen onthouden, des niet jegenstaende nog tans de
gedetineerdens daerin sijn blijven perseveren
so dat beijde de gedetineerdens onder deese vrijheid wegens bedelarijen door de dienaren der
justitie sijn geapprehendeert en opgebragt, en nadien sodanige gequalificeerde bedelaren, justitie
en goede politie geensins kunnen en mogen worden getolereert, maar anderen ten exempel,
conform het placaat van haer Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Verenigde
Neederlanden van den 1en April 1738 moeten werden gestraft, en den eerste gedetineerde
Michiel van Swijgenhoven bovendien heeft getransgresseert
sijn bannissement buiten het district van de generaliteit, hem bij schepenen van 's
HertogenBosch voor schreeven opgelegt, en mits dien na inhoude van voorgemelde haer
Hoogmogenden Mogende Placaat van den 15. April 1761, ter condigne van straffe moet werden
verweesen;
Zo is 't dat Heeren Schepenen der Vrijheid Rosendael en Heerlijkheid Nispen, gesien hebbende
de schriftelijken criminelen eijsch en conclusie bij den weledel gestrengen Heer en Mr. Gerard
Willem Motman drossaert deser Vrijheid en Heerlijkheid Nispen voorschreeven, ratione oficii,
apprehendant en eijsscher, op ende jegens de gedetineerdens gedaen en genoomen, mitsgaders
alle de stucken en bewijsen in judicio overlegt, en op alles gelet waerop ten deesen te letten
stonde, offe eenigsints hadde kunnen, ofte mogen moveren, Mijne voornoemde Heeren, op advis
van twee neuterale rechtsgeleerdens regtdoende, condemneren beide de gedetineerdens omme
gebragt te werden ter plaatse daer men gewoon is de criminele iustitie te exerceren, en aldaer
Strengelijk door den meester van den scherpen geregte andere ter exempel met roeden te werden
gegeeselt, condemneren wijders den eerste gedetineerde Michiel van Swijgenhoven, alia Giele
Mug, omme te werden geconfineert in den Tugt huyse te Breda, voor den tijt van vijf en twintig
jaaren, om aldaar met sijne eijgen handen de kost te winnen. Bannen deselven van expiratie van
sijn voorschreeve confinement voor altoos uijt deese Vrijheid Rosendaal en Heerlijkheid Nispen,
mitsgaders uijt de stad en Baronnie van Breda, en het gansche district van de generaliteit, sonder daer
oijt meerder te mogen inkomen, op poene van swaarder straffe;
Bannen wijders den tweede gedetineerden Jan Luijks meede ten eeuwige dagen uijt deese
Vrijheid Rosendael en Heerlijkheid Nispen, alsmeede uijt de stad en Baronnie van Breda en het
gansche district van de generaliteit, op poene als boven, ontseggen den Heer eijsscher sijne
verderen of anderen eijsch jegen de gedetineerdens genoomen en condemneeren de
gedetineerden in de kosten en misen van justitie alsmeede in de kosten van deese processe.
Aldus gearresteert in collegie van Heeren Schepenen op den 4. Meij 1770 en gepronuntieert den
7. daaraan volgende en gespanne vierschaar op den vrijheids huijse van Rosendael, present alle
Heeren Schepenen.
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Begrippen
altdoen :
apprehentie/apprehenderen:
attestatie:
avis
bannissement
condemneren
condigne
confesseren
considereren
consteren
de plano
declaratoir
detineren
drossaard

emaneren
examineren
exemplaar
exerceren
exigentie
exigeren
generen
gespannen vierschaar
handteering
in margine
instigeren
memory
mentioneren
moveren
nomine officii
obtineren
op poene van
pecceren
persevereren
persisteren
praemitteren
praesentie/presentie
praeter
praetor/pretor
preparatoire
pro ut moris ac stili
pronuntieren
provisie van iustitie
quetsuur
quoderen
ratione officii
remonstreren
requisitie
responderen
ressort

toen
arrestatie/arresteren
getuigschrift, officiële
papieren, attestatie
advies, raad
verbanning
veroordelen
opdracht, order
bekennen, toegeven
overwegen, bekijken
bekend zijn, voortkomen
zonder vorm van proces
verklaring
gevangen zetten
hoogste rechterlijk en/of bestuursambtenaar,
voorzitter van de schepenbank, ambtelijk
vertegenwoordiger van de heer van het
gebied
afkomstig zijn, voortvloeien uit
onderzoeken
(als/tot) voorbeeld
uitoefenen
behoefte, noodzaak
eisen
voorzien in levensonderhoud
plaats waar formeel recht
gesproken wordt..
vak, beroep, handwerk
in de kantlijn
aansporen, opwekken
verslag (van een vergadering)
vermelden, er aan helpen herinneren
bewegen, aanzetten
uit naam/hoofde van zijn/de functie
verkrijgen
op straffe van
zondigen
volharden
volhouden
eerder vermelden,
veronderstellen
aanwezigheid
uitgezonderd
voorzitter
voorbereide, toebereide, voorlopige
naar (plaatselijke) gewoonte en stijl
beslissen, uitspraak doen
van de kant van justitie
verwonding
coderen
uit hoofde van zijn functie
formeel: tegenspreken;
verzoeken
verzoek
antwoorden
rechtsgebied
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statueren
tolereren
transgresseren
vernachten
verradelings
violeren
visitatie
voorschreeven
wannelapper

vaststellen, verordenen
verdragen
overtreden
overnachten
stiekem, onverwachts, zonder aanleiding
schenden, overtreden
onderzoeken
eerder genoemd
rondreizende reparateur van
potten en pannen, ed

Michiel van Swijgenhoven en Jan Luijcx
Er wordt in dit proces allereerst een voorlopige en algemene informatie verzameld door de
Drossaard en de schepenen van de Vrijheid Roosendaal en de Heerlijkheid Nispen over twee
mannen die gearresteerd zijn, vanwege bedelen en vagabonderen en vastgezet op het
vrijheidshuis/gemeentehuis. Roosendaal en Nispen horen dus tot hetzelfde ambts- en rechtsgebied.
Het betreft Michiel van Swijgenhoven, geboren in 's Hertogenbosch, 34 jaar, en Jan Luijcx,
geboren in Arendonk, 36 jaar, die woont in Arendonk, daar getrouwd is met Lena van Alphen en
drie kinderen heeft. Beiden hebben geen verdere papieren. Michiel verdient de kost met bedelen
en stoelenmatten, Jan Luijks met viool spelen en het repareren van potten en pannen. Ze hebben
elkaar onderweg ergens ontmoet, alsook een paar vrouwen.Toen zij bedelend langs de straat
zwierven zijn zij gearresteerd en opgebracht door de gerechtdienaren.
Michiel van Swijgenhoven wordt verhoord tegenover de drossaard Gerard Willem Motman, die
vergezeld wordt door de schepenen Salomon Bosschart en Jan D'Hamer.
Beide mannen worden onafhankelijk van elkaar verhoord en soms lijken de vragen aan de een ook
bedoeld om de antwoorden van de ander te controleren.
Op verzoek van de drossaard wordt Jan Luijcx in opdracht van de drossaard Motman door de
schepenen Nieuwenboers en D'Hamer op 40 punten ondervraagd.. De informatie geeft aan dat
Jan niet liegt.Uiteindelijk wordt hem de vraag gesteld of hij ooit elders is gearresteerd. Jan
bevestigt dat: in Brussel waar hij tien weken vastzat. Maar hij heeft toen geen straf heeft gehad en
liep bij...... (?) tegen een algemene patrouille aan en werd weer gearresteerd.
De laatste vraag is of de gearresteerden blijven bij wat ze gezegd hebben en of dat correct is
opgeschreven. Dat doen en bevestigen zij.Na de conclusie dat alles correct is afgewerkt en
genotuleerd, zetten ze hun hand + merk onder het verslag, samen met de genoemde Schepenen en
meneer Kercken de secretaris. Die kunnen uiteraard wel schrijven...........
In de vergadering van de schepenen, onder leiding van Pieter Vissers,wordt de eis bekend gemaakt
in de rechtszaak tussen de drossaard, die formeel heeft gearresteerd en nu optreedt als eiser,
enerzijds en Michiel van Swijgenhoven samen met Jan Luijks anderzijds. Zij zitten na hun
arrestatie vast op het gemeentehuis.
De schepenen roepen de raad in van twee onafhankelijke rechtsgeleerden.
De eis luidt als volgt:
Michiel van Swijgenhoven/Giele Mug, geboren in den Bosch, 34 jaar en Jan Luijks, geboren in
Arendonk en 36 jaar, hebben vrijwillig, zonder dwang bekend, wat overigens al anderszins was
gebleken, dat zij landlopers, vagebonden en bedelaars zijn, geen vaste woonplaats hebben en geen
papieren hebben.
Van Swijgenhoven is vanwege dezelfde overtredingen al eerder, in 1763, door de schepenen van
Maarheeze veroordeeld in 1769 en in 1769 is hij door de schepenen van Den Bosch gegeseld. Hij
is uit het hele gebied, op straffe van nog grotere straf, verbannen en heeft zich daar niet aan
gehouden en bleef bewoners lastig vallen met zijn gebedel.
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Jan Luijks heeft 8 jaar geleden in Brussel tien weken gevangen gezeten en is daarna buiten de stad
door twee gerechtsdienaars gegeseld. Maar in plaats van hun leven te beteren en zich van bedelen
en rondzwerven te onthouden hebben ze er in volhard. Met als gevolg, dat beiden in deze vrijheid
zijn gearresteerd en opgebracht omdat dergelijke
Vormen van bedelen, landlopen en rondzwerven niet kunnen worden getollereerd, en volgens het
voorschrift van de Staten Generaal van de Ver. Nederlanden van 1 april 1738 moeten worden
gestraft. Daarkomt bij dat Michiel van Swijgenhoven zich niet gehouden heeft aan zijn
verbanning uit de Meierij en dus volgens voorschrift van 15 april 1761 dienovereenkomstig moet
worden gestraft.
De Schepenen van Rosendaal en Nispen:
Gezien de schriftelijke conclusie en eis van de drossaard, die uit hoofde van zijn functie
verantwoordelijk is voor de arrestatie en de eis tegen de gearresteerden
Gelet op alles wat in dezen van belang is,
Op advies van twee neutrale juristen:
Veroordelen beide gedetineerden om te worden gebracht naar de plaats qwaar men gewoonlijk het
vonnis uitvoert en om daar stevig door de scherprechter met roeden te worden gegeeseld.
Verder wordt Michiel van Swijgenhoven veroordeeld tot 25 jaar tuchthuis in Breda, wwaar hij zijn
eigen kost moet verdienen. Na afloop van die periode wordt hij voor eeuwig verbannen uit de
Vrijheid van Roosendaal en de Heerlijkheid van Nispen, uit de stad en Baronie van Breda en de
hele verdere streek. Dit alles op straffe van nog zwaardere maatregelen. Ook Jan Luijks wordt
voor altijd verbannan uit de Vrijheid van Roosendaal en de Heerlijkheid van Nispen en de sta en
Baronie van Breda en de hele verdere streek. Eveneens op straffe van nog strengere maatregelen.
De gedetineerden worden bovendien veroordeeld tot het betalen van de kosten die rond het proces
gemaakt zijn
Gegevens betreffende Jan Luijc(k)x (Vic Bertels)

Jan Luijckx ° Arendonk 27.2.1733 x 20.10.1750 in Arendonk met Helena van Alphen,
afkomstig van Woensel, zij hebben 4 kinderen in Arendonk, Maria Catharina ° 25.1.1753,
Joanna 23.4.1758, Wilhelmus °20.11.1760 + 10.2.1761, Wilhelmus ° 29.6.1762,
Zijn ouders waren: Leonardus Luijckx , afkomstig van Oud Turnhout en + in Arendonk
23.9.1768 en Catharina Eijsen ° Arendonk 3.12.1695 en + in Arendonk 22.2.1771, zij was
de dochter van Martinus Eijssen en Maria van Gorp, zij zijn gehuwd in Arendonk op
08.02.1717
Deze gegevens kloppen met de informatie die Jan Luijcx gegevens heeft tijdens zijn ondervraging.

