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Editoriaal 
 

Wanneer we dit schrijven zijn de ergste problemen en voorschriften 

in verband met de coronapandemie in grote mate voorbij. Voor de 

verandering kregen we de oorlog in Oekraïne als hoofditem in de 

dagelijkse berichtgeving. 

De voorbije maanden werd voorzichtig terug aangeknoopt met de 

normale zakengang. De jaarlijkse algemene vergadering had plaats op 

5 februari en de genealogische cafés van het eerste trimester gingen 

normaal door. 

De inschrijvingen voor de cursus genealogie, georganiseerd door het 

stadsarchief van Turnhout, gebeurden nog in het corona-tijdperk en 

toch werd het een overweldigend succes. Liefst dertig personen 

wensten zich in te schrijven. Wegens coronavoorschriften, werd het 

aantal deelnemers beperkt tot 15 personen. De andere inschrijvers 

werden op een wachtlijst gezet voor een tweede cursus in het najaar 

van 2022. Voor deze cursus willen wij 20 deelnemers als maximum 

stellen. 

Op dezelfde locatie als onze cursus wordt ook een tweedaagse cursus 

paleografie, oud schrift, gegeven. Info hierover bij het stadsarchief 

van Turnhout. 

Dankzij onze bestuursleden Ludo Proost, Dago Peeters en Patrick de 

Maesschalck beschikt Regio Kempen sedert eind februari over een 

splinternieuwe website. Hiermee willen we onze leden zo uitgebreid 

mogelijk informeren over de werkzaamheden van onze regio. 

Er wordt uitvoerig melding gemaakt van de inhoud van onze 

bibliotheek. Meer dan vroeger heb je een inzicht in onze omvangrijke 

collectie van bewerkingen, familiegeschiedenissen, kwartierstaten en 

andere genealogische wetenswaardigheden. 

Je zal al de gepubliceerde artikelen in de Kempense Genealoog, van 

de laatste jaren, kunnen raadplegen.  De gedigitaliseerde bidprentjes, 

rouwbrieven en overlijdensberichten uit de krant zijn eveneens 

raadpleegbaar. 

Uiteraard is het beheren van een webpagina een voortdurend 

aanpassen en bijwerken. Het werk is nog niet af, maar de aanzet is 

veelbelovend. 

Het is de bedoeling om in de toekomst steeds meer data te 

verzamelen om onze leden zo goed mogelijk te informeren en hen te 

helpen bij hun opzoekingen. Koppelingen via het internet zullen in de 

toekomst hierbij zeker een grotere rol spelen. 

In de komende maanden zullen wij eveneens terug aanknopen met 

voordrachten, de definitieve data en onderwerpen worden 

eerstdaags vastgelegd. Wij houden u verder op de hoogte via De 

Kempense Genealoog, onze facebookpagina en website. 

Wij hopen met u op een zonnige lente en coronavrije zomer. 
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Geschiedenis van onze website 
10 jaar geleden in 2012 zette bestuurslid Dago 

Peeters zich achter de opbouw van een nieuwe 

website. Deze website verving een nog oudere 

versie vernieuwd door Johan Van Steen en in 2005 

nog op users.pandora.be geplaatst. In 2012 werd 

er een webdomein fv-kempen.be gecreëerd 

waarop sindsdien onze website haar plaats op het 

wereldwijde web inneemt. 

In 2021 werd een team samengesteld bestaande 

uit Patrick De Maesschalcks en mezelf. Dago 

Peeters bleef nog in de running om de overdracht 

van deze website in opbouw  naar het webdomein 

te ondersteunen. 

We riskeerden het om de website met Wordpress 

op te bouwen.  Eind februari van dit jaar werd de 

overdracht naar ons domein gerealiseerd. 

Ze is hier te vinden https://www.fv-kempen.be 

Figuur 1      Schermafdruk van het valmenu ‘Btonnen\Waar zoeken?’ 

 

 

De vernieuwde website van FV-Kempen 

 
Ludo Proost 

https://www.fv-kempen.be/
file:///E:/2.%20Familiekunde%20Vlaanderen-Kempen/F_V_K%20De%20Kempense_Kempische%20Genealoog/De%20Kempense%20Genealoog%20-%202022%20-%20XXIV/pagina.be
mailto:ludovicus.proost@gmail.com?subject=Uw%20artikel%20%22De%20vernieuwde%20website%20van%20FV-Kempen'%20in%20DKG%202022-1
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De vernieuwde website 
Achter de website zijn de volgende ideeën 

gestoken: naast praktische inlichtingen en 

informatie over het bestuur besteden we veel 

aandacht aan het verzamelen van bronnen 

waardoor de genealogen snel kunnen koppelen. 

Daarnaast vermelden we ook onze publicaties. 

Uiteraard zal de website in de loop van de jaren 

aangevuld worden en soms van uitzicht 

veranderen. Kleine maar niet onbelangrijke 

veranderingen zijn het veiligheidscertificaat 

(https://) en uw instemming met het plaatsen van 

functionele ‘koekjes’ op uw computer. Net als 

vroeger meet Google anoniem het gebruik. 

Figuur 1 brengt het overzicht van deze bronnen- 

catalogus. Vooreerst leggen we onze bibliotheek 

voor. Om uw bezoek aan ons centrum voor te 

bereiden kunt u de regelmatig bijgewerkte 

inventaris raadplegen. We plaatsen er ook 

overzichten zoals aldfaer- en hazabestanden, 

archieven van genealogen, kwartierstaten, 

rouwberichten, digitale familiegeschiedenissen,… 

Zoeken met BIDOC leidt naar de bibliotheek- 

catalogus van Familiekunde Vlaanderen. De 

bibliotheek van  FV-Kempen heeft al een deeltje 

van haar catalogus daar ingevoerd: o.a. de artikels 

in de Kempische/Kempense Genealoog. 

Dan stellen we onze overkoepelende vereniging 

Familiekunde Vlaanderen voor. Daar geven we 

aandacht aan de afdelingen met hun eigen 

aanbod, en ook het Merksemse documentatie-en 

studiecentrum – interessant voor onze provincie-. 

De bronnen klasseren we op drie verschillende 

manieren: persoonsgegevens, bronnen in de 

provincies en gemeenten, en, bronnen onder 

andere overkoepelende thema’s verzameld. 

Bij de persoonsgegevens  brachten we 

koppelingen naar overzichtlijsten met persoons-

namen die op het internet te vinden zijn. 

Biivoorbeeld: beroepen, begraafplaatsen, migratie 

justitie, oorlogsvluchtelingen, rouwberichten, 

verzet en weerstand, volkstellingen, … Voor 

enkele landen geven we de meer algemene 

toegangen tot persoonsgegevens zoals verzameld 

door de nationale of regionale archieven. In de 

verschillende provincies verzamelen we bronnen 

die te vinden zijn in de gemeenten en bronnen die 

overheen de gemeentegrenzen reiken. Omdat 

bronnen zoals het Rijksarchief in België naar 

verdwenen gemeenten verwijzen, zijn deze ook 

opgenomen in het overzicht. Maar hier  worden de 

afgeschafte gemeenten - nu deel-gemeenten of 

districten geheten – ook aan de fusiegemeente 

gekoppeld. Meestal hebben erfgoedverenigingen 

zich aan die nieuwe toestand van de fusies in de 

jaren na 1976 aangepast. 

De bronnen in thema’s tonen bronnen die onder 

meer algemene overkoepelende thema’s zijn 

geplaatst. Die thema ’s zijn onder andere: 

archieven, bibliotheken, documentatiecentra, 

erfgoed, genealogische portalen,genetische 

genealogie, hulpwetenschappen, kranten en 

tijdschriften, musea, … 

Het plaatsen van bronnen onder één van die 

klassementen kan soms leiden dat er een bron 

onder meerdere thema’s kan staan. Er werd dan 

ook een keuze gemaakt. Daarom is het goed om 

ook eens bij verschillende bronklassen te kijken. 

Wilt u snel iets opzoeken? Gebruik dan de 

zoekopdracht van Freefind die onder Zoeken is 

opgeslagen. De mogelijkheid bestaat om uw 

opdracht te verfijnen, zeker nuttig bij een 

ellenlange lijst van zoekresultaten. 

Wij willen ook genealogen die een eigen website 

over een onderzoeksvraag of familiegeschiedenis 

hebben gebouwd de kans geven om de link 

ernaartoe  op onze website te laten aanbrengen. 

Wij hopen hiermee dat er een uitwisseling en 

samenwerking tussen de genealogen kan 

ontstaan. En het koppelen aan onze website is 

zeker een gratis reclame voor uw inspanningen. 

Bij Hoe kan u ons helpen suggereren we ook dat u 

ons aanvullingen voor deze website laat weten. U 

helpt daarmee ook andere genealogen om 

toegang tot nieuwe bronnen te vinden. 

Op de pagina Agenda kunt u de datums van onze 

activiteiten volgen. 

 

https://www.fv-kempen.be/gegevensbescherming/3/
https://www.fv-kempen.be/agenda/
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In de vorige DKG werd een oproep gedaan aan de 

cursisten van de voorbije jaren om, indien zij dat 

wensten vragen te stellen in verband met 

eventuele moeilijkheden die zij ondervonden bij 

het opmaken van hun stamboom of familie- 

geschiedenis. 

 

Wij willen deze “terugkomdagen” openstellen 

voor iedereen, ook diegenen die nog geen cursus 

volgden en doen hiermee dan ook een oproep om 

hierop in te schrijven, het is zeker een mooie 

gelegenheid om je kennis inzake het opzoeken van 

uw voorouders bij te spijkeren 

Wij hebben twee dagen voorzien om uw vragen en 

eventuele problemen op te lossen. Het is de 

bedoeling om moeilijkheden die je ondervindt 

inzake oud schrift, opzoeken van akten, leggen van 

relaties in het oude regime, gebruik van 

genealogische programma’s, gebruik van het 

internet enz. samen te bespreken en oplossingen 

te zoeken. 

Er is voorlopig nog ruimte om u in te schrijven, het 

aantal wordt beperkt tot 20 personen 

De twee dagen die wij voorzien hebben zijn: 

- maandag 20 april van 19u30 tot 22 u  

- dinsdag 10 mei van 14u tot 16u30. 

