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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
16

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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