MEDEDELINGEN
PROCES WEGENS
ENLANDLOPERIJ
KORT NIEUWS
Het Turnhoutse stadsarchief heeft nieuwe openingsuren.
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00u tot 12.30u en van 13.00u tot en met 16.30uur.
Op maandag is het archief dus gesloten; telefonisch zijn ze dan wel te bereiken.Men kan dan
archiefstukken of boeken (max. 5) laten klaarleggen voor de volgende dagen. Dit kan ook via
e-mail.
Men gebruikt de maandag vooral voor het inventariseren en digitaliseren van het historisch
archief.
Stadsarchief - TRAM 41 Stadhuis/Erfgoedhuis
Grote Markt 1 2300 Turnhout
014/44.33.98 archief@turnhout.be
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Wij noteerden volgende artikels uit andere genealogische tijdschriften:
Kempen en Peelland (Nl)
- jaargang 18 nr 1 :
“Belasting ontduiken op Straten” (ACM Nijgens Boxtel)
“Heimelijk zwangerschap” (Will van Oers)
“Het snoer van scaliger” 25 jaar bestaan van de R.K. drankweer in Helmond (H. Ferkema)
- jaargang 18 nr 2 : Kwartierstaat van Bragt
De Mechelse Genealoog
- Jan/feb 2010 en mrt/april 2010 : “De familie Gas(t) in Waverland (Leo Vervloet)
- mrt/april 2010 : “de voorouders van Herman van Rompuy, eerste president van Europa (Leo
Vervloet)
-mei/juni 2010 : “Een vergeten Mechelaar: Philip Couplet” (Leo Vervloet)
De Rode Leeuw (VVF-Limburg)
-jaargang 41 nr 1:
“Hubert Vranken, grenswachter, stichter der witte brigade Lanaken (J. Maenen)
“Wijer in 1843” Een portret van ons dorp door de diensten van het kadaster (Romb. Nijssen)
“Schouten van Grote Brogel” (Leo Custers)
Parochieregisters Turnhout;
De bewerkingen van de PR Sint-Pieter Turnhout zijn beëindigd. Mariette Backs nam de
huwelijken en de begrafenissen voor haar rekening en Vic Bertels deed de samenstelling van
de gezinnen op basis van de doopregisters.
Het betreft hier dopen van 1566 tot 1808, huwelijken van 1574 tot 1814 en de begrafenissen
van 1659 tot 1814.
De bewerking kunnen geraadpleegd worden in ons documentatiecentrum in Oostmalle, in het
stadsarchief van Turnhout en in het studie en documentatiecentrum van de VVF in Merksem.
Schenkingen:
Rita De Laat Pulderbos: bidprentjes, Lisette Soffers Oud-Turnhout : bidprentjes
Dago Peeters Vosselaar: bidprentjes, Frans Cooijmans Mol : doodsbrieven en bidprentjes.
AGENDA

Juli 2010__________________________________________________________
15 juni
Wat?
Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
19u30
Wie?
VVF-Kempen
Augustus 2010______________________________________________________
19 augustus
Wat?
Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
19u30
Wie?
VVF-Kempen
September 2010_____________________________________________________
1 september
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
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Wat?
Werkgroep “Renesse archief”, bewerken cijnsboeken
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
19u30
Wie?
VVF-Kempen
Oktober 2010_______________________________________________________
6 oktober
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
16 september

6 oktober

Wat?

Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht door Marcel Janssen
“De evolutie van het Hertogdom Brabant,
Vlaanderen en het Prinsbisdom Luik naar de huidige
landsgrenzen van Belgie, Frankrijk en Nederland”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

14 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 1ste les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

21 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 2de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

28 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 3de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

November 2010______________________________________________________
3 november
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
3 november

4 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht door Mieke Van den Bossche-Heylen
Haza 21 – genealogische computerprogramma
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 4de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout
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18 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 5de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

25 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 6de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

December 2010_______________________________________________________
1 december
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
1 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Meer info bij:

Voordracht door Marc Gabriels, Tjitte van den Beemt
“Hoe genealogische opzoekingen doen in Nederland”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

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

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief abdij Bornem
Archief abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
tijdelijk Sanderusstraat Antwerpen
Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle

03/236.73.00
03/677.34.99
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00
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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
marc.vandencloot@telenet.be

03/312.26.54

Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net

014/81.48.27

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

03/312.29.89

Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com

03/383.26.16

Gerard Keysers

Berkenlaan 8, 2275 Poederlee
gerardus.keysers@telenet.be

014/88.22.84

Dago Peeters

Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be

014/55.61.00

Andre Sannen

Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be

014/31.93.26

Herman Van De Leur

Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be

014/41.67.46

Andre Van Steenbergen

Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteen@pandora.be

03/383.38.69

Secretaris :
Frans Renaerts
Penningmeester :
Victor Bertels

Bestuursleden :
Mariette Backs
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EDITORIAAL
Op 1 september zijn wij ons nieuw werkingsjaar begonnen met een genealogische dag. Voor
de laatste vier maanden van het jaar hebben wij nog een zeer druk bezet programma.
Buiten onze normale genealogische dagen voorzien wij nog drie sprekers en in oktobernovember wordt opnieuw een cursus familiekunde georganiseerd in Turnhout. Tevens zullen
wij in november aanwezig zijn op het genealogische ontmoetingsweekend in Hamont,
georganiseerd door VVF-Limburg.
De voorbije vakantie hebben we ook niet helemaal stil gezeten. Wij vulden onze bibliotheek
aan met bewerkingen van de BS van diverse gemeenten uit onze regio. Het wordt dan ook
steeds interessanter om onze genealogische dagen te bezoeken, je vindt er alsmaar meer
gegevens uit onze regio op één plaats.
Onze voorzitter zette zijn beste beentje voor om de resultaten van het DNA onderzoek in het
Oud-Hertogdom Brabant in boekvorm te presenteren. De deelnemers aan dit onderzoek
hebben inmiddels dit boek in hun bezit, vermoedelijk zullen heel wat van hen in hun haar
gekrabd hebben bij het lezen van de eerste hoofdstukken. Maar niet getreurd… op 16 oktober
volgt nog een academische zitting in Antwerpen waarop Prof. J. Cassiman, Prof. R. Decorte,
Marc Van den Cloot en Marc Gabriels de resultaten uitvoerig zullen toelichten. De
deelnemers krijgen hierover nog bericht.
Inmiddels wordt ook gewerkt aan de structuren van VVF en Familiekunde Vlaanderen. Het
dagelijks bestuur wil de verzuchtingen van de basis en de plaatselijke besturen toetsen aan
hun beleidsvisie en organiseert op 23 oktober een studiedag waarop alle afdelingen met 3
bestuursleden uitgenodigd zijn.
Het blijft onze prioriteit om familievorsers op de best mogelijke manier voort te helpen. Maar
… daarvoor is ook mankracht nodig, personen die menen hun steentje te kunnen bijdragen
zijn nog steeds welkom.
Victor Bertels

“HET SLEGT SCHUIM VAN VAGEBONDER VOLK”
Auteur: E.J.M.F.C. Broers
E.J.M.F.C. Broers is als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Encyclopedie
en Rechtsgeschiedenis van de Universiteit van Tilburg. In 1996 promoveerde hij op het
proefschrift „Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795‟. Van zijn
hand verschenen voorts publicaties op het terrein van de geschiedenis van het strafrecht,
het privaatrecht en het procesrecht. Hij publiceerde eerder in „Tilburg‟ (2003).

Jaargang XXII (2004) Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur
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De bestraffing van bedelaars en landlopers door de schepenbank van Tilburg
in de zeventiende en achttiende eeuw