Wij kozen voor één avondsessie en één namiddag- 

sessie, je kan hieruit zelf jouw keuze maken. Je kan 

je deelname aan één van de twee dagen kenbaar 

maken door onderstaand formulier in te vullen en 

te zenden aan: victor.bertels1@telenet.be  

Voor de deelname aan deze dag vragen wij een 

bijdrage van 5,00 euro over te maken op rekening 

van FV-Kempen BE94 7350 4976 3614

 

INVULFORMULIER “TERUGKOMDAG” 

FAMILIEGESCHIEDENIS 

Voornaam, Naam: 

Email-adres: 

Telefoonnummer: 

Ik wens deel te nemen aan de “terugkomdag” die 

doorgaat op: 

 

20 april 2022 – avond  van 19u30 tot 22u  

10 mei 2022 – namiddag van 14u tot 16u30 

(doorhalen wat niet past) 

Stel hieronder uw vra(a)g(en) die je wenst 

behandeld te zien, liefst algemeen, strikt 

persoonlijke vragen kunnen eventueel privé 

besproken worden  

1…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..    

2…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

3 … 

 

 

 

“TERUGKOMDAG” FAMILIEGESCHIEDENIS 

 

mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Inleiding  
Genealogen zoeken naar hun voorouders door het 

raadplegen van kerkelijke en ambtelijke 

bevolkingsregisters.  

Het is al een hele klus om op te klimmen tot aan het 

begin van de 17e eeuw, het tijdstip waarop voor het 

eerst systematisch dopen, huwelijken en begrafenissen 

werden geregistreerd. 

Als men nog verder terug wil wordt de zoektocht 

aanzienlijk moeilijker omdat er geen kerkregisters 

meer zijn en men aangewezen is op het raadplegen van 

zeer verscheiden en alsmaar schaarser wordende 

bronnen. Begin 14e eeuw is zowat het punt waar in de 

praktijk geen schriftelijk bronnenonderzoek meer 

mogelijk is.  

Toch bestaat er een mogelijkheid om nog verder in de 

tijd verwantschappen op te sporen, extreem ver in de 

tijd zelfs: tientallen generaties en meer. 

De mogelijkheid daartoe wordt geboden door 

onderzoek van onze genen, het erfelijk DNA-materiaal 

dat in elke cel van ons lichaam terug te vinden is. 

Genetica 

Overerving  
In 1953 ontdekte het Brits-Amerikaanse 

onderzoeksteam James Watson en Francis Crick hoe in 

onze genen - dragers van het erfelijk materiaal – een 

bepaalde volgorde van organische verbindingen (de 

nucleotiden A,T,G en C) – tijdens de celdeling 

gekopieerd en doorgegeven wordt. In 1962 ontvingen 

ze hiervoor de nobelprijs voor geneeskunde. 

Genen zijn stukjes “coderend” DNA die er voor zorgen 

dat elke cel stoffen (eiwitten) aanmaakt waardoor ons 

lichaam er uitziet en functioneert zoals we het kennen. 

Deze moleculen spelen niet alleen een rol in de manier 

waarop ons lichaam is opgebouwd en functioneert: zij 

zijn de erfdragers die er voor zorgen dat deze 

kenmerken van ouder op kind worden doorgegeven. 

Wanneer een mannelijke zaadcel en een vrouwelijke 

eicel met elkaar versmelten begint het leven. Op dat 

ogenblik bezit het individu reeds al zijn erfelijke 

bagage. 

In tegenstelling tot alle andere cellen komen in een 

voortplantingscel door een speciale deling  de 23 

chromosomen met strengen erfelijk materiaal niet in 

paren voor maar als een afzonderlijk (haploïd) setje van 

23 chromosomen. Daardoor ontstaat bij de 

bevruchting weer een correct aantal van 46 

chromosomen: 2 x 22 “gewone” (autosomale) en 2 x 1 

“geslachtschromosomen. 

Het unieke van het DNA-materiaal heeft te maken met 

het feit dat bij de vorming van het haploïd setje van 

chromosomen in de geslachtscellen (zaad- of eicel) het 

chromosomenmateriaal gemakkelijk verstrengeld 

raakt, afbreekt en vervolgens, op basis van 

toevalligheid hersteld (gerecombineerd) wordt. Bij het 

kopiëren en doorgeven van het erfelijk materiaal der 

ouders gebeurt de verdeling door toeval. Ook daardoor 

ontstaat tijdens de conceptie een kind met een unieke 

combinatie van DNA-materiaal: een genetische 

handtekening. 

Of een nakomeling van het vrouwelijk of het mannelijk 

geslacht is wordt bepaald door het 

geslachtschromosoom. Terwijl dat bij een vrouwelijk 

individu twee gelijksoortige en vrij grote chromosomen 

zijn, het zgn. XX-chromosoom, is bij de man één van de 

twee geslachtschromosomen sterk gereduceerd: het Y-

chromosoom. Als tijdens de bevruchting de man het Y-

deel doorgeeft zal zich een mannelijk individu 

ontwikkelen (X van de vrouw samen met Y van de man 

geeft XY, dus een mannelijk individu). Als de man 

daarentegen het X-deel van zijn geslachtschromosoom 

doorgeeft zal een meisje geboren worden (X van de 

vrouw met X van de man geeft XX, dus een vrouwelijk 

individu). 

Nu kan het Y-chromosoom van de man geen stukken 

DNA uitwisselen tijdens het vormen van paren omdat 

er maar één van bestaat. Bij het kopiëren en doorgeven 

tijdens de conceptie (van vader naar zoon) kan er van 

vermenging dus geen sprake zijn. 

Voor de genealoog is dat een interessante eigenschap 

want, waar de toevallige mix van ”gewoon” 

(autosomaal) erfelijk materiaal generatie na generatie 

toeneemt en de verwantschap tussen individuen 

steeds moeilijker aan te tonen is, geldt dit niet voor het 

Y-chromosoom. 

 

Genetische genealogie 
De y- haplogroep van een familie Lathouwers 

in de context van de genetische genealogie 
Ludo Lathouwers 

mailto:burlat@skynet.be?subject=Uw%20artikel%20'Genetische%20Genealogie'%20in%20DKG%202020-1
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PCR: een baanbrekende onderzoeksmethode  
Weten hoe ingenieus het erfelijk materiaal gekopieerd 

wordt is één zaak, het onderzoek van de miljarden 

bouwstenen om er de “genetische afdruk” van een 

persoon uit af te leiden is nog wat anders. Toen medio 

jaren tachtig voor het eerst genetische sporen werden 

gebruikt om iemands identiteit te controleren in het 

kader van een gerechtelijke onderzoek waren daar nog 

vele buisjes bloed voor nodig.  

Omstreeks dezelfde tijd ontwikkelde de Amerikaanse 

scheikundige Karry Mullis een methode om met een 

minimale hoeveelheid speeksel, bloed, haren of ander 

celmateriaal het volledige DNA-profiel te kunnen 

bepalen. 

Hij slaagde erin om het geringe DNA-materiaal in een 

proefbuis zodanig te vermeerderen dat deze voor 

analyse toegankelijk werd. Voor zijn PCR-techniek 

(Polymerase Chain Reaction) – dezelfde techniek als 

waarmee het Covid-virus begin 2020 kon worden 

opgespoord - ontving K. Mullis in 1993 de nobelprijs 

voor scheikunde. 

Het DNA project “Oud-Hertogdom 

Brabant”  
In de loop van 2008 vernam ik dat mannen, onder 

bepaalde voorwaarden en tegen een sterk 

gereduceerde prijs (80,- Euro), mee konden doen aan 

het DNA-project Oud-Hertogdom Brabant. Het project 

was een initiatief dat uitging van de Vlaamse 

Vereniging voor Familiekunde, provinciale afdeling 

Antwerpen.  

Het ging om onderzoek van het mannelijk 

geslachtschromosoom (Y-DNA) waarbij één van de 

voorwaarden was dat men beschikte over een 

stamreeks in de mannelijke lijn die minstens reikte tot 

in de 18e eeuw. Bovendien moesten deze voorouders 

in de regio van het oude Hertogdom Brabant, dit zijn 

ruwweg de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams 

en Waals Brabant en de Nederlandse provincie Noord 

Brabant, gewoond hebben. Omdat ik voldeed aan de 

voorwaarden schreef ik mij in. Vervolgens werd op 15 

april 2009 in het gebouw van de Vlaamse Vereniging 

voor Familiekunde in Merksem enig wangslijmvlies 

afgenomen. 

Y-chromosomaal onderzoek 
De familielijn (haplotype) 

Omdat het Y-chromosoom op een eenvoudige manier 

overgeërfd wordt – alleen mannen hebben het en 

nemen het enkel over van hun vader - is het een ideale 

merker om aan genetische genealogie te doen. 

Het onderzoek laat toe de verwantschap tussen vaders 

en zonen aan te tonen tot ver voorbij het punt waar het 

onderzoek van schriftelijke bronnen nog informatie 

oplevert. 

Mijn Y-chromosoom zal nagenoeg identiek zijn aan dat 

van mijn 17e eeuwse voorvader Adrianus Van 

Wechelen en dat van al zijn nazaten en vóórvaders in 

de mannelijke lijn.  

Het profiel (zie certificaat) komt dus overeen met dat 

van de 15 levende mannelijke naamdragers in het 

parenteel maar ook met dat van alle mannelijke 

naamdragers in de Lillose, Putse, Rotterdamse en 

Amerikaanse tak van mijn familie.  

Het Y-chromosoom wordt doorgegeven van generatie 

op generatie zoals gebeurt met een familienaam. Of 

een onbekende mannelijke naamgenoot hetzelfde Y-

DNA profiel heeft zal echter nog moeten blijken. Er 

kunnen immers – onafhankelijk van elkaar – mannen 

dezelfde familienaam aan hun nakomelingen hebben 

doorgegeven.  

We moeten daarbij in acht nemen dat het gebruik van 

familienamen (vanaf 13e en 14e eeuw) in vergelijking 

met de geschiedenis van de mens van zeer recente 

datum is. Daar komt bij dat in België familienamen 

maar kracht van wet kregen bij de invoering van de 

Burgerlijke Stand in 1796. 

Om familieverwantschappen op te sporen zoekt men 

naar zgn. SRT’s (Short Tandem Repeats): variaties 

(mutaties) in de volgorde van de nucleotiden A,T,G en 

C op plaatsen in het DNA met een relatief hoge 

mutatiesnelheid (één om de 200 generaties).  

STR’s komen verspreid voor op verschillende 

chromosomen en de variatie van deze merkers in het 

celkern-DNA is zo groot dat de kans dat dezelfde 

combinatie van varianten (allelen of lengten van die 

herhalingen) bij twee niet-verwante personen 

gevonden wordt kleiner is dan 1 op 100 miljard.  

