
WIE WAS JOANNES BAPTISTA MARCUS RENAERTS? 

 
In het artikel over het dagboek van Joannes Baptista Marcus Renaerts wordt de vraag gesteld wie hij 

eigenlijk was, en wat er van hem geworden is. Dit wekte natuurlijk mijn nieuwsgierigheid op omdat ik een 

aantal 17de en 18de eeuwse aktes bezit over de familie Renaerts uit Wellen, die ogenschijnlijk verwanten 

hadden in Gelinden, Klein- en Groot Gelmen en Mettekoven. In deze familie waren er zelfs een paar 

begijnen. In mijn collectie doodsprentjes vond ik het hierna volgende prentje van Maria Christina Elisabeth 

Renaerts terug. Ze was getrouwd met Winand Van Grootloon en ze overleed in 1844 te Kleingelmen. 

Hoogstwaarschijnlijk waren Maria Catharina en Joannes Baptista verwant. De zoektocht kon beginnen. 

 

    
 
De doopakte van Maria Christina Elisabeth Renaerts werd opgezocht in de doopregisters van Gelinden want 

Klein Gelmen was tijdens het Ancien Régime een onderdeel van de parochie Gelinden. En wat we verwacht 

hadden bleek correct te zijn. Haar vader was Lambert Renaerts uit Wellen en haar moeder was Johanna 

Maria Elisabeth Raymakers uit Gelinden. Het echtpaar Renaerts Raymakers trouwde op 10 mei 1784 te 

Gelinden “onder het rode zegel”. Dit wil zeggen dat er niet voldaan werd aan de 3 roepen. Meestal werd dit 

zo gedaan omdat het meisje zwanger was. We verwachtten dan ook de geboorte van het eerste kind in de 

loop van 1784. Toch was dit niet zo... Werd hun eerste kind misschien levenloos geboren? We weten het niet. 

Pas in 1786 vinden we de eerste boreling van dit gezin : op 13 november 1786 werd Maria Elisabeth Renaers 

geboren. Michael Motmans en Christina Warnots waren peter en meter. 

 

 
 

In 1788, op 29 april werd het tweede kind geboren : Lambertus Joannes Baptista Renaerts. De namen 

Joannes Baptista verwijzen ongetwijfeld naar de patroonheilige van Wellen, Sint-Jan Baptist (Joannes de 

Doper) Wellen was immers het geboortedorp van de vader. Als peter werd er gekozen voor Lambertus 

Raymakers, secretaris en schepen van justitie van Gelinden en tevens notaris tijdens het Ancien Régime. De 



meter was zijn tante Maria Elisabeth Renaerts, begijn in het begijnhof van Sint-Truiden. Het begijntje (1751-

1840) overleed in Klein Gelmen op 26 april 1840 in de woning van Joannes Baptista Marcus Renaerts.op de 

leeftijd van 88 jaar en 6 maanden. Zij was de zuster van Lambert Renaerts en geboren te Wellen op 

10/10/1751. Zij woonde in bij haar neef Jean Baptiste Marcus Renaerts in de Dorpsstraat. 

 

 
 

 
 
In 1791 werd het derde kind van het gezin Renaerts-Raymaekers geboren : Maria Christina Elisabeth. 

(21/01/1791)Peter bij het doopsel was Michael Motmans, de meter was Maria Elisabeth Scheyers. Zij zou 

later trouwen met Winand Van Grootloon, grondeigenaar en rentenier te Gelinden. 

 

 
 
Als voorlaatste kind uit het gezin Renaerts-Raymaekers werd dan JOANNES BAPTISTA MARCUS 

RENAERTS geboren en dit op 25 april 1794. Bij de doop werd de broer van de vader “Joannes frater patris” 

als peter gekozen. De meter was Maria Catharina Vroonen, echtgenote van Lambertus Raymaekers de 

secretaris van de “Justitia de Gelinden”. 
 



 
 
Het is deze Joannes Baptista Marcus Renaerts die het bewuste dagboek schreef op 18-jarige leeftijd in 1812. 

In één van zijn brieven maakt hij gewag van een broer die twee jaar jonger zou zijn. Vermoedelijk gaat het 

hier om een fictieve persoon, aan zijn fantasie ontsproten. Want we hebben alle parochie- en gemeentelijke 

registers van Klein- en Groot Gelmen, Mettekoven, Engelmanshoven, Rukkelingen en Gelinden uitgepluisd 

en nergens een spoor van een jongere broer gevonden. We hebben wel een twee jaar jongere zuster van J.B. 

Marcus Renaerts gevonden namelijk Maria Elisabeth, gedoopt op 18 november 1796. Joannes Renaerts uit 

Wellen was peter en Elisabeth Warnotte was meter. J.B.Marcus Renaerts vreesde zelf om als “conscrit” 

ingelijfd te worden bij het Franse leger. Mijns inziens is dit nooit gebeurd. Men werd ingelijfd op 20-jarige 

leeftijd. Voor hem zou dat dus zijn in 1814. Echter, in januari 1814 werden de Zuidelijke Nederlanden reeds 

ontruimd door de Fransen. Voor J.B.Marcus Renaerts was het gevaar dus geweken.  