In november 1729 arriveerde in Tilburg „een seer suspect geselschap van vijff
persoonen, soo mans als vrouwen, ... alle bedelaers en vagebonden‟. Het waren Gerrit
Swillens, diens vriendin Jen van Lummen alias Jen van Heel, Huijbert Eijckendorp,
Maria Janssen en Anna Catrien, naar haar plaats van herkomst Anna Catrien van 'sHertogenbosch genoemd. Deze laatste nu - een jonge vrouw nog - werd door de
gerechtsofficier van Tilburg „ten uijttersten gesuspicieert‟ enkele jaren eerder betrokken
te zijn geweest bij een brandstichting met dodelijke afloop. Op 22 november 1729 kreeg
de officier van de schepenbank toestemming om de vijf vagebonden in hechtenis te
nemen en een strafproces tegen hen te beginnen.
Bedelarij en landloperij
Bedelarij was een verschijnsel waarmee de samenleving reeds in de Middeleeuwen te maken
had. De lokale overheden trachtten deze uitwas in de hand te houden door middel van het
verstrekken van zogenaamde bedelpenningen. Alleen personen aan wie een dergelijke
penning was verleend, omdat zij door ziekte, gebrek of ouderdom niet in staat waren te
werken, was het toegestaan om te bedelen. Anderen werden van tijd tot tijd opgepakt en de
gemeenschap uit gezet. In de veertiende en vijftiende eeuw echter nam de armoede ten
gevolge van oorlog, hongersnood en ziekte sterk in omvang toe en ontstonden er groepjes
rondzwervende bedelaars. Behalve met bedelen verdienden deze landlopers de kost met
seizoenarbeid en met werk als ketels lappen, stoelenmatten en messen slijpen, maar ook gaven
zij zich dikwijls over aan afpersing, diefstal, inbraak en roof Tevens verschenen er in de loop
van de vijftiende eeuw groepen zigeuners in de Nederlanden en ook deze „Egyptenaren‟ of
„Heidenen‟, zoals zij werden genoemd, maakten zich geregeld schuldig aan allerhande
strafbare feiten, waaronder oplichterij, diefstal en stroperij
Voor de landsheerlijke overheid werden deze inheemse en uitheemse zwervers een steeds
groter probleem. Halverwege de vijftiende eeuw verschenen dan ook de eerste ordonnanties
ter bestrijding van bedelarij en landloperij. Het was echter vanaf de eerste helft van de
zestiende eeuw dat in hoog tempo steeds meer wettelijke maatregelen werden
uitgevaardigd.(5) Uit een daarvan, een ordonnantie van Karel V van 28 september 1529, blijkt
dat Brabant veel te lijden had van de praktijken van grote groepen „rabbauwen ende andere
vagebunde ende ledige persoenen, mans ende vrouwen, van diversen nacien, nyet hebbende
om op te levene, nochtans wel gestelt van lichame, maer neyt willende wercken noch arbeyten
om huere broot te winnen‟ Met bedelverbod en werkgebod werd de ledigheid door de
wetgever bestreden. Vagebondisme was ten enenmale verboden en zij die zich daaraan
overgaven, kwamen in aanmerking voor schandstraffen, lijfstraffen, dwangarbeid en - bovenal
- langdurige of levenslange verbanning. Hadden vagebonden hun wensen kracht bijgezet met
dreigementen of gewelddadige handelingen, dan kwamen zij aan de galg. Ook zigeuners
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stond de doodstraf te wachten als zij het land niet binnen zekere tijd hadden verlaten Het was
intussen niet alleen in Brabant, of in de Nederlanden, dat mensen die zich in de marge van de
samenleving ophielden, hard werden aangepakt. Overal in Europa werden in deze tijd
wettelijke maatregelen afgekondigd waarin personen zonder een vaste verblijfplaats of zonder
een geregeld inkomen strenge straffen in het vooruitzicht werden gesteld
In de Nederlanden sorteerden de uitgevaardigde strafwetten nauwelijks effect. Doordat
zigeuners en zwervers werden gedwongen hun heil elders te zoeken, werden de problemen
niet opgelost, maar alleen doorgeschoven naar een ander gebied. Duidelijk blijkt dit uit de
aanhef van de eerder genoemde ordonnantie van Karel V uit 1529. Daarin kan men lezen dat
er voor Brabant reeds in 1509 een ordonnantie was afgekondigd op grond waarvan leeglopers,
vagebonden en rabbauwen konden worden uitgewezen. Veel van deze onnutte lieden waren
daarop uitgeweken naar Vlaanderen, waar zij ook weer „ontallycke overdaden ende fortssen,
tot grooten laste ende verdruckinge van den ondersaten‟ hadden gepleegd. Toen de wetgever
vervolgens voor Vlaanderen een soortgelijke verordening had doen uitgaan, en de
boosdoeners zich genoodzaakt zagen om ook die provincie te verlaten, waren zij in groten
getale teruggekeerd naar Brabant
In de zeventiende en achttiende eeuw blijkt de situatie in Brabant alleen maar te zijn
verergerd. In deze eeuwen was Brabant, ook na de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog,
dikwijls het toneel van oorlogshandelingen. Gevolg daarvan was, dat het platteland te maken
kreeg met groepen zwervende soldaten, vooral deserteurs en gewezen huurlingen, maar ook
nog in actieve dienst zijnde militairen. Er ontstonden “militaire benden” waarvan de leden
zich, behalve met bedelen, venten, stoelenmatten, schoenen lappen en soortgelijk werk,
bezighielden met gewapende overvallen, struikroverij, inbraak, diefstal en afpersing. Ook
groepen rondtrekkende zigeuners vervielen tot dergelijke zware criminaliteit. Daarnaast
waren er Brabantse families en bendes actief met bedelen en landlopen, kleine en grote
diefstallen en andere vermogensdelicten En dan waren er nog de “gewone” zwervers die,
alleen of in kleine groepjes, van dorp naar dorp trokken en de inwoners om aalmoezen
vroegen, of om eten of een plaats voor de nacht, en die daarmee voor overlast zorgden en de
openbare orde verstoorden.
Haagse regelgeving
Als nieuwe soeverein van het noordelijke deel van Brabant vaardigden de Staten-Generaal in
de zeventiende en vooral de achttiende eeuw geregeld verordeningen uit die een einde
moesten maken aan deze misstanden. Bedelaars, landlopers en vooral zigeuners moesten hard
worden aangepakt. Meer en meer concentreerde de wetgever zijn aandacht op deze laatste
groep. Bij het plakkaat van 31 januari 1695 „tegens landloopers, vagabonden ende bedelaers,
onder den naam van Heydenen, Egyptenaren etc.‟ werd bevolen dat zigeuners het land binnen
veertien dagen moesten verlaten. Deden zij dat niet, dan konden zij rekenen op strenge
straffenDe verordening sorteerde evenwel niet het gewenste effect en met name de Meierij
van „s-Hertogenbosch ondervond veel hinder van zwervers van diverse pluimage. Derhalve
gingen de Staten-Generaal op 9 oktober 1723 over tot de uitvaardiging van een nieuw
plakkaat met daarin een nauwkeurig uitgewerkt pakket aan sancties. Bepaald werd dat „alle
landloopers, vagebonden, bedelaars, hetzij onder den naam van Heydenen, Egyptenaaren ofte
andersints‟ bij hun eerste arrestatie zouden worden gegeseld, bij hun tweede arrestatie worden
gegeseld en gebrandmerkt en bij hun derde arrestatie ten slotte worden opgehangen. Deze
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doodstraf moest ook worden opgelegd aan heidenen die bij geweldpleging betrokken waren
geweest, die een vuurwapen in hun bezit hadden, of die zich ophielden in een groep van zes
personen of meer
Bij plakkaat van 1 april 1738 werden deze strafbepalingen herzien en werd tevens een
onderscheid aangebracht tussen de bestraffing van uitheemse en inheemse zwervers.
Uitheemse zwervers die zich op het grondgebied van Brabant ophielden, zouden worden
gegeseld als zij voor de eerste maal werden aangehouden, terwijl zij bij een volgende
gelegenheid arbitrair aan den lijve zouden worden gestraft. Hadden zij tijdens hun
omzwervingen echter zware delicten gepleegd, zoals moord, brandstichting of roof, dan
diende hun aanstonds een „exemplaare leevensstraf‟ te worden opgelegd. Zij moesten dan
derhalve anderen ten voorbeeld worden terechtgesteld, op een wijze die de strafrechter gepast
oordeelde. Inheemse zwervers daarentegen werden bij hun eerste aanhouding veroordeeld tot
een maand opsluiting op water en brood. Gaven zij daarna hun zwervend of bedelend bestaan
niet op, dan werden zij uit de Generaliteit verbannen
In het plakkaat van 1738 werd verder voorgeschreven dat alle zwervers, zowel uitheemse als
inheemse, door middel van “snelrecht” moesten worden berecht. Na hun arrestatie moesten zij
namelijk de plano, zonder vorm van proces, terechtstaan. Dit betekende, dat de officier van
justitie en de rechtbank bij het berechten van vagebonden niet gebonden waren aan de in
strafzaken gebruikelijke rechtsgang. Zo hoefde de officier geen „informatie preparatoir‟ in te
stellen naar de handel en wandel van iemand die verdacht werd van vagebondisme. Tijdens
een dergelijk voorbereidend onderzoek werd nagegaan of er voldoende gronden waren om
een verdachte te arresteren of te dagvaarden en hem vervolgens te ondervragen. Het enkele
feit echter dat iemand geen vaste woonplaats of geen vast inkomen had, was een voldoende
reden om deze persoon aan te houden. Hij kon zelfs zonder meer op de pijnbank worden
gelegd om hem eventuele strafbare feiten te laten bekennen Op grond van een door de
gerechtsofficier ingediende „remonstrantie‟, waarin de gepleegde feiten en de gewenste
straffen waren opgenomen, wees de rechtbank vervolgens vonnis Daarbij mocht zij zich,
behalve over het vagebondisme, uitspreken over alle delicten die door de vagebond waren
bekend, ongeacht waar deze waren gepleegd
Om de uitvoering van de wettelijke strafbepalingen door het justitiële apparaat te stimuleren,
hadden de Staten-Generaal een premiestelsel ingesteld voor gerechtsofficieren en hun
personeel. Voor elke vagebond die werd aangehouden, werd een premie uitgeloofd, waarvan
de hoogte afhankelijk was de status van de ambtenaar die de arrestatie had verricht. Deze
premies konden oplopen als het ging om een vagebond die strafbare feiten had gepleegd.(17)
Voorts werden de ambtenaren van justitie door de Staten-Generaal aangezet om geregeld
klopjachten te organiseren om zo tot meer arrestaties te komen. De ingezetenen waren
verplicht om aan deze klopjachten hun medewerking te verlenen als zij daarom werden
verzocht, op straffe van een geldboete van 25 guldens.
Anna Catrien en haar trawanten
In het voorafgaande heeft men kunnen lezen dat een gerechtsofficier een verregaande
bevoegdheid had om vagebonden te arresteren, te ondervragen en strafrechtelijk te vervolgen.
Toen dan ook in november 1729 het suspecte gezelschap van Anna Catrien in Tilburg
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neerstreek, ging de plaatselijke officier, drossaard Pieter van Hoven, er aanstonds toe over het
vijftal aan te houden en in hechtenis te nemen.
Tijdens de verhoren die de verdachten werden afgenomen, kwam onder meer aan het licht dat
Gerrit Swillens en Jen van Lummen zich niet alleen hadden schuldig gemaakt aan landloperij
en bedelarij, maar ook aan overspel. Swillens was namelijk een getrouwd man, maar hij had
drie jaar eerder zijn vrouw verlaten, zich aangesloten bij „een troup schoeijers‟ en Van
Lummen tot bijzit genomen. Deze Van Lummen, alias Van Heel, „sijnde een bekende
landtloopster en vagebonderende‟, had reeds een kind uit een eerdere relatie met een zwerver
(die zijn leven aan de galg had gelaten). Ook Huijbert Eijckendorp was geen onbekende van
de justitie. Hij had al lange tijd „langs „t landt geloopen in geselschap van bedelaers en
vagabonden‟ en was deswege reeds gegeseld te Dordrecht. Dat laatste had hem er echter niet
van weerhouden om zich opnieuw bij een troep schooiers aan te sluiten.
De meest twijfelachtige reputatie had evenwel Anna Catrien van „s-Hertogenbosch, „een
vrouwspersoon zijnde jonk, fris & mooij van weesen‟. Zij was namelijk in 1726 betrokken
geweest bij een brandstichting met dodelijke afloop. In dat jaar had een groep van ongeveer
vijftien vagebonden een boerderij in de omgeving van Schijndel, de Nonnebossche Hoeve, in
brand gestoken omdat de boer had geweigerd hun voedsel te geven. Een achtjarig kind had bij
deze brand de dood gevonden. Net als Anna Catrien behoorden de meeste van de
brandstichters tot de Bende van Engele Jantje, een bende die tussen 1720 en 1730 in heel
Staats-Brabant actief was en waarvan de leden in kleinere of grotere groepen rondtrokken
over het platteland en zich schuldig maakten aan bedelarij, diefstal en afpersing In de
aanklacht nu die hij tegen Swillens, Van Lummen, Eijckendorp en Janssen opstelde, legde de
gerechtsofficier hun landloperij en bedelarij ten laste en verwees daarbij naar de
opeenvolgende plakkaten van de Staten-Generaal, waaronder de op dat moment recente
verordening van 9 oktober 1723. Hij vorderde dat de Tilburgse schepenen de vier vagebonden
overeenkomstig deze plakkaten zouden veroordelen om door de scherprechter op passende
wijze te worden gestraft In het geval van Anna Catrien daarentegen stond de officier maar
kort stil bij haar „geemancipeert ende vagabondeerende leven‟ en bracht hij vooral haar
betrokkenheid bij de „execrabele brandtstichting‟ onder de aandacht van de schepenen. Hij
beriep zich dan ook niet op de plakkaten inzake vagebondisme, maar stelde meer in het
algemeen dat medeplichtigheid aan brandstichting ingevolge de wetten en plakkaten van het
land ten hoogste strafbaar was. Hij concludeerde vervolgens dat de daderes daarvoor aan den
lijve moest worden gestraft, op een wijze die in overeenstemming was met deze wetten en
plakkaten.
Op grond van het aloude gewoonterecht van Brabant diende brandstichting met de vuurdood
te worden bestraft Deze doodstraf, waarbij het delict dat was gepleegd, werd weerspiegeld in
de wijze waarop de dader werd geëxecuteerd, zou evenwel slechts symbolisch worden
voltrokken op Anna Catrien. Op 30 november 1729 veroordeelde de schepenbank van Tilburg
haar om „op een schavot aen een pael geworgt en gestraft te worden datter de doot op volgt,
en alsdan in „t aengesigt met een brandende stroijwis gebrant off geblaakt, ende het doode
lichaam gebragt alhier inde heijde bij de galgh, en aen een pael ten toon gestelt‟. De
metgezellen van de Bossche vagebonde werden op 3 december van dat jaar veroordeeld.
Maria Janssen werd voor de duur van 25 jaar verbannen uit de jurisdictie, na eerst te zijn te
pronk gesteld met roeden om de hals. Huijbert van Eijckdorp werd na voorafgaande geseling
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eveneens voor 25 jaar verbannen; Gerrit Swillens, na ook eerst te zijn gegeseld, voor 30 jaar.
Jen van Lummen ten slotte werd gegeseld, gebrandmerkt en voor 50 jaar verbannen. Bij het
vaststellen van deze straffen, zo kan men constateren, heeft de schepenbank de bepalingen
van het plakkaat van 9 oktober 1723, waarnaar door de gerechtsofficier toch in het bijzonder
was verwezen, niet strikt nagevolgd. Wellicht had dit hiermee te maken, dat deze verordening
door de wetgever eerst en vooral was uitgevaardigd voor het bestraffen van zigeuners. Het
verschil in tijdsduur waarvoor de verbanningen werden opgelegd, maakt aannemelijk dat door
de schepenen bij het vonnis wijzen wel rekening is gehouden met de reputatie van elk van de
daders.
De brandstichting van de Nonnebossche Hoeve
Het misdrijf dat Anna Catrien het zwaarst werd aangerekend en dat haar op het schavot deed
belanden, was de brandstichting van de Nonnebossche Hoeve bij Schijndel in 1726.
Bedreiging met brandstichting was een beproefde methode van vagebonden om aan voedsel te
komen of een slaapplaats voor de nacht af te dwingen. Ook leden van de Bende van Engele
Jantje maakten zich meer dan eens aan dit „afdreijgen‟ schuldig en schrokken er niet voor
terug om hun dreigementen ten uitvoer te brengen. Bij een van die gelegenheden ging de
Nonnebossche Hoeve in vlammen op. In de daaropvolgende jaren zouden diverse leden van
de bende worden opgepakt en ter dood worden veroordeeld.
Zo werd Engele Jantje zelf - wiens echte naam Jan Dircks was - op 18 november 1729 door
de schepenbank van „s-Hertogenbosch veroordeeld om „aen de galge gehangen en ... met vuer
in sijn aengesigt geblaekt en gebrant te worden, datter de doot navolge, dat het doode lichaem
daer na aen het buijtegeregt op de Vugterheijde sal gebragt en aldaer ten toon gehangen
worden‟ Behalve voor zijn aandeel in de brandstichting van de hoeve, dat bestond in het
„helpen uijtvoeren het in brant steken‟, werd Engele Jantje ook veroordeeld voor een tweetal
inbraken in kerken. Bij het vaststellen van de straf hielden de Bossche schepenen bovendien
rekening met het feit dat de vagebond reeds tweemaal eerder was veroordeeld wegens diefstal
en toen was gegeseld en gebrandmerkt.
Evenals op Anna Catrien werd op Engele Jantje de vuurdood slechts symbolisch ten uitvoer
gelegd. Twee andere leden van de bende echter waren door de schepenbank van Den Bosch al
eerder veroordeeld om daadwerkelijk te worden verbrand. Op 24 januari 1727 hadden de
schepenen namelijk bevolen dat Peter Franssen „andere ten exempel om des te meer vrees en
afschrick te geven hier op de marckt voor de puije van het stadhuijs aen een paal sal geset en
vastgemaeckt worden, om met den vuere levendig verbrand te worden‟.(22) Behalve bij de
brandstichting van de Nonnebossche Hoeve was deze zwerver ook betrokken geweest bij een
„afdreijging‟ in Heesteren en had hij reeds twee eerdere veroordelingen wegens bedelarij
achter zijn naam staan. Franssens metgezel Peter Thijssen was op diezelfde datum
veroordeeld om, „vermits sijne jongheijt‟, op de markt aan een paal „tot de dood geworgt en
voorts met den vuere verbrand [te] worden‟ Bij de brandstichting van de hoeve had Thijssen
slechts een kleine rol gespeeld: hij had „rondom het huijs ... gelopen om op te passen of daer
ijmand quam‟. De jeugdige vagebond werd echter in het bijzonder kwalijk genomen dat hij
zich „in het geselschap van veele moetwillige geweldenaers‟ had opgehouden.Andere
vagebonden die bij de brandstichting betrokken of aanwezig waren geweest, werden in deze
periode door verschillende rechtbanken in Brabant en Holland berecht en veroordeeld tot de
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doodstraf of tot een langdurige of levenslange verbanning Aan het bestaan van de Bende van
Engele Jantje kwam daarmee rond 1730 een einde.
Tilburgse rechtspraak
Vergelijkt men het proces tegen Anna Catrien en haar trawanten met andere strafzaken die in
de zeventiende en achttiende eeuw voor de schepenbank van Tilburg hebben gediend, dan
blijkt dat verbanning de straf is geweest die meestal aan landlopers en bedelaars werd
opgelegd.(26) De rechtspraak van de Tilburgse schepenen wijkt daarmee niet af van die van
andere Brabantse rechters. Een bannissement kon worden uitgesproken voor een zekere
periode of voor het leven en kon worden voorafgegaan door geseling en brandmerking. Om
het effect van de straf te vergroten, besloten de Staten-Generaal in 1761 de lokale rechtbanken
toe te staan delinquenten uit een groter gebied te verbannen dan alleen uit de eigen jurisdictie.
Zo werd bijvoorbeeld de Franse bedelaar Pierre de Lorme, nadat hij een dienaar van justitie
die hem naar zijn paspoort had gevraagd, had mishandeld met een stok, door de schepenbank
van Tilburg in 1767 voor altijd verbannen uit Brabant Eenzelfde bannissement legden de
schepenen op aan de zwervers Martinus van den Bosch, Maria Blommaerts en Adriaantje
Rons in 1771 en Antoine Melo in 1774
Aan de levenslange verbanning van Pierre de Lorme liet de schepenbank een tuchthuisstraf
van 25 jaar voorafgaan. Het tuchthuis werd, toen deze instelling aan het einde van de
zestiende eeuw werd geïntroduceerd in Amsterdam, wel gezien als het middel bij uitstek om
op te treden tegen vooral jeugdige bedelaars en landlopers. Deze lediggangers en kleine
criminelen zouden, indien zij voor verbetering vatbaar waren, door middel van harde arbeid
en geestelijk onderricht worden heropgevoed, waardoor zij na te zijn teruggekeerd in de
maatschappij, daar op het rechte pad zouden blijven. Andere voordelen van tuchthuisstraf
waren, dat kwalijke elementen gedurende hun opsluiting niet alleen uit de samenleving waren
verwijderd, maar zij door de arbeid die zij verrichtten deze samenleving tevens tot nut waren.
Van de resocialisatie van de tuchtelingen kwam in de praktijk maar weinig terecht. Aangezien
de onderhavige straf, zoals het gegeven voorbeeld laat zien, dikwijls voor een zeer lange duur
of zelfs voor het leven werd opgelegd, was er van heropvoeding weinig sprake en werden de
veroordeelden vooral beschouwd als onbezoldigde arbeidskrachten. Bovendien werden
behalve kleine criminelen, waarvoor deze instelling eigenlijk was bedoeld, soms ook plegers
van zwaardere delicten tot opsluiting in een tuchthuis veroordeeld. Tuchthuisstraf werd ten
slotte ook niet gehanteerd als een alternatief voor verbanning, maar werd meestal in
combinatie met deze laatste straf opgelegd, in die zin dat de veroordeelde eerst voor een
(groot) aantal jaren in een tuchthuis werd geplaatst en daarna voor de rest van zijn leven werd
verbannen.
In Brabant werd in de onderhavige periode overigens slechts één tuchthuis opgericht,
namelijk in Breda in 1708. Brabantse rechtbanken legden - met uitzondering van die van
Breda - dan ook niet snel een tuchthuisstraf op Ook de doodstraf is, zeker in Tilburg, maar
incidenteel aan vagebonden opgelegd. De straf waartoe Anna Catrien van „s-Hertogenbosch
in 1729 zou worden veroordeeld, was twee jaar eerder reeds uitgesproken over Goijaert van
den Boom Deze Goijaert van den Boom, bijgenaamd „Goijken Wannelapper‟, was vroeger
lid geweest van de Moskovieters, een militaire bende die in de jaren 1706-1708 West-Brabant
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onveilig had gemaakt Toen de bende werd opgerold had Van den Boom echter weten te
ontkomen en hij had sindsdien een zwervend bestaan geleid. Eerst in 1727 werd hij te Tilburg
aangehouden omdat hij diverse inwoners had gedreigd met brandstichting als zij hem geen
geld of eten gaven. Met name gelet op het verleden van deze vagebond, werden deze
dreigementen hem even zwaar aangerekend als daadwerkelijke brandstichting. Op 17 april
van genoemd jaar werd Goijken door de Tilburgse schepenbank veroordeeld om „met de
coorde gestraft te worden datter de doot naer volgt, met een brandende stroijwis in „t
aengesicht geblaeckt, ende het doode lichaem dan gebragt alhier inde heijde ende aldaer
opgehangen‟.
Vergelijkt men de vonnissen van de schepenbank met de voorschriften van de wetgever, dan
kan men vaststellen dat de schepenen van Tilburg vagebonden naar eigen goeddunken hebben
bestraft, maar dat zij zich daarbij deels hebben bediend van de straffen die waren
voorgeschreven door de Staten-Generaal. Voorts kan worden geconstateerd dat de Tilburgse
gerechtsofficier, die in het geval van Gerrit Swillens en de zijnen nog een opsomming gaf van
de toepasselijke plakkaten, in latere processen enkel de laatst uitgegane verordening
uitdrukkelijk vermeldde, dan wel zelfs dit naliet en slechts in algemene zin verwees naar de
wetten en plakkaten van het land. Toen de officier bijvoorbeeld in 1740 een proces aanspande
tegen Roelandus Bourdon uit Antwerpen, stelde hij dat deze „ondeugende vagebond en stoute
bedelaer‟ had gehandeld in strijd met de menigvuldige plakkaten van de Staten-Generaal,
waaronder laatstelijk dat van 1 april 1738 En in de zaak van de eerdergenoemde Antoine
Melo werd slechts overwogen dat deze Franse vagebond moest worden gestraft op een wijze
die volgens de orders, wetten en plakkaten van het land gepast was
Besluit
De aanwezigheid en criminele activiteit van vagebonden in Brabant werd in de zeventiende en
achttiende eeuw intensief bestreden door de Staten-Generaal. In opeenvolgende plakkaten
werden door dit generaliteitscollege strenge maatregelen afgekondigd tegen personen met een
zwervend of bedelend bestaan. Deze personen konden zonder meer worden opgepakt en
worden veroordeeld tot lijfstraffen en vrijheidsstraffen en zelfs, als zij een concreet gevaar
vormden voor de ingezetenen, tot de doodstraf
De officier van justitie van Tilburg, die in zijn ticht en aanspraak meer of minder uitvoerig
naar de plakkaten van de wetgever verwees, vorderde meestal dat de vagebonden door de
schepenbank zouden worden veroordeeld om aan den lijve te worden gestraft. De doodstraf is
echter niet vaak opgelegd door de schepenen. Slechts vagebonden die zich hadden schuldig
gemaakt aan zware misdrijven, zoals brandstichting, kwamen voor deze straf in aanmerking.
Merendeels werden zwervers voor een zekere periode of, vaker nog, voor de rest van hun
leven verbannen, dikwijls na eerst te zijn gegeseld en gebrandmerkt. Een lokaal rechtscollege
als dat van Tilburg kon aanvankelijk slechts een bannissement opleggen voor het eigen
rechtsgebied. In de tweede helft van de achttiende eeuw was het echter mogelijk om
vagebonden uit een groter gebied te verbannen, bijvoorbeeld uit de Meierij van „sHertogenbosch of uit heel Staats-Brabant. Verbanning is echter nimmer een straf geweest
waarmee criminaliteit effectief werd bestreden, aangezien criminelen enkel werden
doorgeschoven naar een ander rechtsgebied. Een uitwisseling van kwalijke elementen tussen
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de diverse jurisdicties was uiteindelijk de consequentie. Men kan zich bovendien afvragen, of
de onderhavige straf veel indruk zal hebben gemaakt op mensen die toch al van huis en haard
waren vervreemd.