De combinatie van deze merkers vormt een DNA-

profiel dat ons toelaat nagenoeg elk individueel 

persoon genetisch te identificeren.  

Hoe meer merkers onderzocht worden hoe 

nauwkeuriger het profiel en hoe gemakkelijker een 

gemeenschappelijke voorouder geïdentificeerd kan 

worden. Als vuistregel geldt dat wanneer twee Y-DNA-

profielen op 37 onderzochte merkers identiek zijn hun 

gemeenschappelijke voorvader maximaal ongeveer 



De Kempense Genealoog   jaargang 34,  januari-februari-maart, 2022, nummer 1   7 

250 jaar geleden (negen generaties) geleefd moet 

hebben. Als bvb. 31 op 37 merkers identiek zijn leefde 

hun gemeenschappelijke voorvader met een grote 

waarschijnlijkheid 900 à 1800 jaar geleden (ca. 45 

generaties). 

Het bewijzen of weerleggen van een “match” door Y-

chromosomale analyse vergt van de genealoog de 

nodige ervaring en technische bagage. Zo dient men bij 

bepaalde haplotypes  rekening te houden zowel met de 

aard van de SRT’s als het aantal en de snelheid der 

mutaties. 

Commerciële bedrijven als FamilyTree DNA, YSEQ en 

YFull bieden onderzoek en/of databanken aan. 

Met SRT’s kan men “familiale lijnen” achterhalen: het 

haplotype waardoor (families van) mannen van elkaar 

onderscheiden kunnen worden. 

Tussen mezelf en de 477 mannen die aan het 

onderzoek meegedaan hadden werd geen enkele 

match gevonden. Die kans was klein omdat geen 

enkele naamgenoot die met mij “juridisch” (op grond 

van de stamboom) verwant was aan het onderzoek had 

meegedaan. 

Jammer genoeg had ook geen enkele naamgenoot uit 

één van de andere vier regio’s waar relatief veel 

naamdragers wonen (Eindhoven/Den Bosch, 

Herentals, Tongeren/Maastricht, Klein Brabant) aan 

het onderzoek deelgenomen.  

Ik zou m.n. benieuwd zijn geweest naar het Y-DNA-

profiel van een naamgenoot uit de omgeving van 

Herentals. Er waren immers aanwijzingen dat mijn 

voorouders (ten laatste) op het einde van de 16e 

eeuw/begin 17e eeuw vanuit Wechelderzande naar 

Stabroek waren verhuisd. Verwantschap op grond van 

je stamboom betekent niet automatisch dat daarom 

ook sprake is van biologische verwantschap. Uit 

onderzoek is echter gebleken dat de kans op 

“koekoekskinderen” in een gezin aanzienlijk lager is 

(ong. 1%), dan verwacht.   

Uit het DNA-profiel van een Nederlandse naamgenoot 

(De Lathouder) die in Australië woont en later aan het 

onderzoek deelnam – zijn 17e eeuwse voorouders 

waren afkomstig uit de regio Klein Brabant/Londerzeel 

- bleek alvast géén verwantschap: zijn SNP-merker 

(M259) toonde aan dat onze gemeenschappelijke 

voorouders ongeveer 3000 jaar geleden geleefd 

moesten hebben. 

De evolutionaire lijn (haplogroep) 
Hoewel het Y-chromosoom onveranderd van vader op 

zoon wordt doorgegeven sluipen er bij het kopiëren 

altijd kleine foutjes (mutaties) in. Ze zijn klein maar 

binnen het bestek van honderden en meer generaties 

kunnen deze mutaties voor interessante variaties 

zorgen. Interessant omdat de frequentie waarin zo’n 

mutatie optreedt (aantallen per generatie) ruwweg 

gekend is en men daardoor kan inschatten hoeveel 

generaties er over heen gegaan zijn (gezien het aantal 

mutaties dat er nodig was) om van het ene profiel naar 

het andere te evolueren. Door deze “genetische reis” 

te vergelijken met het vóórkomen van de verschillende 

haplogroepen in de wereld is het mogelijk te 

achterhalen hoe menselijke migraties in de loop der 

tijden zich over de aardbol hebben verspreid.  

De variaties in het Y-chromosoom die daarvoor in 

aanmerking komen zijn de zgn. SNP’s (Single 

Nucleotide Polymorphisms) of puntmutaties. Men 

spreekt van polymorfisme wanneer na verloop van tijd 

een dergelijke variant (of allel) bij minstens 5% van de 

bevolking in het DNA aanwezig is. Het gaat bij deze 

mutaties om een vervanging, verwijdering dan wel 

toevoeging van één van de nucleotiden A,C,G of T 

waardoor haar volgorde verandert. Dergelijke mutaties 

verlopen zeer traag (vermoedelijk éénmaal in de 

evolutie van de mens) maar omdat ze kunnen 

voorkomen op elk van de 3 miljard nucleotiden zullen 

er per generatie tot 75 mutaties aanwezig zijn in een 

ei- of zaadcel.   

Door de lage mutatiesnelheid van de SNP’s bepalen ze 

zgn. “evolutionaire lijnen” of haplogroepen. 

Inmiddels zijn er wereldwijd diverse haplogroepen 

bekend waarvan men redelijk goed weet waar en 

wanneer ze ontstaan zijn.  

Door onderzoek bij individuen uit verschillende 

populaties in verschillende continenten is vast komen 

te staan dat onze mensensoort ongeveer 150.000 jaar 

geleden in (Oost) Afrika ontstaan moet zijn. Zij leefde 

in kleine groepen van jagers/verzamelaars en hun wijze 

van voedsel zoeken leidde er toe dat zij ong. 60.000 

jaar geleden de eerste stappen buiten Afrika zetten om 

Azië, vervolgens Australië, Europa en ten slotte Noord-

Amerika te bevolken. Aangenomen wordt dat 

klimatologische omstandigheden en meer in het 

bijzonder de twee laatste ijstijden (resp. 70.000 en 

18.000 jaar geleden) een belangrijke rol hebben 

gespeeld zowel m.b.t. de periode als de richting waarin 

deze migraties plaats vonden.  
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Mijn Y-chromosoom kon getypeerd worden als 

haplogroep R1b die overeenkomt met de genetische 

afstammingslijn of SNP-merker M343 (zie kaartje). Van 

de 477 deelnemers aan het project behoorden niet 

minder dan 59% tot deze groep. 84% van alle 

deelnemers (400 personen) konden toegeschreven 

worden aan slechts 2 van de 20 grote haplogroepen die 

wereldwijd bekend zijn: de groepen R (63%) en I (21%). 

De andere groepen die voorkwamen met lage tot zeer 

lage frequenties waren J (6%), E (5%), G (3%), L (0,84%), 

Q (0,63%) en T (0,42%).   

 

 

 

 

Genetische migratie vanuit Pamirknooppunt 30.000 

jaar geleden. Illustratie overgenomen uit het artikel “ 

De herkomst van de familie Sas uit de Kempen op basis 

van archiefgegeven en Y-chromosomaal DNA analyse” 

van Dr. B. Sas in: Vlaamse Stam, 2006 (42), nr. 6 p. 176. 

 

Groep R1b komt in hoge frequentie voor in West-

Europa maar kent ook een bescheiden verspreiding in 

de rest van Eurazië en in Centraal/West-Afrika.  

Mijn eigen sub-haplogroep R1b1b2a1, ook aangeduid 

met haar terminale SNP merker U106, was bovendien 

– met een aandeel van 44% - nog eens ruim de grootste 

van alle zeven R sub-haplogroepen samen.    

Op basis van de huidige inzichten wordt de variatie aan 

sub-haplogroepen in het Oud-Hertogdom Brabant 

geassocieerd met de rekolonisatie van West-Europa na 

de laatste ijstijd en de bevolkingsexpansie verbonden 

aan de introductie van de landbouw.   

Ongeveer 30.000 jaar geleden zou haplogroep R zich 

onder de afstammelingen van de eerste moderne mens 

vanuit Centraal Azië in Europa verspreid hebben. Bij 

het einde van de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar 

geleden, zou een migratiegroep vanuit Zuid Europa 

naar het noorden getrokken zijn. De afsplitsing R1b1b 

(merker M269) is de meest frequente sub-haplogroep 

in West-Europa. De verdere afsplitsing R1b1b2a1 met 

R-merker U106 is mogelijk zo’n 7000 jaar geleden in 

Noord Europa ontstaan. De groep werd ook verspreid 

met Germaanse stammen (Franken) en is via de Rijn, 

naar wordt aangenomen, in onze streken beland.  

Als men de frequentie van mijn sub-haplogroep R-

U106 vergelijkt binnen groep R over de verschillende 

Brabantse regio’s ziet men een dalende trend van 

noord naar zuid: van 52% in Noord-Brabant over 42% 

in de Kempen tot 36% in Vlaams en Waals Brabant.  

Deze trend is niet verrassend in acht genomen het feit 

(op basis van weliswaar nog beperkte data voor deze 

sub-haplogroep in West Europa) dat de frequentie in 

Frankrijk (7,1%) aanzienlijk lager is dan in Nederland 

(37,2%). 

Recent onderzoek met nieuwe SNP-merkers heeft 

ertoe geleid dat mijn sub-haplogroep U106 die 

voorkomt bij ongeveer 27% van alle Vlaamse mannen 

nader gespecifieerd kon worden als groep R-L48 die 

met 12,5% nog steeds de grootste groep vormt, 

gevolgd door R-P312 met 11%.  

Onderzoek na verfijning van deze haplogroepen geeft 

nu ook een oost-west gradiënt aan: 16% van alle 

oudste gekende paternale R-L48 voorouders woonden 

nl. in West-Vlaanderen tegen 8% in Limburg. Deze 

gradiënt blijkt in gans Europa aanwezig te zijn en niet 

enkel in Vlaanderen. 

Het lijkt er dus op dat mijn patrilineaire Lathouwers 

familie eerder met een afkomst (verspreiding) uit 

noordelijke dan uit zuidelijke en uit westelijke dan uit 

oostelijke regio’s geassocieerd moet worden.  

Sommige onderzoekers veronderstellen dat de 

verspreiding van de groep in verband staat met de 

touwbekercultuur die de overgang van steen- naar 

bronstijd markeert, ongeveer 3000 jaar geleden. Het 

laatste woord over de geschiedenis van  sub-

haplogroep R1b1b2 is echter ver van gezegd. Kennis 

over de geografische spreiding van Y-chromosomale 

lijnen is immers nog verre van compleet. 
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Persoonlijk certificaat Y chromosoom analyse met 

haplogroepbepaling 

 

De 37 vakjes in het certificaat zijn de zgn. merkers: 

segmenten of plaatsen op het DNA die onderzocht 

werden. De getallen onderaan betreffen de lengte (het 

allel) van bepaalde varianten die voorkomen in de vorm 

van zgn. short tandem repeats (STR’s): herhalingen van 

korte, gelijksoortige stukken “hypervariabel” DNA-

materiaal dat aanwezig is op die plaats (segment).  

Andere vormen van DNA-onderzoek 

Autosomaal-DNA onderzoek  
Autosomaal DNA is afkomstig van beide ouders en 

derhalve verspreid over het ganse genoom: de ganse 

kwartierstaat. Het kan daarom gebruikt worden om 

verwantschappen te onderzoeken die verspreid liggen 

over gans de stamboom, zowel in de mannelijke als 

vrouwelijke lijn. 

In principe ligt de verwantschap tussen twee personen 

op grond van autosomale merkers tussen 0 (geen 

enkele overeenkomst) en 100% bij eeneiige 

tweelingen.  

Voor een goed begrip: men kijkt daarbij enkel naar de 

kleine groep bouwstenen (nucleotiden) die kunnen 

verschillen tussen mensen want het menselijk DNA als 

geheel is bvb. voor ong. 98% hetzelfde als dat van een 

gorilla. Verwachte (gemiddelde) overeenkomst in DNA 

tussen familieleden: 

 

-  50% met vader, moeder, broer of zus. 

-  25% met elke grootouder, halfbroer of -zus 

-  12,5% met elke overgrootouder, grootnonkel of –

tante, volle neef of nicht (kozijn) en achterneef of –

nicht (= kleinkind van broer of zus). 

-  6,25% met elke betovergrootouder. 

-  3,125% met elke oudouder en volle neef of nicht in 

de 2e graad. 

 

Het gaat hierbij om theoretische percentages. Het 

effectieve percentage zal door het toeval en de keuze 

van merkers in de praktijk enige percenten hoger of 

lager zijn.  

Het zoeken naar verwantschappen (gelijkenissen) via 

at-DNA wordt toegepast door gerechtelijke diensten 

om de identiteit van daders of slachtoffers te 

achterhalen en bij procedures voor de vaststelling van 

het vaderschap (ouderschap) bij adoptie, 

donorinseminatie en bij vondelingen.  

Commerciële stamboombedrijven als Ancestry, 23 

andMe, My Heritage, Family TreeDNA, Living DNA, 

GEDmatch en Geneanet bieden onderzoeksmiddelen 

en/of databanken aan voor genealogen die (verre) 

verwanten willen opsporen.  

De mogelijkheid om verwantschappen op te sporen is 

evenwel beperkt wanneer de gemeenschappelijke 

voorouders meer dan 150 à 200 jaar geleden geboren 

zijn. 

Voor genealogen in “immigratielanden” als de V.S. , 

Canada, Zuid Amerika of Israël is een dergelijke 

beperking doorgaans minder belangrijk dan in Europa.  

Mitochondriaal DNA-onderzoek   
Mitochondriaal-DNA is DNA dat in vrijwel ongewijzigde 

vorm alleen door de moeder op haar nakomelingen 

wordt doorgegeven. Het betreft erfelijk materiaal dat 

zich buiten de celkern in de mitochondriën bevindt. Het 

bestaat niet uit chromosomen maar uit ringstructuren. 

Het heeft slechts 37 genen en is daarmee extreem klein 

in vergelijking met de 20.000 genen in de celkern. 

Omdat er daardoor in vergelijking met het Y-
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chromosoom en autosomaal DNA veel minder variatie 

kan opgespoord worden betekent een volledige match 

dat de gemeenschappelijke “voormoeder” net zo goed 

honderd als duizend jaar geleden geleefd kan hebben. 

Zoals met Y-chromosomaal onderzoek een genetische 

kijk in het verre verleden mogelijk is in de mannelijke 

lijn kan met mt-DNA het “moederspoor” gevolgd 

worden. 

Er zijn weinig commerciële bedrijven (zoals FamilyTree 

DNA) die een volwaardige mt-DNA analyse aanbieden. 
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CURSUS FAMILIEKUNDE 

De voorjaarscursus “familiekunde voor beginners” 

is gestart op 21 februari. Hij gaat dit jaar door in 

samenwerking met het stadsarchief van Turnhout. 

Voor deze cursus hebben wij het maximaal aantal 

van 15 bereikt. Deze beperking werd ingebouwd 

omwille van de toen nog geldende corona-

voorschriften. 

Inmiddels vernemen wij dat er nog 14 personen op 

de wachtlijst staan om onze cursus te volgen. Het 

bestuur van FV Kempen zal daarom nagaan of wij 

in oktober/november 2022 nog een sessie kunnen 

organiseren. Wij denken dat er dan geen 

gezondheidsrestricties meer zullen zijn en willen 

het maximumaantal deelnemers dan ook 

verhogen naar 20.  Dat betekent dat nog enkele 

plaatsen vrij zijn. 

De inschrijving dient te gebeuren door een mail te 

sturen aan: stadsarchief@turnhout.be, met 

vermelding van: uw naam, adres, cursus 

familiekunde en telefoonnummer. 

De juiste data van de lessen zal in de volgende 

Kempense Genealoog worden bekendgemaakt, 

wij dienen hiervoor nog af te spreken met het 

stadsarchief Turnhout. 

55ste NATIONAAL CONGRES 
 

 

De ingeschreven deelnemers worden verwacht 

vanaf 9 uur. 

10u.     Opening in CC Vredeberg 

 voordrachten:   

10u30 “De Groten van Lier” (L. Ceulemans) 

11u30 “Het Lierse Stadsarchief” (E. Michielsen)  

12u “Cathelyne van den Burlck als heks 

veroordeeld”  (J. Verscuren)   

 14u “Het Bourgondisch-Habsburgse Lier”   (L. 

Van den Berghe) 

 15u Uitreiking ereplakketen en sluiting 

 17u Receptie op het stadhuis. 

 18u30 banket voor ingeschrevenen. 

 

Inschrijven voor het congres kon tot 28 februari 

2022 online via: www.familiekunde-

vlaanderen.be.  Ook als je niet ingeschreven bent 

kan je de genealogische boekenstanden in het 

“Hof van Aragon” of het CC Vredeberg, vrij 

bezoeken. 

 

 

 

 

 

Mededelingen, oproep, kort nieuws en agenda 

HULP GEZOCHT 
 

Een familielid van mij heeft vermoedens dat haar 

natuurlijke vader een Amerikaans soldaat is die in de 

oorlogsjaren 40-45 in België/Duitsland verbleef. 

Ik zoek nu iemand die lid is van ‘MyHeritage’ en die 

aan de hand van volgende gegevens: naam en 

nummer dienstplichtige, éénmalig iemand wil op- 

zoeken in de registers Verenigde Staten 2de W.O. 

dienstplichtlijsten. 

Je kan mij contacteren op: 

Patrick.De.Maesschalck@telenet.be 

 

http://www.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.familiekunde-vlaanderen.be/
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WERKEN BIJ HET  KASTEEL DE RENESSE 

De binnenkoer van het Kasteel de Renesse wordt 

momenteel heraangelegd. Dit betekent dat je 

onze bibliotheek niet kan bereiken via de normale 

weg. Bezoekers dienen voor de brug rechts af te 

slaan en de aanwijzingen te volgen om via de 

houten loopbrug aan de achterkant door de glazen 

deur het kasteel binnen te gaan. De werken zullen 

vermoedelijk beëindigd zijn tegen 1 mei.  

Bezoekers van ons genealogisch café zullen dus 

zeker op 2 maart en op 6 april via deze weg 

moeten gaan. 

 

Deze foto is aan rand van het grasveld genomen.  Volgens 

de onderzoekers lag daar een vloer waar zij de meeste 

vragen bij hebben.  Nog geen verklaring.  De stenen staan 

er kops naast elkaar. 

Dit zijn foto’s van de geologische opgravingen, 

gedaan voordat de koer terug wordt aangelegd. 

 

 

LIDGELD FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 2022 
Even ter herinnering voor diegenen die het 

moesten vergeten zijn en hun bijdrage voor 2022 

nog niet gestort hebben: Het lidgeld voor 

Familiekunde Vlaanderen bedraagt vanaf nu 40 

euro. Te storten op rekening BE58 4141 1712 

2179 met vermelding : lidgeld 2022 en eventuele 

lidnummer. 

 

AGENDA 
2 maart 2022  Genealogisch café 

Kasteel de Renesse, Oostmalle 15u tot 22u. 

 

7-14-21 maart 2022 Cursus familiekunde i.s.m. 

Stadsarchief Turnhout 

Bibliotheek- CC de Warande-Turnhout  14-tot-16u30 

 

19 maart 2022  

55ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen Hof 

van Aragon te Lier CC. Vredeberg 10u. tot 17u. 

 

6 april Genealogisch café 

Kasteel de Renesse, Oostmalle 15u tot 22u. 

 

20 april 2022 Terugkomdag - bijscholing voor 

opzoekingen  

Kasteel de Renesse Oostmalle 

19u.30 tot 22 u. 

 

4 mei 2022 Genealogisch café 

Kasteel de Renesse, Oostmalle 15u tot 22u. 

 

10 mei 2022 Terugkomdag - bijscholing voor 

opzoekingen  

Kasteel de Renesse Oostmalle 

14u. tot 16u.30 

 

1 juni 2022 Genealogisch café 

Kasteel de Renesse, Oostmalle 15u. tot 22u. 

 

De agenda van FV-Kempen is altijd raadpleegbaar op 

onze website https://www.fv-kempen.be/agenda/ 

 

 

In de hoek is een 19de eeuwse kelder gevonden 

https://www.fv-kempen.be/agenda/
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Genealogen die dicht bij de Belgisch-Nederlandse 

grens wonen, hebben waarschijnlijk in hun 

kwartierstaat al vastgesteld dat sommige 

voorouders haas-je-over met deze grens speelden. 

Migratie vanuit onze streek naar Nederland of 

omgekeerd van Noord-Brabant naar onze 

provincie was schering en inslag. Ook in het 

verleden gebeurde dat ondanks de officiële 

scheiding tussen de Zuidelijke en de Noordelijke 

Nederlanden in 1648. Deze migraties waren een 

gewone voortzetting van verhuizingen in het oud-

hertogdom Brabant.  