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS
De VVF-KEMPEN geeft ook dit jaar opnieuw een cursus voor familiekunde, in
samenwerking met het Stadsarchief van Turnhout.
INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS – SPREEK JIJ OOK EENS MENSEN AAN
WAARVAN U DENKT DAT ZE INTERESSE HEBBEN EN DRAAG ZO BIJ TOT
BEKENDMAKING MET FAMILIEKUNDE !!! –

Wij richten ons speciaal naar :
 diegenen die opzoekingen willen doen naar hun familie en niet goed weten hoe er aan
te beginnen.
 diegenen die reeds begonnen zijn en moeilijkheden ondervinden om hun gegevens te
vinden of te verwerken.
 diegenen die zich verder willen bekwamen in het samenstellen van een
familiegeschiedenis.
De cursus omvat 6 lessen van ongeveer 2 uur, telkens om 19u30, op een donderdagavond
PLAATS : aula van het speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
DATA :
14 oktober 2010

Inleiding en kennismaking met VVF (Vic Bertels)
Hoe begin ik er aan en Burgerlijke Stand tot 1815 (Andre Sannen)
21 oktober 2010
Franse Tijd en Parochieregisters (Vic Bertels)
28 oktober 2010
Andere bronnen –gemeentearchieven, notarisakten, enz.
( Andre Van Steenbergen)
4 november 2010 Beginselen van oud schrift (Hugo Broen)
18 november 2010 Genealogie en computer – Genealogie en DNA (M.Van den Cloot)
25 november 2010 Samenstellen en inbinden van uw familiegeschiedenis (Fr.Renaerts)
Na de lessenreeks wordt gelegenheid geboden aan de cursisten om gezamenlijk een bezoek te
brengen aan het Nationaal documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde in de Van Heijbeeckstraat 3 te Merksem. De datum daarvoor wordt
afgesproken met de cursisten.
Inschrijving: Inschrijven kan vanaf nu door overschrijving van 35 euro op rekening
BE37 8802 1795 7128 van VVF-KEMPEN, met als melding : cursus en
eventueel e-mail adres.
Het speelkaartmuseum kan je bereiken via de Parklaan, en dan naar het centrum via de
Graatakker en de Herentalsstraat, de Druivenstraat is, rechts, een zijstraat van de
Herentalsstraat.
Voor meer info kan je steeds terecht op het e-mail adres : victor.bertels1@telenet.be
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WOORDVERKLARINGEN UIT BRABANTSE AKTEN
abolitie

= tenietdoening van strafbare feiten en eventueel van de ingestelde
vervolging
ampliatie
= aanvulling
apprehenderen = arresteren
approberen = goedkeuren
attestatie = getuigenverklaring adh vragen
aanlegger = eiser
ab intestato = gestorven zonder testament
annotitie
= aantekening
achterheijt = achterstal (van chijns)
capuijn
= kip, haan
capitaal delict = zeer zwaar misdrijf waarop
doodstraf stond
calumnieren = belasteren
citatie
= dagvaarding
compareren = verschijnen bij rechtszaak
complice
= medeplichtige
contraventeur = overtreder
consent
= toestemming
craijen
= schreeuwen, hard roepen
contraventeurs = overtreders
contagieuse = besmettelijke
contrefeijtsel = portret
cederen
= afstand doen
deponent
= getuige
debvoir
= plicht
die hellight = de helft
evene
= soort graan
heeft getelt = heeft betaald
haestige sieckte = de pest
hem te dragen = zich te gedragen
hurelinck
= huurder, pachter
injurieren
= beledigen
int genachte = zitting van het gerecht
insolente
= onbeschaamd
incarceratie = in hechtenisneming
inpetreren = verkrijgen
interlocutoir vonnis =tussenvonnis
item
= hetzelfde
latitant
= voortvluchtig
momboir
= voogd
nae (r)kint = kind uit tweede huwelijk onder
dexel
= onder voorwendsel
op mindernisse = in vermindering op
persisteren = volharden
pertubateur = verstoorder
propoosten = gesprek
preservatie = bewaring, bescherming
renuncieren = afzien van
renvooi
= doorverwijzing
scharbier
= bier van slechte kwaliteit solvit
= voldaan
seditieuse = beledigende
suppliant
= verzoeker
schoor
= eenvoudige brug over een beek of gracht
valet = voldaan
vierschaar bannen = formeel openen van een rechtszitting
verschenen Kerssemisse = vervallen met Kerstmis

Bronnen : boek: Lezen in Brabants Bronnen van de Stichting Brabants Regionale
Geschiedbeoefening ’s Hertogenbosch 1999
Archieven: Renesse Archief, vzw Domein de Renesse Oostmalle
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MEDEDELINGEN & KORT NIEUWS
Felicitaties:
Op 29 juli vierde ons ere-bestuurslid Florent Bosch zijn diamanten huwelijksjubileum.
Het bestuur van VVF-Kempen wenst hem van harte proficiat.
Activiteiten:
DNA-project
Ook in de vakantie heeft onze voorzitter niet stilgezeten met zijn DNA-aktiviteit. De tweede
fase – Oost en West-Vlaanderen, Frans Vlaanderen, Walonie,
Limburg en Luxemburg werden nog
volop geprospecteerd en er werden
stalen afgenomen. Tussendoor vond
hij ook nog de tijd om het boek
“DNA BRABANT – DNA-project
2009 Oud Hertogdom Brabant” klaar
te stomen.Het boek werd in de loop
van de maand maart bezorgd aan de
intekenaars. Zij die het het boek nog
niet afgehaald hebben, kunnen op de
website www.brabant.dna.org, de
plaatsen en tijdstippen vinden waar
zij terecht kunnen. Indien U nog een
exemplaar wil bestellen – kostprijs 30
euro -, kan dit nog altijd door een mail te sturen naar:
info@brabant-dna.org
Cursus
De inschrijvingen voor onze cursus lopen nu binnen, er kan nog steeds op ingeschreven
worden, zie verder aankondiging in dit blad. Aanvang cursus 14 oktober om 19u30 in het
Speelkaartmuseum in Turnhout.
Voordrachten
Na ons uitgebreid DNA onderzoek over het Oude Hertogdom Brabant, vonden wij het
interessant om een spreker uit te nodigen die ons wegwijs kan maken in de geschiedenis van
het Hertogdom en meer bepaald hoe het in de loop der eeuwen ontstaan en weer uiteen
gevallen is. De heer Marcel Janssen geeft op 6 oktober een uiteenzetting over hoe de
huidige landsgrenzen van Belgie, Nederland en Frankrijk ontstaan zijn na het verdwijnen van
het Graafschap Vlaanderen, het Hertog Brabant en het Prinsbisdom Luik.
Heel wat genealogen gebruiken het programma Haza-Data, De omschakeling van Haza7.2
naar Haza-21 is voor aantal van de vroegere gebruikers niet zo vanzelfsprekend. Mevr.
Mieke Van den Bossche-Heylen zal ons op 3 november komen duidelijk maken hoe de
omschakeling toch vlot kan verlopen.
Om meer vertrouwd te raken met opzoekingen in de Nederlandse archieven hebben we aan
twee welgekende Nederlanders bij VVF-Kempen, Marc Gabriels en Tjitte van den Beemt
gevraagd om ons op 1 december een inzicht te geven waar en hoe we in de Nederlandse
archieven kunnen gaan snuffelen
Wij rekenen voor deze voordrachten op een talrijke belangstelling. Zie ook de rubriek
“Agenda”
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Schenkingen:
Met de kamer van Heemkunde in Mol werd overeenkomst gemaakt om dubbels van
bidprentjes uit te wisselen om zo onze verzameling verder te kunnen aanvullen.
Inmiddels blijven heel wat mensen ons bevoorraden, de afgelopen maanden kregen we van
Fons van Bael, Kasterlee : bidprentjes en doodsbrieven
Domien Poorters, Zoersel: bidprentjes
Herman van de Leur, Turnhout: bidprentjes
met dank aan de schenkers

BIDPRENTJES VAN OVERLEDEN KLOOSTERZUSTERS
Onderstaande lijst omvat een aantal bidprentjes van overleden kloosterzusters. Het merendeel
van deze zusters waren ingetreden bij de Annonciaden van Huldenberg.
Deze prentjes werden mij bezorgd door een kloosterlinge die zelf lid was van de orde.
Ik heb ze aangevuld met enkele prentjes van kloosterzusters van andere orden.
Victor Bertels

Achternaam overl

Pl geboorte

BRAMS Maria

Antwerpen

ADRIAENSENS Adela

Oelegem

AERTS Augusta

Turnhout

ANNÉ Maria

Kieldrecht

BASTIAANSE Josepha Amel. Vlimmeren

Datum geb

Pl overlijden Datum overl

5 maart 1907Oostmalle
9 juli 1912Huldenberg
3 maart 1907Tongerloo
10 mei 1912Huldenberg
16 september 1919Malle

BEEKMANS Johanna

Gemert (Nl)

BEIRINCKX Cyrilla

Herenthout

1 mei 1922Huldenberg

BERGHMANS Maria

Herenthout

18 januari 1932Huldenberg

BERTELS Joanna Catharina Turnhout

3 november 1846 Arendonk

1 augustus 1892 Geel
1 mei 1897 Retie

Kloosternaam Orde

10 oktober 1998
16 september 1933 Monulpha
30 januari 1938 Maria Francisca

Verlosser van O.L.Vrouw
Annonciaden Huldenberg
Kanunnikes van H.Graf

16 mei 1991 Melanie

Annonciaden Huldenberg

30 april 1987 Egberta

Annonciaden Huldenberg

17 mei 1910 Maria Theresia

Franciscanessen

19 augustus 1999 Himelina
3 januari 2002 M. Ildefonsa

Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg

6 augustus 1977 Adulpha

Annonciaden Huldenberg

6 augustus 1964 Rumolda

Franciscanessen

BOGAERTS Rosalie

Kasterlee

BOSMANS Theresia

Zichem

BOUX Jeanne

Bost

23 december 1916Huldenberg

BOUX Aline

Bost

12 augustus 1919Huldenberg

14 september 2008 M. Georgia

Annonciaden Huldenberg

BROCKMANS Maria

Veerle

14 juni 1925Huldenberg

27 november 2003 M. Fabiana

Annonciaden Huldenberg

BROSIUS Maria

Turnhout

BROUWERS Emma

Turnhout

BRUGHMANS Maria

Brecht

BRUSSELAERS Lucie

Antwerpen

CANNAERTS Clara

Heist o/d Berg

COESEMANS Maria

Kessel

CREVE Gabriela

Wachtebeke

CROMBOOM Maria Elis. B

Zemst

CUYPERS Maria Paulina

Oud Turnhout

DAEMEN Godefrida

St. Huibrechts-Lille

DE BROUWER Maria

Puurs

DE FRÉ Maria

Eksaarde

DE HAES Rosa

Beerzel

DE RIDDER Rosa

Eppegem

DE RIDDER Rosa

Eppegem

DE RON Louisa

Weerde

DE ROOY Maria

Goirle (NL)

10 november 1871 Retie

28 februari 1914Zoersel
3 mei 1895 Arendonk
13 september 1914Huldenberg
4 oktober 1914
12 september 1934Huldenberg
25 maart 1901Huldenberg
1 juni 1915Huldenberg
6 oktober 1901Huldenberg
29 september 1913Niel
10 mei 1922Huldenberg
12 augustus 1909Huldenberg

31 augustus 1902 M Emmanuelle
2 april 1934 Misaël

4 november 1996 Honorata
23 april 1925 Angela
20 juni 1994 Lea
23 maart 1997 Maria-Damiana

Franciscanessen
Annonciaden Huldenberg

Convent van Bethlehem
Franciscanessen
Annonciaden Huldenberg
Zusters van O.L. Vrouw

23 augustus 1954 M. Lambertine

Annonciaden Huldenberg

26 januari 1999 Theophane

Annonciaden Huldenberg

6 maart 1999 Evangela

Annonciaden Huldenberg

4 mei 2000 Maria Eymard

Annonciaden Huldenberg

22 juni 1936 M Sebastiana

Annonciaden Huldenberg

7 februari 2007 M. Elvira

Annonciaden Huldenberg

24 maart 1940 M. Clarentia

Annonciaden Huldenberg

5 februari 2008 Prudenza

Annonciaden Huldenberg

20 april 1954 Juana

Annonciaden Huldenberg

8 maart 1938Wilrijk

25 april 1983

Annonciaden Huldenberg

8 maart 1938Wilrijk

25 april 1983

Annonciaden Huldenberg

10 september 1922Huldenberg
25 februari 1927Huldenberg

11 juli 1920Wilrijk
18 april 1913 Leuven

23 februari 2000 M. Jovilla
7 november 1999 Benigna

Annonciaden Huldenberg
Franciscanessen
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DE SCHEPPER Celestina

Niel

DE WEERD Emma

Kessel

DE WIT Philomena Francisca Terhagen

25 december 1920Leuven
21 mei 1915Huldenberg
25 februari 1916Lier

DE WOLF Paula

Ranst

DIERCKX Maria

Oud Turnhout

DOMS Maria Hortensia

Zemst

18 januari 1923Huldenberg

ENGELEN Coleta

Retie

15 maart 1844 Retie

EYSKENS Mathildis

Merksplas

FIERENS Anna

Duffel

FRANCK Paulina

Wommelgem

GOEYVAERTS-FALK Maria Antwerpen

6 januari 1919Huldenberg
9 december 1881 Retie

29 maart 1924Huldenberg
14 februari 1908 Duffel
11 november 1921Huldenberg
25 november 1921Huldenberg

27 januari 2006 M. Clara
18 maart 1997 Theonilla
12 april 1958 Gerarda
18 januari 2001 M. Eymarda
3 maart 1920 Maria Anna

Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg
Kind Jezus van Praag
Annonciaden Huldenberg
Clarissen

2 april 2006 M. Pascalis

Annonciaden Huldenberg

18 juli 1997 Xaveria

Convent van Bethlehem

4 november 1999 Iolana
14 april 1995 Eustella

Annonciaden Huldenberg

Kessel

GYSELS Clara

Massenhoven

HANNES Maria

Mol

HELSEN Maria Angelica
HERTOGHS Elisabeth
Ludovica

Zoerle Parwijs

HERTOGS Julia

Wijnegem

HUYS Julia

Heffen

JAMAR Anna

Luik

JANSENS Clara

Oud Turnhout

JANSENS Ludovica
KEERSMAKERS Joanna
Maria Coleta

Merksplas

KEULEMANS Maria Elisa

Heffen

KEYNEN Maria Julia

Herenthout

KROLS Maria Ludovicaa

Baarle Hertog

LETELLIER Maria

Heverlee

LEYNEN Sylvia

Arendonk

8 september 1926 Turnhout

LEYNEN Maria Josepha

Arendonk

17 augustus 1925Herentals

LEYSEN Anna

?

MAGINELLE Maria Magda

Korbeek Dijle

MATTHYS Maria Mathildis

Geel

MEEUS Nathalia

Dessel

MEEUSSEN Regina

Brecht

MEYNCKENS Augusta

Deurne Diest

31 augustus 1918Huldenberg

16 juni 1998 Pollena

Annonciaden Huldenberg

MOLS Rosa

Geel

7 december 1918Geel

12 juni 2003 M. Adelwina

Annonciaden Huldenberg

MOONEN Anna Cornelia

Ravels

12 februari 1905 Turnhout

NYS Ludovica

Oud Turnhout

NYS Angelica

Laakdal

NYS Maria

St Agatha Rode

NYS Ludovica

Oud Turnhout

OLIVIER Florentine

Hoboken

PATTYN Elza

Roeselare

Bouwel

PEETERS Clementina Maria Geel

23 augustus 1917Woluwe
25 mei 1916Huldenberg
13 november 1858 Retie
31 augustus 1915Heist o/d Berg
17 december 1915Westmalle
1 augustus 1918Huldenberg
5 juli 1921Antwerpen
23 september 1923 Turnhout
4 mei 1931Leuven
30 maart 1874 Vorselaar
15 september 1912Huldenberg
9 augustus 1925Huldenberg
20 september 1868 Retie
1923Huldenberg

17 oktober 1926?
31 mei 1919Huldenberg
16 juli 1910Huldenberg
3 januari 1880 Turnhout
10 april 1881

Wintam
Korbeek Lo

RAAYMAKERS Regina

Baarle Nassau

RAEYMAEKERS Julia

Tielen

ROELEN Odrada

Merksplas

29 augustus 1935 Gudelia

Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg

25 juli 1998 Maria Milburga
17 september 1962 Gregoria

Christel.Scholen Vorselaar

20 februari 2002 M. Evarista

Annonciaden Huldenberg

16 oktober 1953 Severina

Christel.Scholen Vorselaar

20 mei 2004 M. Edwina

Annonciaden Huldenberg

3 augustus 2006 Maria Tarcilia

Annonciaden Huldenberg

19 januari 1937 Maria Josepha

Franciscanessen

30 oktober 2001 M. Agnieta

Annonciaden Huldenberg

20 oktober 2001 Antonia

Franciscanessen

1 november 2008 Bernadette
26 februari 1978
1 november 1996 Marcelliana
26 april 1998 Dymphna
23 november 1952 Aloysia
23 maart 1973 Maria Rachel

Franciscanessen
Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg
Clarissen
Annonciaden Huldenberg

17 augustus 1926 Imelda
Annonciaden Huldenberg

26 december 1921Leuven
11 januari 1904Huldenberg
13 oktober 1916Lier
2 maart 1909
25 oktober 1860 Arendonk
26 oktober 1911Huldenberg

PORON Maria Josephina

27 april 1962 M. Gualberta
22 maart 2001 M.Caritine

Franciscanessen

Annonciaden Huldenberg

28 januari 1898 St. Ulriks Kapelle

POLFLIET Louisa

7 januari 1938 Maria Coleta

8 januari 1996 Giovanni

Rotterdam

Korbeek Dijle

Annonciaden Huldenberg

16 maart 1906Huldenberg

Begijnendijk

POECKENS Anna Maria

Congr. Vd Verlosser OLV.

14 februari 2008 M. Euphrosina

25 december 2001 M. Columbana

PIECK Marie Lidwina
PITTOORS Johanna
Angelina

Borgerhout

Annonciaden Huldenberg

30 oktober 1987

11 januari 1904Huldenberg

PELGRIMS Joanna Bertilla

PLATTEAU Florentine Celes St.Cath. Lombeek

24 december 2001 M. Honorata

Annonciaden Huldenberg

GORIS Maria

St. Antonius Brecht

16 juli 1909Huldenberg

4 maart 2000 M. Modestina
4 augustus 1993 Melitina

7 augustus 1913Zwijndrecht

14 mei 2006 M. Theodolina

Annonciaden Huldenberg

12 januari 2009 M. Columbana

Annonciaden Huldenberg

31 juli 1999 Aline
14 oktober 1995 Genoveva
1 mei 1938 Maria Aloisia
21 december 2000 M. Frederica

17 mei 2003 Johanna
3 maart 1946 Richilde

9 september 1924Huldenberg

1 februari 2003 Stanislas

16 mei 1919Leuven
8 oktober 1899 Geel
22 mei 1909Kasterlee
3 augustus 1925Geel

Zusters van Liefde
Franciscanessen
Annonciaden Huldenberg

30 maart 1976

23 november 1881 Heist o/d Berg
12 april 1899 Westmalle

Christel.Scholen Vorselaar

7 september 1992 Ultana

Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar

14 februari 1991 Ariberta

Annonciaden Huldenberg

11 april 1998 Salvina

Annonciaden Huldenberg

11 augustus 1993 Marie Albine
19 september 1995 Godemara

Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg
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ROMMENS Anna Elisa

Retie

SARIS Catharina Cyrilla

Lier

SMET Maria Amelia

Dessel

SMETS Catharina

Kortrijk Dutsel

SMITS Maria Louisa

Meer

SNEYERS Rosa

Geel

SOMERS Maria Philomena

Wijnegem

STAS Maria

Rupelmonde

STEVENIGHT Ruth

Shanklin (GB)

15 augustus 1887 Nederbrakel

8 februari 1968 M. de l' Immacu.