In de provincie Noord-Brabant zijn er heel wat 

archieven en verenigingen die bronnen zoals de 

kerkelijke doop-, trouw- en begrafenisboeken en 

registers van de burgerlijke stand doorzoekbaar 

hebben gemaakt. Daarnaast zijn er hier en daar 

ook notariële akten of andere documenten met 

indexen terug te vinden. 

 

Brabants erfgoed 

Een eerste invalshoek is de website van Brabants 

Erfgoed (https://www.brabantserfgoed.nl/ ). Deze 

website brengt  toegangen tot erfgoed  verzameld 

in musea, archieven, heemkundekringen en hun 

collecties samen. 

Brabantse genealogie 

In 2021 is er een nieuwe website verschenen die 

de snelkoppelingen van lokale en regionale  

genealogische bronnen uit de provincie Noord-

Brabant heeft verzameld https://www.brabantse-

genealogie.nl/index.php) 

Het doel van Brabantse genealogie omschrijven de 

initiatiefnemers als volgt: 

‘… Op deze site werken wij aan de 

bevolkingsreconstructie van Baarle-Nassau/-

Hertog en omliggende plaatsen. We zijn gestart 

met Baarle-Nassau, waarvan inmiddels alle 

burgerlijke stand gegevens vanaf 1811 compleet 

zijn inclusief de bijbehorende akten. Hierna zal 

gewerkt worden aan Baarle-Hertog en omliggende 

plaatsen...’ 

Op de openingspagina zijn er 18 gemeenten met 

een kenmerkende foto met snelkoppeling 

opgenomen, waaronder 5 Belgische: Baarle-

Hertog, Minderhout, Poppel, Ravels en Weelde.  

De link leidt naar naar de gemeentelijke pagina 

waar een genealogisch webprogramma de 

personen en hun familieverbanden in die 

gemeenten oplijst. 

 

Genealogische bronnen in Belgische en Nederlandse provincies:  

provincie Noord-Brabant. 

 
Ludo Proost 

 

https://www.brabantserfgoed.nl/
https://www.brabantse-genealogie.nl/index.php
https://www.brabantse-genealogie.nl/index.php
https://www.brabantserfgoed.nl/
mailto:ludovicus.proost@gmail.com?subject=Uw%20artikel%20in%20De%20Kempense%20Genealoog%202020-1
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Geneal-IX 

 

De pagina Archieven in het menu info Archieven 

Noord-Brabant: Brabantse Genealogie 

(brabantse-genealogie.nl) leidt tot een overzicht 

van koppelingen van elke Brabantse gemeente 

naar de bewaarplaats van hun archieven in de 

regionale archiefdiensten. 

                                         •••• 

Rechtstreekse toegangen tot deze archief -

diensten en zoekprogramma’s zijn hier 

samengebrachtt: 

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
 
Regionaal archief Tilburg 
 
West-Brabants Archief 
 
Regionaal historisch centrum Eindhoven 
 
Stadsarchief te Breda 
 
Stadsarchief 's Hertogenbosch 
 
Streekarchief Land van Heusden en Altena 
 

https://wikimiddenbrabant.nl/Hoofdpagina 

 

Geneal-IX gaat nog  een stapje verder en levert 

ook de koppelingen naar de registers. 

 

 

 

https://www.brabantse-genealogie.nl/archivesnl_nb.php
https://www.brabantse-genealogie.nl/archivesnl_nb.php
https://www.brabantse-genealogie.nl/archivesnl_nb.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bhic.nl%2Fonderzoeken%2Fstamboom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjZK1OZdhsMyWkEhEUk2elaJYVhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.regionaalarchieftilburg.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3cVDlp55BCFlo7yPDc7vvmLiv7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwestbrabantsarchief.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG85GkEA5CDvSyg8o86O81F5VXpIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rhc-eindhoven.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUaOsLv-P8a9zdxrftOIPr60i63A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fstadsarchief.breda.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUfPxT5LsiDYrSJuyU_-owTgdYiA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.erfgoedshertogenbosch.nl%2F%3Fins_rd%3Dd3d3LnN0YWRzYXJjaGllZi5ubA%253D%253D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9Ro8mbuwRF69kWDBW8I15Jnc8JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsalha.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBXKIfclFe3xOrSOb3ubHTY86i-w
https://wikimiddenbrabant.nl/Hoofdpagina
https://www.genealix.nl/
https://www.brabantse-genealogie.nl/index.php)
https://www.genealix.nl/
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DNA-themadossier op CBG 

Het Nederlandse Centrum voor Familie- 

geschiedenis heeft een DNA-dossier gepubliceerd 

https://cbg.nl/actueel/dna-genmagazine/. Het 59-

pagina’s tellende dossier is onderaan de pagina af 

te laden. 

De hoofdstukken zijn als de veelgestelde vragen 

over dit onderwerp ingedeeld: 

DNA voor dummies 

DNA als enige mogelijkheid om vaders te 
vinden 

Het DNA dat nooit werd doorgegeven 

Mijn naam is jouw naam 

Autosomaal DNA- en kwartieronderzoek:de 
idealecombinatie.Vissen naar neven en 
nichten. 

 Familiegeheim na 135 jaar ontrafeld. De 
zoektocht naar mijn pake. 

 Genetische genalogie als mythbuster. Drie 
DNA-mythes doorgeprikt. 

 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie 

De Vereenigde Oostindische Compagnie afgekort 
tot VOC (1602-1800), was een particuliere 
Nederlandse handelsonderneming met 
een monopolie op de overzeese handel tussen 
de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen  en het gebied ten oosten van Kaap de 
Goede Hoop en ten westen van de Straat 
Magellaan. 
 
In de periode van haar bestaan kwamen de 
opvarenden niet alleen uit de republiek maar ook 
uit andere delen Europa. Het Nationaal Archief van 
Nederland heeft deze opvarenden opgelijst en 
met zoekfunctie kan u  in de 853 785 resultaten 
zoeken naar een opvarende uit de Zuidelijke 
Nederlanden. De herkomst van de opvarende is 
telkens gekend. Voor elk van hen kan u dan 
doorklikken naar hun dossier. 
Naar de opvarenden van de VOC.

het MOT. het museum voor oudere technieken 
 
Het MOT is een actief museum dat jong en ouder 
al doende laat kennismaken met handwerktuigen 
en met technieken gedreven door water, wind en 
spieren. 

Het museum is verspreid over drie historische 
gebouwen in Grimbergen, in de groene rand bij 
Brussel.         https://www.mot.be/nl/ 

Met https://www.mot.be/nl/opzoeken kan u 
meer informatie – onder andere inventarissen- 
vinden over waterputten, bakovens, ID-DOC, 
vakwerk, pompen, smidstekens, handelscatalogi, 
lectuur. 

 

Overleden in concentratiekampen op Senioren-
Net 

De verzamelaar geeft u alfabetisch georganiseerde 
overzichtslijsten van de overledenen in de 
concentratiekampen tijdens de tweede wereld- 
oorlog. Doorklikken naar een dossier is niet 
mogelijk. 

http://blog.seniorennet.be/wereldoorlog2_conce
ntratiekampen/ 
 
De Arolsen Archives. International Center on Nazi 
Persecution kan misschien meer informatie 
opleveren: https://arolsen-archives.org/en/. U 
kan er terecht in het Duits, Engels, Frans, Spaans. 

 

Persée, parcourir les collections 

biedt u een vrije en gratis toegang tot collecties 
van wetenschappelijke publicaties (tijdschriften, 
boeken, verslagen van colloquia, …. Deze Franse 
website bezit ook Nederlandstalige publicaties. 
Genealogen die wat meer achtergrond willen, 
vinden hier hun gading https://www.persee.fr/ 

 

 

Genealogische sprokkels op het internet 

https://cbg.nl/actueel/dna-genmagazine/
https://www.wikiwand.com/nl/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://www.wikiwand.com/nl/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://www.wikiwand.com/nl/Kaap_de_Goede_Hoop
https://www.wikiwand.com/nl/Kaap_de_Goede_Hoop
https://www.wikiwand.com/nl/Straat_Magellaan
https://www.wikiwand.com/nl/Straat_Magellaan
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=nts&qf_nt-rdf_classification=Verenigde%20Oost-Indische%20Compagnie%20(VOC)
https://www.mot.be/nl/
https://www.mot.be/nl/opzoeken
http://blog.seniorennet.be/wereldoorlog2_concentratiekampen/
http://blog.seniorennet.be/wereldoorlog2_concentratiekampen/
https://arolsen-archives.org/en/
https://www.persee.fr/
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1405.2 

Ontfanck  

 

Inden eersten komt alhier / voor ontfanck den 

koopboeck / vande haeffelijcke ende meubi=/liaire 

goederen bij hun erffge=/naemen inden 

voors(chreven) sterffhuyse / op den 8en october 1703 

open=/baerelijck vercocht monte=/rende ter somme 

van een / hondert twee en dertigh / gulden een oort

 132-0-2 

Item den koopboeck van / het hout bij hun 

erffgenamen / inden selven sterffhuyse op / den 22 

feb(ruari) 1704 openbae=/relijck vercocht 

monte=/rende ter somme van / zes en negentigh 

gulden / en negentien stuyvers  96-19-0

 (totaal) 228-19-2  

 

Item den boeck van het g(e)was / inden selven 

sterffhuyse op den / 14 julii 1705 bij hun 

erffgen(aemen) op den velde verpacht mon=                         

 

(zie verder 1405.3) 

 

OUD SCHRIFT 
Afrekening op 29 januari 1706 tussen de  

erfgenamen Cosmas Cnaeps de oude en Anna van Hove 
Victor Bertels 

mailto:victor.bertels1@telenet.be?subject=Uw%20artikel%20in%20De%20Kempense%20Genealoog%202022%20-%201
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1405.3 
=terende ter somme van / negentigh gulden en tien 

stuyvers  90-10-0 

Item komt alhier in ontfanck / de huerpenningen 

vande / Rooderbeecksche stede bij Jan Knaeps / drij 

jaeren in hueringe beseten / ende gebruyckt ende dat 

tegen / hondert en veertigh gulden / s’jaers 

monterende samen / ter somme van vier hondert / en 

twintigh gulden                                                 420-0-0  

 

 

mits de gemeijne reele lasten te / corten ende 

voorders op de conditie daer van sijnde. 