s Heilig Hart van Maria

STORMS Maria Regina

Waarloos

31 december 1853 Retie

2 oktober 1931 M Bonaventura

Franciscanessen

SWAEGERS Dimphna Rosa Meer

31 december 1892 Mol
25 mei 1890 Meerle
9 april 1909Geel
8 augustus 1912Huldenberg
16 november 1903Turnhout
27 januari 1909 Kessel Lo
15 augustus 1908Huldenberg
21 mei 1899 Huldenberg

11 september 1888 Vejle

16 januari 1972 Maria Gemma
16 maart 1962 M. Augusta

Franciscanessen
Ursulinen

17 oktober 1999 M. Magda

Annonciaden Huldenberg

6 juli 2009 M. Idulpha

Annonciaden Huldenberg

10 februari 1962 Maria Ursula

Ursulinen

26 mei 1991 Maria Pia

Onbevlekt hart van Maria

29 januari 2007 M. Beata

Annonciaden Huldenberg

19 september 1987 M. Lutgardis

Annonciaden Huldenberg

16 juli 1967 Maria Sidonie

H. Hart van Maria

Swolfs Joanna

Geel

11 januari 1926Huldenberg

29 december 2007 M. Dimphna

Annonciaden Huldenberg

SWOLFS Joanna

Geel

11 januari 1926Huldenberg

29 december 2007 M. Dimphna

Annonciaden Huldenberg

SYMENS Maria Bertha

Nieuwrode

18 augustus 1908Huldenberg

TOPS Rosalia

Heutje Westerlo

8 november 1909Geel

VALKENEERS Angèla

Antwerpen

VAN AMMEL Johanna

Baarle Nassau

VAN ASSCHE Maria Victoria Meerhout
VAN AVERMAET Suzanne
VAN den BOSSCHE
Victorina

Lokeren
Viersel

VAN DEN BROECK Anna M Eindhout
VAN DEN HOUTEN Maria C Niel
VAN DER CRUYCEN Sophia
Josée
Anderlecht
VAN DER ZANDE Maria

Goirle (NL)

VAN DEYCK Maria Theresia Mechelen

23 februari 1907Huldenberg
30 mei 1909Huldenberg

4 juni 2001 M. Osanna
7 april 2001 M. Evermoda

Annonciaden Huldenberg

3 april 2000 Maria Regis

Annonciaden Huldenberg

10 december 2000 Jovita

07 mei 1865 Retie

21 januari 1932 M Benedicta

31 maart 1910Malle

19 april 1996 M Augustine

21 januari 1916Leuven
17 augustus 1913Huldenberg
10 december 1906Huldenberg
2 maart 1926Anderlecht
18 april 1917 Arendonk
5 december 1896 Brasschaat

Annonciaden Huldenberg
Franciscanessen
Annonciaden Huldenberg

10 februari 2001 M. Digna

Annonciaden Huldenberg

25 december 2001 M. Sylva

Annonciaden Huldenberg

26 juni 2001 M. Erasma

Annonciaden Huldenberg

26 mei 2006 M. Guido

Annonciaden Huldenberg

31 oktober 1999 Adriana
8 december 1954 Maria Theresia

Christel.Scholen Vorselaar

Vorselaar

VAN ECCELPOEL Maria

Wiekevorst

VAN GEET Maria Louisa

Opwijk

VAN HECKE Maria

Merksplas

24 oktober 1926Huldenberg

25 maart 1999 M. Lutgarde

Annonciaden Huldenberg

VAN HOOF Maria

Merksplas

20 juli 1924Huldenberg

23 mei 2008 M. Theodola

Annonciaden Huldenberg

VAN LAER Celina

Wambeek

VAN LOOY Martha
VAN MELLAERT Maria
Josep

Putte Grasheide

05 mei 1872 Retie
23 september 1918Leuven

29 april 1898 Huldenberg
08 juni 1883 Baal
26 augustus 1920Lier

Kessel-Llo

19 oktober 1915Huldenberg

VAN POTTELBERGE Maria Kieldrecht

31 oktober 1929Huldenberg

VAN REGENMORTEL Ludov Herenthout
VAN ROMPAEY Julia

Houtvenne

VANDEPERRE Dimphna

Geel

VANDERLINDEN Aloisia

Huldenberg

VANDERLINDEN Catharina Huldenberg
VANHOVE Coleta

Retie

VANMEERBEEK Maria Leon Leefdaal
VENNEKENS Justina

29/05/1906Lovenjoel
25 april 1919Westmalle
14 januari 1900Huldenberg
29 november 1897 Huldenberg
3 september 1897 Leuven
14 maart 1854 Retie
12 juni 1922Huldenberg

Eindhout

11 december 1907Huldenberg

VENNEKENS Maria Josephi Eindhout

3 november 1900Huldenberg

VERBOVEN Maria Elisab

Meldert

VERBRUGGEN Maria

Hombeek

VERCAMMEN Paulina Mathil Herenthout
VERCAMMEN Elisabeth M

Herenthout

VERCAMMEN Maria Barbara Langdorp
VERELLEN Amelia

Dessel

VERHAERT Augusta

Mol

VERHAERT Rosa

Mol

7 april 1981 Eutima

Franciscanessen

VAN DIJCK Maria Rosalia

VAN KERCKHOVEN Maria C Tongerlo

15 juni 1909Zoersel

Annonciaden Huldenberg

Christel.Scholen Vorselaar

22 december 1959 Maria Magdalena Franciscanessen
28 januari 2000 Flora

12 november 2000 M. Syveria
23 mei 1943 Herlindis
16 november 1989 Marie Constantia
11 oktober 1999 Valentine
30 mei 1999 Gabriel-Maria

Annonciaden Huldenberg

Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar
Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg

4 augustus 1990 Valesia

Annonciaden Huldenberg

16 oktober 2000 M. Sidonie

Christel.Scholen Vorselaar

26 december 1995 Edith

Annonciaden Huldenberg

18 november 1999 Agatha

Annonciaden Huldenberg

15 mei 1998 Camillia

Annonciaden Huldenberg

23 mei 1932 Maria Bernardina

Franciscanessen

12 april 2008 M. Jozefa

Annonciaden Huldenberg

23 juli 2000 M. Neria

Annonciaden Huldenberg

11 mei 1998 M. Petronilla

Annonciaden Huldenberg

6 januari 1919Huldenberg

20 maart 1937 M. Christilla

Annonciaden Huldenberg

6 november 1911Huldenberg

2 december 2005 M. Gervatia

Annonciaden Huldenberg

26 september 1926Huldenberg

22 juni 2009 M. Benildis

Annonciaden Huldenberg

27 juni 1916Huldenberg
23 augustus 1914Huldenberg
13 september 1904 Zoersel
23 september 1909Leuven
1 maart 1913Lier

15 april 2009 M. Waldetrudis
17 november 2004 M. Feliciana

Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg

14 november 1987 Fidelis
8 maart 1995 Laurence
21 september 1982 Eucharistia

Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar
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VERLINDEN Mathilde

Wommelgem

VERSTAPPEN Anna

Heist o/d Berg

29 maart 1915Huldenberg

VERWIMP Emilia Maria

Noorderwijk

WENS Paula

Oud Turnhout

WILLEMS Maria Dorothea

Herentals

23 maart 1857 Heist o/d Berg

WILLEMS Irena

Westmalle

6 februari 1925Leuven

WILMS Paula

Meerhout

WUYTS Rosalia Ida

Schilde

8 november 1913Antwerpen
16 december 1925Huldenberg
24 maart 1924Huldenberg

10 juni 1910Huldenberg
25 december 1905Huldenberg

7 juli 2000 M. Anysia
20 augustus 2002 M. Mariëlla
28 november 2008 M. Oliva
7 juli 2006 M. Gorgonia
19 maart 1921 Hubertina
3 september 2004 M. Rosa
11 juni 1997 Umeria
12 januari 1997 Emilie

Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg
Christel.Scholen Vorselaar
Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg
Annonciaden Huldenberg

ZEGELRECHT ONWETTIG ?
Meerdere gemeenten vragen zegelrecht als je een fotokopie van een akte uit de burgerlijke
stand vraagt. Dat dit niet altijd wettelijk is bewijzen de uitspraken van de Rechtbank van
Eerste Aanleg in Veurne en het Hof van Beroep in Gent.
Feiten:
Dhr R. D. uit Gistel was bezig met opzoekingen te verrichten in de registers van de BS van
diverse gemeenten met betrekking tot zijn familie. Omdat deze opzoekingen ook vielen
binnen de periode van 100 jaar, had hij een toelating bekomen van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg.
De gemeente stelde dat de gegevens uit de BS, minder dan 100 jaar oud, enkel kunnen
bekomen worden na schriftelijke aanvraag en dat per geraadpleegde akte 2 euro (toen 80
frank) moet betaald worden overeenkomstig het belastingreglement.
Dhr R.D betwist dit en eiste gratis inzage in alle akten van de BS en vraagt dat een fotokopie
afgeleverd wordt zonder enige vergoeding, andere dan de reële kosten voor de kopie. Hij
vraagt tevens dat er gezegd wordt dat de vordering van 80 fr onwettig is daar ze strijdig is met
de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur.
Uitspraak van rechtbank van eerste aanleg:
Rechtdoende op tegenspraak en in eerste aanleg, alle strijdige en meeromvattende besluiten
verwerpend als ongegrond, niet ter zake dienend of overbodig.
Verklaart de vordering ontvankelijk en in de navolgende mate gegrond: Zegt voor recht dat
de gedaagden verplicht zijn om eensluidende afschriften uit de registers van de burgerlijke
stand af te leveren aan eiser zonder enige vergoeding, andere dan de reële kosten voor deze
afschriften, en dit binnen de perken van de overeenkomstig artikel 45 BW verleende
toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.
Zegt derhalve dat de vordering van 80 fr per afschrift onwettig is, aangezien ze in strijd is
met artikel 13 van de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de
provincies en de gemeenten. Enz. (uitspraak op 7 mei 2001)
Het gemeentebestuur ging hiertegen in beroep en het hof van beroep in Gent deed uitspraak
op 12 februari 2003. Nadat het hof de argumenten van de partijen uitvoerig behandeld heeft
en gemotiveerd, doet het volgende uitspraak:
Recht doende op tegenspraak. Toepassing makend van artikel 24 van de wet van 15 juni 1935
op het, taalgebruik in gerechtszaken, verklaart het principaal beroep en incidenteel beroep
(van de gemeente) beide ontvankelijk doch ook beide ongegrond. Bevestigt het bestreden
vonnis, met deze verduidelijking van de vierde en vijfde allinea van het dispositief:
„Zegt voor recht dat appellanten verplicht zijn om fotokopieën uit de registers van de
burgerlijke stand af te leveren aan geïntimeerde zonder enige vergoeding andere dan de
reële kosten ervoor, en dit binnen de perken van de overeenkomstig art.45 BV, verleende
toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne; dat in zoverre
de machtiging werd c.q. wordt verleend om “opzoekingen te verrichten” deze dient gelezen te
worden als “opzoekingen te laten verrichten”
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Zegt derhalve ten overvloede voor recht dat de vordering van 80 fr per fotokopie onwettig is,
aangezien ze in strijd is met artikel 13 van de wet van 12 november 1997 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten.
Besluit:
-de kostprijs voor kopies mogen niet meer bedragen dan de reële kostprijs. Hierbij bedoelt
men de prijs die men in een gewone handelszaak, waar men kopies kan maken, zou vragen.
-het is volgens de wet op de openbaarheid van bestuur niet toegelaten om hier een uurloon of
andere kosten voor aan te rekenen.
(Leden die een afschrift willen ontvangen van het volledige vonnis kunnen dit steeds
bekomen via het secretariaat VVF-Kempen)

AGENDA
Oktober 2010_______________________________________________________
6 oktober
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
6 oktober

Wat?

Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht door Marcel Janssen
“De evolutie van het Hertogdom Brabant,
Vlaanderen en het Prinsbisdom Luik naar de huidige
landsgrenzen van Belgie, Frankrijk en Nederland”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

14 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 1ste les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

16 oktober

Wat?

Academische Zitting –Resultaten DNA- onderzoek
Oud-Hertogdom Brabant
Provinciehuis Antwerpen

Waar?
Wanneer?
Wie?

Prov. Afdeling VVF-Antwerpen-Kempen-Mechelen

21 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 2de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

28 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 3de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout
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November 2010______________________________________________________
3 november
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
3 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht door Mieke Van den Bossche-Heylen
Haza 21 – genealogische computerprogramma
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

4 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 4de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

6-7 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische ontmoetingsdagen
Posthoorn Hamont
13u tot 19u
VVF-Limburg ism VVF-Kempen.

18 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 5de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

25 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde 6de les
Speelkaartmuseum, Druivenstraat, Turnhout
19u30
VVF-Kempen ism. Stadsarchief Turnhout

December 2010_______________________________________________________
1 december
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
1 december

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Meer info bij:

Voordracht door Marc Gabriels, Tjitte van den Beemt
“Hoe genealogische opzoekingen doen in Nederland”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

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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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief abdij Bornem
Archief abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
tijdelijk Sanderusstraat Antwerpen
Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle

03/236.73.00
03/677.34.99
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00
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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
marc.vandencloot@telenet.be

03/312.26.54

Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net

014/81.48.27

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

03/312.29.89

Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com

03/383.26.16

Gerard Keysers

Berkenlaan 8, 2275 Poederlee
gerardus.keysers@telenet.be

014/88.22.84

Dago Peeters

Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be

014/55.61.00

Andre Sannen

Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be

014/31.93.26

Herman Van De Leur

Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be

014/41.67.46

Andre Van Steenbergen

Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteen@pandora.be

03/383.38.69

Secretaris :
Frans Renaerts
Penningmeester :
Victor Bertels

Bestuursleden :
Mariette Backs

2

EDITORIAAL
Het geeft een goed gevoel wanneer je als bestuur ervaart dat de inspanningen die geleverd
worden in de vereniging, ook door de leden en anderen gewaardeerd worden.
De initiatiecursus familiekunde, die doorging in Turnhout in oktober/november kende een
opvallend succes. Eén en dertig cursisten schreven zich in en volgden met interesse de lessen.
Dit geeft nogmaals aan dat familiekunde als hobby voor heel wat mensen een interessante
bezigheid blijft, dit ondanks het feit dat het heel wat tijd vraagt om degelijke opzoekingen te
doen.
DE vraag blijft echter, wat gebeurt er met alle gegevens die door de verschillende individuen
verzameld worden? Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat heel wat familievorsers
halsstarrig op hun gegevens blijven zitten en niet bereid zijn om ze te delen met anderen.
Nochtans kan uitwisseling van gegevens dikwijls heel wat tijd en inspanningen besparen.
Wij hebben in het verleden ook al enkele keren vastgesteld dat bij het overlijden van een
persoon die jarenlang gegevens verzameld heeft, alles verloren gaat, weg gedaan wordt of, in
het beste geval, door één of ander familielid meegenomen wordt om het dan op zijn of haar
zolder te zetten. Het gaat immers dikwijls om heel wat papier en paperassen waar
erfgenamen geen zicht op hebben. Voor hen is het dan alleen maar opruimen.
VVF-Kempen wil daarom een initiatief nemen om toch enkele substantiële gegevens te
verzamelen en zo te bewaren voor het nageslacht. Elders in dit blad vinden jullie een oproep
om je kwartierstaat – 6 generaties – aan ons door te spelen. Met deze gegevens zullen wij dan
een boek samenstellen zodat de gegevens minstens bewaard blijven en zeker ook verspreid
worden en ten dienste staan van anderen die er misschien aanknopingspunten in kunnen
vinden.
Op vraag van het nationaal bestuur hebben alle afdelingen een doorlichting gedaan van hun
activiteiten, tijdsbesteding en gegevens die zij beschikbaar hebben. Dit leverde voor onze
vereniging toch wel enkele verrassende resultaten op. Onze bibliotheek beschikt over
ongeveer 1.000 boekdelen, zonder de tijdschriften en de privé schenkingen. Wij hebben in
totaal 15 mensen die actief bezig zijn in VVF-Kempen, deze 15 personen hebben in 2010 in
totaal ongeveer 10.000 uren gepresteerd aan familiekunde, omgerekend is dit 1.250 dagen van
8 uren. Een prestatie om U tegen te zeggen. Het geeft ook aan dat onze vereniging volop
leeft.
2010 loop op zijn laatste benen en het bestuur van VVF-Kempen wenst al diegenen die het
afgelopen jaar meegewerkt hebben, lessen gevolgd hebben, aanwezig waren op onze
voordrachten of op één of ander manier bijgedragen hebben aan familiekunde, van harte te
danken
Wij wensen u en degenen die u lief zijn een goede gezondheid, intense familierelaties, en veel
succes bij uw opzoekingen.

Vic Bertels
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KWARTIERSTATENBOEK
Een aantal jaren geleden verschenen al twee boeken met Kempische kwartierstaten. Deze
werden opgemaakt door de heer J. Mariën uit Retie en bevatten voornamelijk de
kwartierstaten van bekende Kempenaars en heel wat priesters en kloosterlingen.
Naar aanleiding van het project DNA-onderzoek hebben wij vastgesteld dat een aantal van
onze leden een stamreeks opgezonden hebben, aansluitend aan hun DNA staal.
Wij hebben gemeend dat het verzamelen van kwartierstaten, opgemaakt door onze leden, een
goede aanleiding zou kunnen zijn om opnieuw een Kempisch kwartierstatenboek samen te
stellen, en daarvoor willen wij uw medewerking vragen.
Een kwartierstaat is voor elke genealoog interessant, niet alleen om aansluiting te vinden bij
zijn of haar eigen gegevens, maar ook vanwege de geografische afkomst die in een tabel
zichtbaar wordt.
De tabel bestaat uit 5 generaties met uitgebreide gegevens, de 6de generatie geeft alleen de
naam van de ouders, samen kom je op 63 personen. De gegevens dienen zo compleet
mogelijk te zijn – naam,voornamen, geboorte/doopdatum+plaats, huwelijksdatum+plaats,
overlijdensdatum+plaats en eventueel het beroep. (zie voorbeeld hierna : de kwartierstaat
van Ivo Tiebos)
De opsteller bepaalt zelf de probant (nummer 1) van de kwartierstaat, dit kan uzelf en/of uw
echtgenote, uw kind, uw vader en/of uw moeder of zelfs uw grootvader en/of uw grootmoeder
zijn. Indien er nog levende personen voorkomen, dient u wel zeker te zijn dat zij geen
bezwaar hebben om in het kwartierstatenboek genoemd te worden, dit i.v.m. de wet op de
privacy.
Wij geven er de voorkeur aan om geen levende persoon als probant te nemen
Hoe kan je uw kwartierstaat aan ons bezorgen?
1 Op papier:
U typt de kwartierstaat en nummert de personen. Nummer 1 is de probant, 2 en 3 zijn vader
en moeder, van 2 is de vader nummer 4 en de moeder nummer 5, van 3 is de vader nummer 6
en de moeder nummer 7 enz. tot 63
2 Digitale vorm:
Hebt u uw gegevens in een genealogisch programma staan, dan kan u een digitale uitdraai
opsturen.
3 GEDCOM-bestand:
U maakt een GEDCOM uit uw genealogisch programma – hoe die moet gemaakt worden
staat in de gebruiksaanwijzing van uw programma -. Daarna stuurt u het per e-mail door.
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Alle gegevens worden liefst per e-mail doorgestuurd naar: victor.bertels1@telenet.be
Een blanco kwartierstaat, die je dan zelf kan invullen, (zie voorbeeld Ivo Tiebos) kan op
eenvoudige vraag bekomen op bovenstaand e-mail adres.
Vóór publicatie krijgt iedere inzender een afschrift van zijn/haar inzending ter beoordeling.
Indien u akkoord gaat om mee te werken kan u zich inschrijven als afnemer van het
Kwartierstatenboek. De inzenders van een kwartierstaat zullen aan gunstvoorwaarden kunnen
inschrijven op het kwartierstatenboek dat zal uitgegeven worden.
De doelstelling van VVF-Kempen is zo dicht mogelijk bij de leden te staan. Met uw
inzending bieden wij de mogelijkheid uw gegevens te delen met andere leden.
Wij streven naar een afsluitdatum van 30 april 2011
Victor Bertels

KWARTIERSTAAT IVO TIEBOS
De familie Tiebos is actueel vooral gevestigd in Antwerpen en directe omgeving met als
uitschieters Beveren, Oevel-Westerlo en Koningshooikt. De oorspronkelijke voorouders zijn
afkomstig uit Nederland De oudste gekende voorouders vonden wij in de protestantse
doopregisters van de Kessel, nu deelgemeente van Lith, in de provincie Noord-Brabant.
Antonius Tibot werd geboren in Kessel (Nl) op 11 november 1742 en is waarschijnlijk als
huursoldaat naar onze regio gekomen en vermoedelijk rond 1769 in Wuustwezel gehuwd met
Maria Verheyden, daar zijn immers zijn kinderen gedoopt. Zijn ouders waren Joseph Tibot en
Pieternel Mielikhuijsen. Van Wuustwezel heeft de naam zich dan verspreidt over Kalmthout,
Ekeren en Kapellen naar Antwerpen. De naam, oorspronkelijk Tibot, is in de gemeente
Kalmthout in het begin van de 19de eeuw veranderd in Tiebos.
Mijn vader, Franciscus Maria Ludovicus Tiebos was enige zoon, zijn nageslacht telt tot nu 42
rechtstreekse nakomelingen die de naam Tiebos dragen en bijkomend nog 4 geadopteerde
kleinkinderen die ook Tiebos heten. Hij studeerde handels en consulaire wetenschappen, en
zijn vader was stouwer in de haven van Antwerpen. De andere voorouders waren arbeiders
en dagloners.
Onderstaande kwartierstaat is natuurlijk niet volledig en daarom vraag ik aan lezers, die
bijkomende inlichtingen hebben, ze over te maken aan Ivo Tiebos, Sint Michielsstraat 11,
Oevel-Westerlo, telefoon 014/225970 of door te mailen naar ivo.tiebos@skynet.be
Alle inlichtingen, ook van oudere generaties zijn welkom. Ik dank alvast iedereen die mij
bijkomende inlichtingen kan bezorgen.
Ivo Tiebos.
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1
X Kapellen 30.04.1856

4
X Wuustwezel 29.04.1863

Ludovicus Tiebos
Anna Theresia Staepels

°Kapellen 04.10.1863
+ Antwerpen 20.05.1935

° Wuustwezel 07.01.1865
+ Antwerpen 27.01.1931
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X Antwerpen 30.07.1896
xWuust
07.10.
1807
xGr Zun.
14.12
1795
Xzundert
10.05
1802
x

x

x

23
24
25
26

X rond 1868

Joannes Eduardus
Covent
° Berchem 05.11.1878
+ Antwerpen 29.06.1957
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2

3

Franciscus Maria Ludovicus Tiebos
° Antwerpen 17.03.1901
+ Antwerpen 26.10.1968

Maria Emilia Theresia Covent
° Antwerpen 01.04.1902
+ Antwerpen 22.06.1968
° Antwerpen 28.4.1856
+ Antwerpen 19.10.1893

X Wuust
15.10
1814

22

Petrus Joannes Staepels
°Wuustwezel 21.1.1806
+ Wuustwezel 1.9.1873
Anna Cornelia Van Staeyen
° Wuustwezel 10.3.1808
+ Wuustwezel 11.2.1886
Joannes Corn. Snepvangers
° Gr Zundert 26.7.1799
+ Zundert 28.9.1852
Johanna van der Sanden
° Zundert 25.01.1803
+ Zundert 09.03.1875
Petrus Joannes Covent
° Berchem 08.02.1808
+
Maria Theresia Peeters
° Berchem 08.01.1807
+
Petrus Hellemans
° Berchem 14.01.1812
+

x

x

x
XAntw
r1823

27
28
29
30
31

X Antwerpen 12.10.1897

X Antwerpen 28.10.1924

Ivo Renaat Karel Tiebos
° Antwerpen 28-01-1932
X Brasschaat 3.1.1958 Annie Thérèse Georgette Gilberte de Brauwere
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Joannes Franciscus Christiaen
° Oostvleteren 15.10.1819
+Polinckhove 23.02.1868
Cecilia Josepha Duhamel
° Belle (Fr) 25.01.1825
+
Franciscus Josephus Klasen
° Antwerpen 9.12.1827
+ voor 1877
Joanna Maria Janssens
° Antwerpen 01.06.1825
+ voor 1877

x

Joanna Maria Franc. De Wachter
° rond 18220

X rond
1801

21

Maria Ludvica Klasen

Joanna Cath. Coppens
° Oorderen 5.9.1802
+

20

Eduardus Bernardus
Leopoldus Christiaen
°Polinckhove 2.7.1852
+ Anterpen 30.6.1890

Henricus Tiebos (Tibot)
°Kalmthout 29.8.1800
+ Kapellen 18.4.1870

19

° Berchem 05.05.1845
+

Maria Constantia
Angelina Hellemans

+

° Berchem rond 1843

Joannes Franciscus
Covent

° Gr.Zundert 12.08.1835
+Wuustwezel 4.12.1921

X

18

Anna Maria Snepvangers

X rond
1800

17

Joanna Van Wesenbeeck
° Kalmthout r 1801

xKalmth.
22.09
1798

16

Joannes Josephus
Staepels
° Wuustwezel 13.1.1838
+Wuustwezel 25.9.1888

Maria Elisabeth
Van Wesenbeeck
° Kalmthout 25.06.1832
+ na 30.7.1896

° Ekeren 15.05.1829
+ voor 30.7.1896

Petrus Tiebos

Maria Theresia Verhuyck

Balthzar Janssens

Maria Catharina Vergouwen

Willem van der Sanden

Joanna Joannis van der Weijden

Cornelius Joris Snepvangers

Dymphna Peeters

Cornelius Van Staeyen

Anna Theresia Rommens

Joannes Gummarus Staepels

Maria Catharina Janssens

Martinus Van Wesenbeeck

Anna Cornelis Bogaerts

Martinus Coppens

Joanna Appolina Mous

Joannes Franciscus Tibo(t)

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

X Kapellen
06.04.1826
ongehuwd
X Wuustwezel
17.06.1835
Zundert
16.05.1822
X?
rond 1841
X?
rond 1843
X?
rond 1850
X Antwerpen
25.02.1851

8
9
10
11
12
13
14
15

X Antwerpen 18.09.1877

Maria Theresia Clementina
Christiaen
° Antwerpen 06.01.1880
+Antwerpen 26/05/1964
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UITNODIGING AAN ALLE LEDEN OP DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VVF-AFDELING KEMPEN vzw.