 

Item komt alnoch in ontfanck de huerpenningen 

vande Beren=/doncksche stede bij Adriaen Geenen, 

drij jaeren in hueringe / beseten ende gebruyckt ende 

/ dat tegen hondert gulden / s’jaers mits de gemeijne 

/ reele lasten te corten ende voorders / op de 

conditien daer van sijnde, / monterende samen ter 

somme van  

                                                             (totaal): 510-10-0 

 (zie verder 1405.4)
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1405.4 

drijhondert guldens   300-0-0  

Item de gereede penningen / inden voors(chreven) 

sterffhuyse / bevonden, monterenden ter / somme 

van twee hondert / en vijfftigh gulden die alhier / voor 

ontfanck worden / uytgetrocken 

                250-0-0     

(totaal): 550-0-0 

 

Bron: Oud Arendonks archief NR 1405 2,3,4 
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In het stadsarchief van Turnhout zijn er hierover 

twee boeken aanwezig, die geraadpleegd mogen 

worden, en handelen over vreemdelingen. Het 

gaat over het ‘Logementenboek’ handelend over 

de periode 1837 tot 1840; en het boek ‘Openbare 

Veiligheid’ handelend over de periode 1873 tot 

1933. Beide boeken zijn op te vragen onder code 

A067-6. 

Nu zijn de beide boeken bewerkt en in een Excel-

file gezet. Dit is eveneens raadpleegbaar op de 

website van het stadsarchief Turnhout. 

Familiekunde Vlaanderen afdeling Kempen heeft 

voor deze bewerking gezorgd en bezit ook een 

versie van de Excel-bestanden, die in Kasteel de 

Renesse op de eerste woensdag van de maand 

geraadpleegd kan worden tussen 15 en 22 uur. 

Wat vind je nu hierin terug? De mensen die buiten 

Turnhout zijn geboren en zich in Turnhout willen 

begeven/vestigen. Omdat de stad een streng 

toezicht hierop hield kon men er voor zorgen dat 

misdadigers en veroordeelden de toegang tot de 

stad geweigerd werd. Er werd een bewijs van 

geboorte en bewijs van goed gedrag gevraagd om 

voor te leggen. 

Welke gegevens vind je nu zoal terug? Naam; 

geboorteplaats en datum; namen en 

geboorteplaats van de ouders; het beroep; al of 

niet van goed gedrag en zeden; hun laatste 

verblijfplaats; de attesten die ze voorlegden; de 

datum van aanmelding; de datum van vestiging; 

de straat en huisnummer waar ze zich vestigden; 

de datum van vertrek en de plaats waarheen ze 

gingen. Soms gaat het over hele gezinnen die zich 

vestigen.

Allemaal nuttige informatie om personen op te 

sporen en hun gaan en komen te doorgronden. 

Sommige personen kwamen zich meerdere keren 

aanmelden. Hier gaat het dan over reizende 

ambachtslieden, dagwerkers of taakwerkers, en 

bezoeken aan familie in hun thuishaven. 

Omdat de informatie zo uitgebreid is, staan er in 

sommige vakken/kolommen van de exel-file veel 

meer dan je ziet. De boeken zijn vanuit het Frans 

vertaald naar gelang dit mogelijk was, hierbij wens 

ik mij te excuseren mocht de vertaling foutief zijn 

uitgevoerd. Daarom kan het nuttig zijn om het 

origineel te raadplegen. De verwijzingen die 

vooraan in de Excel-file staan refereren 

rechtstreeks naar het origineel in het stadsarchief 

van Turnhout. 

 

 

 

 

 

Toemaatje over het stadsarchief 
Bijzondere boekencollecties in het Turnhoutse 

stadsarchief. 

 

Archiefbank Kempen  bevat een overzicht van de 

archieven en collecties die worden beheerd door 

zes gemeentelijke archiefdiensten (Brecht, Geel, 

Herentals, Lier, Mol en Turnhout) en door een 

aantal heemkundige kringen uit de Antwerpse 

Kempen.  

 

 

 

 

Vreemdelingen in het Stadsarchief te Turnhout 
 

Herman Van de Leur 

 

https://anet.be/desktop/turnhout
https://www.archiefbankkempen.be/index.php/
mailto:fb839219@skynet.be?subject=Uw%20artikel%20in%20De%20Kempense%20Genealoog%202022-1
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Bij het inventariseren van de huwelijken die in Antwerpen in de kathedraal plaatsvonden kwam ik tot de bevinding dat er 

menig huwelijk gesloten werd tussen personen die niet in Antwerpen geboren zijn. De herkomst van deze personen is zeer 

verscheiden en gespreid over het ganse land en ver daarbuiten. Bij het samenstellen van een stamboom of een  

familiegeschiedenis worden we wel eens geconfronteerd met “verloren” of “onvindbare” voorouders of naamgenoten, en 

is het een grote moeilijkheid om precies te weten waar die persoon terecht gekomen is. Het klapperen van de huwelijken 

met personen van buiten Antwerpen, die daar huwden, kan een hulpmiddel zijn om ontbrekende schakels aan te vullen. 

 In deze publicatie beperk ik mij tot de huwelijken waarvan minstens één persoon afkomstig is van buiten de stad 

Antwerpen. Dit is het vijfde vervolg. 

(bron: arch.be) 

Petrus De Ridder      doop of herkomst te Wilrijk                                                 
x kerkelijk 07-01-1749                met  
Joanna Helena Oppenbrouwer            doop of herkomst te Eijndhoven 
getuigen Joannes Van den Broeck - Martino Bauwel 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ludovicus Creta       doop of herkomst te Valencijn)                                                 
x kerkelijk 07-01-1749                met                           Valenciennes)  
Isabella Maria Van Werelijckhuijsen   doop of herkomst te Antwerpen                              
getuigen Martino Spits - Judoco Oste 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Burnouf      doop of herkomst te Dambij in  
x kerkelijk 07-01-1749                met                           Normandia in Feriori                                                  
Maria Claessens      doop of herkomst te Ekeren 
getuigen Anthonio Claessens - Francisco Bretonniere 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Franciscus De Pauw    doop of herkomst te Lokeren 
x kerkelijk 12-01-1749                 met                   
Anna Vergucht     doop of herkomst te Hamme 
getuigen Joannes Baptista De Pauw - Judoco Oste 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Cornelius Van de Langerijt    doop of herkomst te Wuustwezel 
x kerkelijk 14-01-1749                 met                   
Elisabetha Priesterdoms    doop of herkomst te Lillo polder 
getuigen Bernardo Priesterdoms - Arnoldo Bogaerts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Cremer     doop of herkomst te Bijburiverscheijt prope  
x kerkelijk 19-01-1749                 met                 Coloniam                
Catharina Schoofs     doop of herkomst te Balen 
getuigen Francisco Solvijns - Petro Cremer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Henricus Van Doeselaer    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 19-01-1749                 met                   
Adriana Herremans     doop of herkomst te Wortel 
getuigen Joannes Francisco Van Doeselaer - Petro Herremans 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

Huwelijken te Antwerpen Kathedraal O.L.Vr.- Noorden 1749-50-51 

waarvan minstens één persoon afkomstig is van buiten de stad 

      Mariette Backs 
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Joannes Van de Paevert    doop of herkomst te s'Heerenberg bij Boxmeer 
x kerkelijk 19-01-1749                 met                   
Joanna Eliars      doop of herkomst te Deurne 
getuigen Laurentio De Gelder - Judoco Oste 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Geeraerts     doop of herkomst te Berchem 
x kerkelijk 19-01-1749                 met                   
Francisca Coolen     doop of herkomst te Lokeren 
getuigen Philippo Van der Straeten - Gerardo Geeraerts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Egidius De Win     doop of herkomst te Tongerlo 
x kerkelijk 19-01-1749                 met                   
Barbara Mellaerts     doop of herkomst te Tienen 
getuigen Joannes Mellaerts - Zacharia Francisco De Coninck 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Lijen      doop of herkomst te Maastricht 
x kerkelijk 21-01-1749                 met                   
Anna Catharina Thijs     doop of herkomst te Maastricht 
getuigen Cornelio De Lanoij - Wilhelmo Haen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Franciscus Goosens     doop of herkomst te Opdorp 
x kerkelijk 25-01-1749                 met                   
Joanna Van Luijten     doop of herkomst te Oelen 
getuigen Francisco Laurens - Judoco Oste 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Reinerus Thomas Tissen    doop of herkomst te Zittard 
x kerkelijk 02-02-1749                met                   
Maria Magdalena Van den Gijn   doop of herkomst te Tienen 
getuigen Ignatio Peeters - Martino Nelis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Van der Plasse    doop of herkomst te Brussel 
x kerkelijk 03-02-1749                met                   
Maria Catharina Bodrij    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Francisco Smets - Cornelio De Roeck 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Adrianus Van den Oudenhuijsen   doop of herkomst te Wechelderzande 
x kerkelijk 05-02-1749                 met                   
Maria Van Camp     doop of herkomst te Aartselaar 
getuigen Henrico Schuerwegen - Adriano Baptista De Dont 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Petrus Vermeulen     doop of herkomst te  
x kerkelijk 10-02-1749                   met                   
Maria Theresia Wouters    doop of herkomst te  
info 4de graad verwantschap 
getuigen Joannes Wouters - Petro Wouters 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Joannes Bonaventura Janssens   doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 11-02-1749                met                   
Catharina Agnes Stoffers    doop of herkomst te Roermond 
getuigen Francisco Janssens - Gabriel Matthijssens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 Cornelius Van Hoeck     doop of herkomst te Baarle Hertog 
x kerkelijk 11-02-1749                met                   
Clara Peeter Hoolen     doop of herkomst te Luiksgestel 
getuigen Joannes Baptista Mattheeussens - Waltero Van Spaendonck 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Laruentius Bogaerts     doop of herkomst te Ekeren 
x kerkelijk 14-02-1749                met                   
Elisabeth Croon     doop of herkomst te Capelle 
getuigen Eduardo Van Hemsdael - Judoco Oste 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Van Hal     doop of herkomst te Baarle Hertogh 
x kerkelijk 14-02-1749                met                   
Maria Christina Jacobs    doop of herkomst te Turnhout 
getuigen Guilielmo De Gand - Adriano Verlinden 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Mattheus Verbuecken    doop of herkomst te Herentals 
x kerkelijk 15-02-1749                met                   
Maria Josepha Docqij    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Ludovicus Engels - Egidio Verbuecken 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Jacobus Struijf     doop of herkomst te Massenhoven 
x kerkelijk 15-02-1749                met                   
Anna Wouter Geerts     doop of herkomst te Viersel 
getuigen Joannes Franciscus Michielssens - Joannes Mols 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Franciscus Dieles    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 16-02-1749                met                   
Petronilla Van de Ven    doop of herkomst te Eijndhoven 
getuigen Andreas Vereecken - Francisco Storms 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Andreas Bervoets     doop of herkomst te Oostmalle 
x kerkelijk 15-04-1749                 met                   
Elisabetha Snijers     doop of herkomst te Dessel 
getuigen Michaele Bervoets - Jacobo Eskens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Van Beers     doop of herkomst te Oudenbosch 
x kerkelijk 22-04-1749                 met 
Helena Gevaerts     doop of herkomst te Arendonk 
getuigen Guilielmo Gevaers - Petro Van Beers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Pievet      doop of herkomst te Zoutleeuw 
x kerkelijk 28-04-1749                 met 
Isabella Beatrix Clicquart    doop of herkomst te Brussel 
getuigen Joannes Baptista Clicquart - Josepho Petit 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Visschers     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 01-05-1749                 met 
Anna Huijbreghts     doop of herkomst te Brecht 
getuigen Jacobo Visschers - Leonardo Braekeniers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Petrus Van Beek     doop of herkomst te Aartselaar 
x kerkelijk 04-05-1749                 met 
Berderina Snellars     doop of herkomst te Aarschot 
getuigen Joannes Baptista Beuckelaer - Christiano Orlemans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Van Thilt    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 05-05-1749                 met 
Maria Braetver     doop of herkomst te Breda 
getuigen Henrico De Mandt - Joannes Trogh 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Wens     doop of herkomst te Westmalle 
x kerkelijk 09-05-1749                 met 
Maria Peeters     doop of herkomst te Westmalle 
getuigen Josepho Van Divoirt - Hieronijmo Cleijendens 
info 4de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leonardus Antonii Lenaerts    parochiani de         Brecht 
x kerkelijk 16-05-1749                 met 
Barbara Adriani Janssens 
getuigen Cornelio Verresen - Theodoro Joosen 
info 3de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Van Haesenbergh    doop of herkomst te Zandvliet 
x kerkelijk 22-05-1749                 met 
Anna Van der Weijden    doop of herkomst te Ranst 
getuigen Joannes Francisco Wagemans - Gaspare Haesenbergh 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Franciscus Van Tongelen   doop of herkomst te Aartselaar 
x kerkelijk 26-05-1749                 met 
Helena Kerbos     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Jacobo Moons - Anthonio Moons 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gaspar De Beuckelaer    doop of herkomst te Ekeren 
x kerkelijk 27-05-1749                 met 
Joanna De Bresser     doop of herkomst te Boxel 
getuigen Joannes De Beuckelaer - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Philippus Tapé    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 09-06-1749                 met 
Joanna Maria Hollen     doop of herkomst te magno Sundert 
getuigen Adriano Breijs - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardus Van den Broeck    doop of herkomst te Boom 
x kerkelijk 08-07-1749                 met 
Barbara De Bruijn     doop of herkomst te Leuven 
getuigen Henrico Bijnen - Bartholomeo Van Stalraven 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lambertus Lambreghts    doop of herkomst te Vlimmeren 
x kerkelijk 10-07-1749                 met 
Catharina Verhoeven    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Petro Gijsels - Petro Lambreghts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Joannes Antonius Christoffels   doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 13-07-1749                 met 
Maria Anna Verdick     doop of herkomst te Wolvertem 
getuigen Melchior Ven - Gisberto Lenaers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Albertus Muijter     doop of herkomst te Swalmen 
x kerkelijk 29-07-1749                 met 
Joanna Bogaerts     doop of herkomst te Westmalle 
getuigen Joannes Muijter - Adriano Meeus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Judocus Veghten     doop of herkomst te Diest 
x kerkelijk 14-10-1749                 met 
Elisabetha Peeters     doop of herkomst te Wuustwezel 
getuigen Joannes Gijssels - Joannes Francisco Donckerwolck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcus De Hert     doop of herkomst te Hove 
x kerkelijk 26-10-1749                met 
Adriana Christiaenssen    doop of herkomst te Baarle-Hertog 
getuigen Cornelio Van den Wijngaert - Remigio Christiaenssen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Franciscus Aerts     doop of herkomst te Lier 
x kerkelijk 11-11-1749                 met 
Anna Bouwen     doop of herkomst te Herentals 
getuigen Martino Bouwen - Cornelio Boom 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guilielmus Emeleer     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 16-11-1749                 met 
Anna Helena Toussains    doop of herkomst te Oepertingen 
getuigen Joannes Bodart - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcus Taijmans     doop of herkomst te s'Gravenwezel 
x kerkelijk 25-11-1749                 met 
Maria Mannekens     doop of herkomst te Hove St.Laureijs 
getuigen Petro Mannekens - Joannes Baptista Van der Wee 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Braeckmans     doop of herkomst te Zandhoven 
x kerkelijk 07-01-1750                 met 
Joanna Van Schil     doop of herkomst te Wijnegem 
getuigen Anthonio Van Herp - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Franciscus Henricus Thijs    doop of herkomst te Beerse 
x kerkelijk 19-01-1750                 met 
Theresia Hermans     doop of herkomst te Beerse 
getuigen Francisco Hermans - Cornelio Grilis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gaspar De Vrindt     doop of herkomst te Wommelgem 
x kerkelijk 02-02-1750                 met 
Maria Elisabtha Van Haeren   doop of herkomst te Poppel 
getuigen Adriano Van Haeren - Adriano Juijns 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hermannus De Cock     doop of herkomst te Weert 
 x kerkelijk 03-02-1750                 met 
Maria Theresia Verheijen    doop of herkomst te Meer 
getuigen Guilielmo Van Kerckhoven - Norberto Van Dijck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Roevens   parochiani de         Rijkevorsel 
x kerkelijk 06-02-1750                 met 
Anna Verheijen 
getuigen Nicola Reijns - Arnoldo Van Poppel 
info 2de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Van Regemortel    doop of herkomst te Waarloos 
x kerkelijk 08-02-1750                 met 
Catharina Verhaegen     doop of herkomst te Mortsel 
getuigen Gerardo Beijaerts - Alberto Beijaerts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Mees      doop of herkomst te Zoersel 
x kerkelijk 14-03-1750                 met 
Anna Roelof      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Cats - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guilielmus Dillemans     doop of herkomst te Lubbeke bij Leuven 
x kerkelijk 14-04-1750                 met 
Maria Anna Dijmphna Van de Cruijee  doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Guilielmo Van de Cruijee - Martino Dillemans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Van de Put    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 26-04-1750                 met 
Maria Elisabetha Nuijts    doop of herkomst te Tielen 
getuigen Jacobo Van de Put - Petro Nuijts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Wouters     doop of herkomst te Hoboken 
x kerkelijk 28-04-1750                 met 
Elisabetha Blanckaers    doop of herkomst te Oosterloo 
getuigen Melchiore Ven - Cornelio Wouters 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Wouters     doop of herkomst te Hoboken 
x kerkelijk 28-04-1750                 met 
Elisabetha Blanckaers    doop of herkomst te Oosterloo 
getuigen Melchiore Ven - Cornelio Wouters 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Claes      doop of herkomst te Lichtaart 
x kerkelijk 18-05-1750                 met 
Maria ELisabetha Huijsmans    doop of herkomst te Castel 
getuigen Petro Huijsmans - Joannes Baptista Van de Craen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Verrijdt     doop of herkomst te Lier 
x kerkelijk 04-06-1750                 met 
Joanna Maria Melijn     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Anthonio Joannes Bruers - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Josephus Balthazar De Vos    doop of herkomst te Brussel 
x kerkelijk 13-06-1750                 met 
Joanna Theresia Van Bombergen 
getuigen Joannes De Vos - Joannes Van Bochaut 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista De Leij    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 15-06-1750                 met 
Maria Joanna Milot     doop of herkomst te Tilt Dioc.Leod. 
getuigen Cornelio De Leij - Joannes Leemans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Joennes Cremers    doop of herkomst te Diest 
x kerkelijk 30-06-1750                 met 
Maria Jacoba Willems    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Franciscus Orlent - Gaspare Willems 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Wouters     doop of herkomst te Zoersel 
x kerkelijk 04-07-1750                 met 
Maria Elisabetha Bervoets    doop of herkomst te Oostmalle 
getuigen Michaele Bervoets - Francisco GERARDI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Van de Poel     doop of herkomst te Geel 
x kerkelijk 09-07-1750                 met 
Joanna Van Buel     doop of herkomst te Belle 
getuigen Judoco Oste - Antonio Heijt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Marcus Ludovicus Siboons   doop of herkomst te Brugge 
x kerkelijk 25-07-1750                 met 
Susanna Maria Colius    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Francisco Verbert - Joannes Baptista Colius 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Philippus De Vleeschouwer    doop of herkomst te Diegem 
x kerkelijk 28-07-1750                 met 
Adriana Van den Elsackker    doop of herkomst te Loenhout 
getuigen Jacobo Hefkens - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Franciscus Kerselaers   doop of herkomst te Itegem 
x kerkelijk 01-08-1750                 met 
Adriana Geleijns     doop of herkomst te Zevenbergen 
getuigen Petro Geleijns - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel Van Reck     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 02-08-1750                 met 
Helema Willems     doop of herkomst te Peer 
getuigen Servatio Verbraecke - Lamberto Van Reck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Josephus Stevens     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 01-09-1750                 met 
Joanna Thijs      doop of herkomst te Niel 
getuigen Francisco Boon - Jacobo Francisco Nuijts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Joannes Franciscus Saije    doop of herkomst te Mechelen 
x kerkelijk 08-09-1750                met 
Dijmphna Arckeij     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Arckeij - Ludovico Saije 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Vrints     doop of herkomst te Brecht 
x kerkelijk 09-09-1750                 met                   
Adriana Bervoets     doop of herkomst te Westmalle 
getuigen Dominico Van Piel - Joannes Vrints 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Godefridus Numan    doop of herkomst te Bergozomensis  
x kerkelijk 02-10-1750                 met     (Bergen-op-Zoom)                 
Maria Van Ham     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen R.A.D.Placido Van Dijck - Adriano Van Ham 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardus Loeijen     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 04-10-1750                 met 
Elisabetha Eliaerts     doop of herkomst te Deurne 
getuigen Joannes Francisco Van Lanckeren - Cornelio Eliaerts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Gelaeijckens     doop of herkomst te Putte bij Lier 
x kerkelijk 04-10-1750                 met 
Anthonia Prinsen     doop of herkomst te Varkenswaart 
getuigen Joannes Vervekken - Cornelio Jacobs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Franciscus De Visscher   doop of herkomst te Itegem 
x kerkelijk 09-11-1750                 met 
Joanna Theresia Creten    doop of herkomst te Itegem 
getuigen Josepho Creten - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remigius Zeller     doop of herkomst te Zendlijn pago propé  
x kerkelijk 22-11-1750                 met              Mijnchen in Germania  
Joanna Othe ?     doop of herkomst te Hilvarenbeek 
getuigen Adriano Verbeeck - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Petrus Des Marez    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 24-11-1750                 met 
Joanna Maria Rogiers    doop of herkomst te Beveren 
getuigen Joannes Rogiers - Jacobo Joris 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Embreghts     doop of herkomst te Kastel 
x kerkelijk 26-11-1750                 met 
Maria Agnes Welle     doop of herkomst te Maastricht 
getuigen Joannes Joosten - Francisco Embreghts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Simons    doop of herkomst te Herentals 
x kerkelijk 01-12-1750                 met 
Theresia Van Cutsem     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Francisco Simons - Antonio Hofkens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