PLAATS:

Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

DATUM:

zaterdag 22 januari 2011 om 15 uur

AGENDA:

1. Ondertekenen 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 27 januari 2010
5. Goedkeuring van het financieel verslag en balans 2010
6. Goedkeuring van de begroting 2011
7. Goedkeuring van het jaarverslag 2010
8. Verlening van kwijting aan de bestuurders
9. Vaststelling van het ledenregister
10. Bespreking activiteiten 2011

Aansluitend aan deze algemene vergadering nodigen wij U uit op een
rondleiding met gids in de prachtige Sint-Catharinakerk van Hoogstraten.

GRAFSTENEN IN DE KERK VAN DESSEL
(Dit artikel werd overgenomen uit het archief van Elisa Nijs, in ons bezit, en is van de hand
van J. Goots. Het is verschenen in het Parochieblad van Dessel in 1946 onder de titel
“Gesprek met een snuffelaar”.)
Elisa Nijs overleed op 7 december ll. in Dessel.
In heel wat overlijdensakten wordt er melding gemaakt of de overledene begraven werd op
het kerkhof of binnen de kerk. In het artikel “Le Patrimoine de Saint Adélard ou les
possessions de l’Abbaye de Corbie en Belgique” geschreven door A. Reydams en
gepubliceerd in het geschied- en oudheidkundig tijdschrift Taxandria in 1913, leest men :
“Men zag deze grafsteen in de kerk van Dessel.”
Hier ligt begraeven, mr Augustijn van Goirle, priester in synder tijt meyer van
Gompel sterft 1537 den 23ste dagh in julio
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De 25ste april 1943 namen we de tekst op van de grafschriften binnen de kerk, en wel als
volgt:
-Voor het hoogaltaar:
Orate ut propitius/ sit judex Jezus /
Christiano Wuydts/ S.T.B.T. prothonotario /
apostolico, qui / existens pastor / Desschellensis /
Decanus districtus / Ghelensis /
ac afficialis Buscoduensis* / gravius judicium /
(* ’s Hertogenbosch)
sumpsit / obiit 18 7bris a° 1722
-Op het koor twee stenen waarvan de tekst onleesbaar is
-In de kruisbeuk Zuiderzijde vier grafstenen, waarvan de tekst van twee stenen onleesbaar is,
en van de andere twee als volgt:
-Dom/ sepulture / van / Antonius Blox / stirf 13 9ber 1708 / Maria Goris /
syn huysvr stirf / 16 janry 1733 / ende / Fredericus Blox / hunnen sone/
stirf 7 9ber 1743
-Hier ligt begraven / den eersaeme Willem / Belien die sterf den /
20 december 1650 (of 1660?) / ende ….. Hendrica / zijn huysvrouwe ende/
Willem Belien ….. / sterf den 20 october 1670
In de kruisbeuk noorderzijde zes stenen, drie onleesbaar, de andere drie als volgt
-Dom/ sepulture/ van den eersaemen / Joannes Raymaekers / sterft den / ende /
Catharina Van den Veken / syne huysvrouwe / sterft den 3 january / 1723 ende /
RIP.
-Dom / hier leyt begraeven / Sr Peeter Smits sterft den / 18 junius 1725 / ende jouff /
Willemina Molegraef / sterft den / ende syne kinderen / bidt voor de zielen.
-Dom / sepulture / van de eersame / Henricus Moelans / sterft den 23 mei 1720 /
ende van / Catharina Huyghen / syne huysvrouwe / sterft den / Bidt voor de silen.
Bij de afbraak van de kerk in 1948 vond men op het koor onder de vloer een grafzerk, die als
randschrift volgende tekst draagt:
-oosterzijde: Vena Dus
-zuiderzijde: Laurentius Belyen Pastor in Dessel
-westerzijde: Hic (est obi) tus
-noorderzijde: 7 juny A° 1601 Requiescat in Pace
Als steunstenen onder het hoogzaal vondt men dan ook twee stukken stenen, die samen een
grafzerk vormden; volgens het wapen midden in en volgens de tekst ontbreekt er een klein
gedeelte van. De randtekst luidt :
-oosterzijde: Hier ligt begrave
-zuiderzijde: ……. Lambrecht va(n) Goi orle in synen tyt Meyer van
-westerzijde: Gompel hy sterft
-noorderzijde: int jaer ons heeren MV ende XXX dach Octobris
-in het midden, niet in randtekst:
ende Aelken van / Rijhove zijn huys / frouwe die stirf / int jaes ons Heere / MV ende
Deze grafstenen werden van plaats veranderd in 1863, bij het gedeeltelijk hervloeren van de
kerk. Zoals trouwens ook bij de vernieuwing van de kerk in 1948 gebeurde. In het
gemeentearchief vonden we de tekst van grafschriften van Dessel. Het dokument is niet
gedateerd, doch bevond zich tussen een bundel briefwisseling van 1853. We lichten hieruit
wat volgt:
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-Voor het hoogaltaar bevindt zich de grafsteen van Chr Wuydts. Aan de linkerkant van het
altaar het graf van Laurentius Belijen. Op de choor onder den predikstoel bevindt zich
hetvolgende grafschrift:
-D.O.M. Veis Dnus Lambertus Vossius in Diocesi Sylvaducensi archi-presbyter, et
pastor Desseli obeiit in Dno 13 octobris anno 1664. Requiescat in pace
-Voor het Lieve Vrouw altaar:
-Joannes Rayemakers en C. Van der Veken
-Zonder plaatsbepaling nog de teksten van de zerken van:
-Peeter Smits, Henricus Moelans en twee volgende teksten, (waarschijnlijk voor het
O.L.Vr. altaar):
Sepultura Domini Joannis Henrici, presbyter qui obiit decima septembri anno 1668
Requiescat in pace.
-Beneden aan de ingangstrap van de doopkapel bevond zich in 1943 een grafzerk, waarvan de
tekst bijna niet meer te lezen was. Hier volgt deze tekst, aangevuld tussen haakjes, de
woorden zoals ze voorkomen op een dokument uit het gemeentearchief:
-(sepultura) / REV (. Adm. Di Rumoldi Van) / LEMBERG (en .... (natus?)
Moerseke)/ (juxta teneramundam) PRO (thonotarius apostlici,) / QUI CUM (annis 10
scolarum)/ RECTOR (… obeiit deservitor) / HUIUS PAROCHI (alis ecclesia 4 octo.)
/ 1724. AETA (lis vivo sua circiter) 55 / R.I.P
Aan het Salvator altaar ligt de steen van Antonius Blox, hoger vernoemd en ook
Hier ligt begraven den eersamen Willem Beliën die sterft den 20 junius ano 1650 ende
Mar(?) Hendrick syn huysvrouwe van Willem Belien die sterft den 20 october 1625.
Bidt voor de zielen.
Buiten de kerk, oostzijde tegen het koor bevinden zich de grafzerken van pastoors Peinen en
Huybreghs, en de pastoor Geudens met inlichtingen hoger gegeven.
Aan de noordzijde van buiten tegen de zijbeuk bevond zich een kruis van blauwe hardsteen
met volgende tekst : D.O.M begraafplaats van den Eerw. Heer Petrus Ooms, onderpastoor
van Dessel oudt 39 jaeren sterft den 5 7ber 1747. Bidt voor de ziele.

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
VVF-Nationaal
Op 23 oktober werd in Dendermonde een informatiedag georganiseerd waarop alle VVFafdelingen met hun voorzitter, secretaris en penningmeester uitgenodigd waren.
In verschillende werkvergaderingen werd de werking, financiële toestand en erkenning door
de
overheid
uitvoerig
besproken.
Het dagelijks bestuur van Familiekunde Vlaanderen zal op basis van deze besprekingen het
ministerie van cultuur trachten te overtuigen van de belangrijke positie die VVF inneemt in de
totale context van “bescherming en bewaring van erfgoed” en dit vooral in het licht van het
bekomen van noodzakelijke toelagen om de werking van onze vereniging te vrijwaren.

Voordrachten
De voorbije drie maanden werden door VVF-Kempen drie voordrachten georganiseerd.
Marcel Janssen onderhield ons over “De evolutie van het hertogdom Brabant, Vlaanderen en
het
Prinsbisdom
Luik
naar
de
huidige
landsgrenzen
van
België”
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25 toehoorders hoorden een interessante uiteenzetting met een overvloed aan landkaarten, die
een overzicht gaven van voor de middeleeuwen tot 1830
Mieke Heylen, gespecialiseerd in het genealogisch programma HZ-21 gaf voor 24
toehoorders een overzicht hoe dit programma in elkaar zit, hoe kan overgeschakeld worden
van HZ7.2 naar het nieuwe programma en wat de uitvoermogelijkheden zijn. Alhoewel dit
programma zeker niet het eenvoudigste is in zijn soort, noemde zij het de “Rolls Royce” van
de Genealogische programma’s. Voor meer informatie: www.hazadata.com
Marc Gabriels, onze DNA-webmaster, en Tjitte Van den Beemt onderhielden toehoorders
over hoe we onze weg kunnen vinden in de Nederlandse archieven. Door de barre
weersomstandigheden was de opkomst eerder mager. Het valt op dat internet in Nederland
een veel grotere rol speelt bij genealogisch onderzoek dan in Vlaanderen. Enkele interessante
links in Nederland:
www.geneaknowhow.net,
www.stamboom.nl,
www.meertens.knaw.nl,
www.archiefnet.nl
www.archieven.nl

Een boeiende uiteenzetting die voor de toehoorders zeker een beter inzicht gaf om in
Nederland te zoeken.

werkgroep Renesse Archief

Cursus Familiekunde Turnhout
Op deze cursus werd door 31 personen ingeschreven, voor het overgrote deel mensen die nog
aan het begin staan van hun opzoekingen. In zes lessen kregen zij een overzicht van de
mogelijkheden, de middelen en moeilijkheden die beschikbaar zijn of kunnen voorkomen
wanneer je aan familieonderzoek begint. Hopelijk kan de handleiding die hen aansluitend
bezorgd werd ertoe bijdragen dat hun opzoekingen tot een werkelijk resultaat leiden.
Een aantal cursisten bracht ook nog een bezoek in Merksem aan het Studie en
Documentatiecentrum van de VVF
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Cursus Turnhout

Stadsarchief Geel
Het Geelse stadsarchief heeft haar aanbod voor genealogen gevoelig uitgebreid. Vanaf nu
kunnen er volgende bewerkingen van Michel Verbeeck digitaal geraadpleegd worden:
Bouwel (1601-1925), Geel (1796-1910), Zammel (1601-1797), Herentals (1619-1920),
Herenthout (1610-1920), Kasterlee-Lichtaart-Tilen (1798-1910) en Morkhoven-Noorderwijk
(1801-1920)
Het stadsarchief heeft ook nieuwe microfilmen in haar collectie: Schepenakten (1422-1797)
en Successie en aangiften (1818-1875).
Meer informatie over het uitgebreide aanbod van het stadsarchief vind je op
http://archief.geel.be
Openingsuren stadsarchief Geel:
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Elke 2de en 4de dinsdag van de maand tot 19 uur.
Elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19 tot 21.30 uur.

Schenkingen
Rita De Laat: bidprentjes en doodsbrieven. Zij zorgde er tevens voor dat de gegevens van de
huwelijken en begrafenissen van de parochieregisters van Grobbendonk gedigitaliseerd
werden in een Haza-databestand.
François Crab Deurne: bidprentjes en doodsbrieven
Andre Van Steenbergen: bidprentjes en doodsbrieven
Gerard Keysers: bidprentjes en doodsbrieven.
Elly Bertels Turnhout: bidprentjes
Fons Van Bael Kasterlee : bidprentjes, doodsbrieven
Onze verzameling bidprentjes, doodsbrieven en overlijdensberichten van kranten is het
afgelopen jaar opnieuw flink toegenomen.Wij willen hier nogmaals een oproep doen aan al
onze leden om –eventueel dubbels van – doodsbrieven en bidprentjes aan ons te bezorgen.
René Camp uit Arendonk bezorgde ons een digitale bewerking van de burgerlijke stand van
Arendonk van 1899 tot 1910, met de foto’s van de originele akten.
Wij danken alle schenkers en medewerkers voor het geleverde werk.
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Overlijden
Op 25 november overleed Frans Seels uit Arendonk op 69 jarige leeftijd. Frans was een
fervent familievorser. Vooral van de valkeniersfamilie “Sels” uit Arendonk heeft hij zeer
uitgebreide informatie verzameld. Hij bezorgde ons in het verleden ook bijdragen voor de
Kempische Genealoog.
Op 7 december overleed ons erelid Elisa Nijs in “Kempenerf” in Dessel. Zij werd geboren in
Mol op 2 april 1918. Lisa schonk ons enkele jaren geleden haar volledige genealogische
verzameling, die in onze bibliotheek te vinden is onder een afzonderlijk luik “Archief Lisa
Nijs”- zie de inhoud op onze website
Het bestuur van VVF-Kempen biedt aan de nabestaanden en familie, hun diepste gevoelens
van medeleven aan.

AGENDA

Januari 2011_______________________________________________________
5 januari
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
19 januari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Archief de Renesse
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

22 januari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Algemene Jaarvergadering VVF-Kempen
Stadhuis Hoogstraten
15u
VVF-Kempen

Februari 2011_______________________________________________________
2 februari
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
16 februari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Archief de Renesse
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen
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Maart 2011_________________________________________________________
2 maart
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
17 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Archief de Renesse
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
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

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief abdij Bornem
Archief abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
tijdelijk Sanderusstraat Antwerpen
Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle

03/236.73.00
03/677.34.99
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00
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