De Kempense Genealoog   jaargang 34,  januari-februari-maart, 2022, nummer 1   28 

Petrus De Hert     doop of herkomst te Berchem 
x kerkelijk 18-12-1750                 met 
Catharina Pelles     doop of herkomst te Wuustwezel 
getuigen Andreas Taijman - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Mertens    doop of herkomst te Zandvliet 
x kerkelijk 30-12-1750                 met 
Catharina Van Dingen    doop of herkomst te Brecht 
getuigen Francisco Xaverio Borrens - Joannes Baptiste Huijbreghts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Egidius Wolvelaer     doop of herkomst te Melsen 
x kerkelijk 06-01-1751                 met 
Joanna Catharina Van Elsen    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Baptiste Van Wolvelaer - Jacobo Van Wolvelaer 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Theunis     doop of herkomst te Beverlo 
x kerkelijk 17-01-1751                met 
Susanna Corluij     doop of herkomst te Borsbeke 
getuigen Hermano De Cock - Adriano Corluij 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Franciscus Wagemans   doop of herkomst te Ekeren 
x kerkelijk 26-01-1751                 met 
Anna Mertens     doop of herkomst te Merksem 
getuigen Joannes Baptiste Mertens - Josepho Mertens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Verpoorten     doop of herkomst te Merksem 
x kerkelijk 02-02-1751                 met 
Catharina Kintschot     doop of herkomst te Kessel 
getuigen Joannes Anthonio Gobbaerts - Guilielmo Verpoorten 
doop of herkomst te Brecht 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Carolus Heijmans    doop of herkomst te Brussel 
x kerkelijk 02-02-1751                 met 
Anna Cornelia Van der Velden   doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Petro Van der Velden - Joannes Van Oudenhoven 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Egidius Peeters     doop of herkomst te Turnhout 
x kerkelijk 06-02-1751                 met 
Catharina Verhoeven    doop of herkomst te Meerhout 
getuigen Nicasio Caulier - Joannes Matthias Putsijs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Peutinckx     doop of herkomst te Lille 
x kerkelijk 09-02-1751                 met 
Joanna Van Stralen     doop of herkomst te St.Oedenrode 
getuigen Petro Wuijt - Cornelio Van Loveren 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Petrus Van Divelt    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 15-02-1751                 met 
Anna Maria Van Velthoven    doop of herkomst te Wuustwezel 
getuigen Guilielmo Adrianessens - Arnoldo Van Divelt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Franciscus Koolen     doop of herkomst te Creuningen land van  
x kerkelijk 21-02-1751                 met    Tergoes 
Maria Christina Gevens    doop of herkomst te Meswik lande van Luijck 
getuigen Emmanuele Van Goerlaken - Joannes Vranx 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Looz      doop of herkomst te Rozendaal 
x kerkelijk 22-02-1751                 met 
Clasina Van den Sanden    doop of herkomst te Rozendaal 
getuigen Jacobo Thijz - Joannes Treulen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Benoij     doop of herkomst te Tienen 
x kerkelijk 23-02-1751                 met 
Elisabeth Geerts     doop of herkomst te Vremde 
getuigen Joannes Rombout - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes De Heel     doop of herkomst te Willebroek 
x kerkelijk 07-03-1751                 met 
Elisabetha Joanna Dillen    doop of herkomst te Meerhout 
getuigen Arnoldo Van Poppel - Francisco Van Brussel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thomas Vanderlinden    doop of herkomst te Hove 
x kerkelijk 17-03-1751                 met 
Maria Catharina Scillers    doop of herkomst te Kasterlee 
getuigen Adriano Haex - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Balthazar Dillis     doop of herkomst te Wilrijk 
x kerkelijk 18-03-1751                 met 
Maria Cappaerts     doop of herkomst te Zwijndrecht 
getuigen Michaele Dillis - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Franciscus Storms    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 21-03-1751                 met 
Catharina Van de Ven    doop of herkomst te Eijndhoven 
getuigen Joannes Francisco Dillis - Joannes Francisco Storms 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Schade Van Westerom   doop of herkomst te Montfort in ..vulgo stight  
x kerkelijk 25-03-1751                 met    ultrajectino 
Maria Carolina De Cleves 
getuigen Francisco De Cleves - Petro Schorel toparcha de Wilrijk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Willibrordus Van Eijndhoven    doop of herkomst te Aperen bij Postel 
x kerkelijk 09-05-1751                 met 
Maria Anna Havermans    doop of herkomst te Hoogstraten 
getuigen Joannes Leemans - Judoco Heetors 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Franciscus Van Roijen    doop of herkomst te Heijst 
x kerkelijk 13-05-1751                 met 
Joanna Knuddens     doop of herkomst te Bengelraet 
getuigen Andreas de Kijser - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Andreas Van Emmen     doop of herkomst te Velthoven bij Eijndhoven 
x kerkelijk 28-05-1751                 met 
Anna Catharina Eijckx    doop of herkomst te Waatlande Van Gulick 
getuigen Arnoldo Smolders - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guilielmo Govarts     doop of herkomst te Zandhoven 
x kerkelijk 01-06-1751                 met 
Petronilla Saeijs     doop of herkomst te Vorselaar 
getuigen Leonardo Mercx - Adriano De Wever 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Van Gool     doop of herkomst te Vorselaar 
x kerkelijk 14-06-1751                 met 
Anna Maria Coesemans    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Francisco Geeraerts - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leonardus Janssens     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 15-06-1751                 met 
Joanna Catharina Baert    doop of herkomst te Kruibeke 
getuigen Joannes Ullentijn ? - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guilielmus De Greef     doop of herkomst te Vlezenbeek bij Brussel 
x kerkelijk 24-06-1751                 met 
Joanna Maria Brack     doop of herkomst te Kallo 
getuigen Guilielmo De Troij - Nicolao Van Gils 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Huysmans     doop of herkomst te Merksem 
x kerkelijk 08-07-1751                 met 
Maria Anna Verrijt     doop of herkomst te Wiekevorst 
getuigen Cosma Dens - Gummaro Brans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Albertus Jacobus Dierckx    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 13-07-1751                 met 
Anna Elisabetha Nijs 
getuigen Joannes Francisco Engelen - Francisco Dominico Dierckx 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Van Doef     doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 20-07-1751                 met 
Catharina Bastiaens     doop of herkomst te Morsel  
getuigen Petro Van Doef - Gerardo Peetermans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Vandenbergh    doop of herkomst te Werthensi 
x kerkelijk 26-07-1751                 met 
Maria Meurtelmans d   doop of herkomst te Vierseldijk 
getuigen Livino Pillot - Christiano Peeters 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Franciscus De Graef    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 27-07-1751                 met 
Anna Helena Tevissen    doop of herkomst te Zittard 
getuigen Joannes De Graef - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Franciscus Panné     doop of herkomst te Wandel prope castra  
x kerkelijk 27-07-1751                 met    Herculis 
Maria Mol      doop of herkomst te Castus Herculis 
getuigen Arnoldo Jacobs - Richardo Brants 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nicolaus Luijckx     doop of herkomst te Gastel 
x kerkelijk 15-08-1751                 met 
Anna Catharina Lignant    doop of herkomst te Beveren 
getuigen Joannes Baptiste Lignant - Philippo Ludovico Lignant 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Bruijlants     doop of herkomst te Meise bij Brussel 
x kerkelijk 26-08-1751                 met 
Maria Anna Ferdinanda De Keijser   doop of herkomst te Brussel 
getuigen Petro Bruijlants - Tobias Van Dijck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Asselbergh     doop of herkomst te Wommelgem 
x kerkelijk 29-08-1751                 met 
Maria Van Dael     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Asselbergh - Jacobo Meuter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Engelbertus Peeters     doop of herkomst te Sti Martini Peuteren prope  
x kerkelijk 05-09-1751                 met    Vilvordiam 
Joanna Smets      doop of herkomst te Berchem 
getuigen Henrico Du Rieu - Francisco Steens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Thijs      doop of herkomst te Vierseldijk 
x kerkelijk 26-09-1751                 met 
Cornelia Helena Janssens    doop of herkomst te Stevensweert 
getuigen Henrico De Donder - Judoco Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Norbertus Van Luffen    doop of herkomst te Vorst 
x kerkelijk 26-10-1751                 met 
Susanna Maria Hermans    doop of herkomst te Beerse 
getuigen Joannes Baptiste Van Luffen - Cornelio Grilis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Van Brusselen    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 07-11-1751                 met 
Maria Anna De Schejpere    doop of herkomst te Gent 
getuigen Joannes Francisco Cottauw - Anthonio Simons 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Andreas Carpentiers     doop of herkomst te Brussel 
x kerkelijk 11-11-1751                 met 
Maria Anna Milius     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Petro Carpentiers - Paulo Cop 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Ignatius Lauwers    doop of herkomst te Antwerpen 
x kerkelijk 16-11-1751                 met 
Maria Catharina Anné    doop of herkomst te Deurne 
getuigen Joannes Baptiste Anné - Joannes De Groot 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Petrus Vermeulen     doop of herkomst te Brussel 
x kerkelijk 11-12-1751                met 
Joanna Vrancken     doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Baptiste Vrancken - Egidio Vrancken 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anthonius Kauwenbergh    doop of herkomst te Brecht 
x kerkelijk 22-12-1751                met              
Petronilla Catharina Larbalestrie   doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Werendeels - Petro Knudde 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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