 

 
 

 
 
We zijn er dus zeker van dat J.B.Marcus Renaerts zeker niet gesneuveld is of vermist werd. In de 

bovenstaande akte van overlijden wordt hij in 1830 nog genoemd. Zijn Peter en oom Joannes Baptista 

Renaerts woonde bij hem in alsook zijn tante Maria Elisabeth, begijn op hoge leeftijd. Hieronder het 



doodsprentje van Joannes Baptista Renaerts, geboren te Wellen op 29 augustus 1756 en overleden te Klein 

Gelmen in 1830 in het huis van zijn petekind Joannes Baptista Marcus Renaerts alsook het prentje van Maria 

Elisabeth Renaerts, inwonende tante. 

 

   
 

 
De doodsprentjes van de oom en de tante van J.B. Marcus Renaerts. 

 

   



 

 

 
 

Hierboven de doopakte van Joannes Baptist Renaerts uit de parochieregisters van Wellen. Eigenaardig genoeg vermeldt de pastoor de 

tweede voornaam “Baptiste” niet. Hebben zijn ouders de naam pas later toegevoegd om de relatie met de patroonheilige van Wellen 

te onderstrepen? 

   
Wat er nu eigenlijk gekomen van JOANNES BAPTISTA MARCUS RENAERTS ?  
 

Hij is als ongehuwde overleden op 89-jarige leeftijd te Klein-Gelmen op 26 oktober 1883 in zijn woning in 

de Dorpsstraat. De aangifte werd gedaan door twee van zijn werklieden namelijk Gerard Steuckers en Jan 

Godelaine. Hij was grondeigenaar, hereboer, rentenier en wellicht schatrijk naar de normen van zijn tijd. 

 

 



WAAR WOONDE JEAN BAPTISTA MARCUS RENAERTS? 

 

Over de hoeve van Jan Baptist Marcus Renaerts. (Dorpsstraat, Daalstraat, Klein-Gelmen) 

 

Ruime gesloten hoeve, daterend uit eind 18de - begin 19de eeuw, gebouwd op de plaats van een oudere, 

gesloten hoeve, confer Ferrariskaart (1771-77); in de Atlas van de Buurtwegen (1843) wordt ze Ferme 

Renaerts genoemd. De oudere kern bleef bewaard in het poortgebouw en het links hierop aansluitende 

gedeelte.  

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig, gekasseid erf.  

Poortgebouw aan straatzijde, voorzien van een rondboogpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken 

in regelmatig verband. Erboven een rechthoekig venster in kalkstenen omlijsting.  

Rechts aansluitend, boerenburgerhuis in laatclassicistische stijl, de voorgevel aan erfzijde. Dubbelhuis van 

vijf traveeën en twee bouwlagen, op verhoogde begane grond; kalkstenen keldergaten. Zadeldak met 

dakkapellen. Kalkstenen hoekbanden. Rechthoekige muuropeningen in een kalkstenen omlijsting. Zijgevels 

met aandaken en vlechtingen. De linkerzijgevel is voorzien van twee 17de-eeuwse, smeedijzeren ankers. 

Interieur: behouden indeling en gaaf bewaarde aankleding uit het vierde kwart van de 19de eeuw. 
De twee haakse vleugels, ten noorden en ten zuiden van het erf omvatten de stallen. Gebouwen van 

anderhalve bouwlaag, voorzien van rechthoekige zoldervensters, vensters en deuren in kalkstenen omlijsting; 

een aantal muuropeningen werden gewijzigd.  

Het knechtenkwartier in de noordhoek, naast het woonhuis is voorzien van getoogde vensters (tweede helft 

19de eeuw).  

Dubbele dwarsschuur achteraan het erf, met verlaagd dak. Twee rondboogpoorten in een kalkstenen 

omlijsting met negblokken in regelmatig verband. Rechthoekige deuren in een kalkstenen omlijsting. Drie 

ronde uilengaten in de zijgevels.  

In het verlengde van de straatvleugel, op de zuidhoek, bevindt zich een hoog, vierkant gebouw onder 

zadeldak.  

Deels met gevlochten gele kornoelje omhaagde, deels ommuurde moestuinsite van een gesloten boerderij uit 

de eerste helft van de 19de eeuw. De grote gesloten hoeve, in laat classicistische stijl met gekasseide 

binnenkoer, heeft een rechthoekige moestuinsite begrensd door de straat, het huis en aan twee zijden door het 

kerkhof rond de ten noordwesten gelegen dorpskerk. Dit was al het geval op het Primitief kadasterplan 

(perceel nr. 571), dat naast de boomgaarden (percelen nr. 567, 572 en 573), nog een tweede (moes)tuin 

noteerde ten zuidoosten van de boerderij (perceel nr. 570). In 1841 is het geheel in het bezit van Jan Baptist 

Renaerts, landbouwer te Klein Gelmen, wat de benaming Ferme Renaerts in de Atlas van de Buurtwegen 

(1843) verklaart. Op de Ferrariskaart ligt hier eveneens een grote hoeve, maar het moet een voorganger zijn, 

want de huidige gebouwen zijn niet ouder dan de eerste helft van de 19de eeuw. In de zijgevel van het 

boerenhuis, kant moestuin, is het jaartal 1842 in jaarankers aangegeven, mogelijk verwijzend naar een 

aanpassing. Een gele kornoeljehaag, volgens de traditie in deze streek gevlochten en met een stamomtrek 

van 81 à 110 cm, vormt vandaag de grens tussen tuin en kerkhof en deels ook de westelijke begrenzing, die 

verderop, richting schuur, overgaat in een lage bakstenen muur met ezelsrug. Op de oostzijde (straatkant) is 

er een begroeide, vrij steile berm. Ter hoogte van het huis wordt de haag aan de voet van de berm 

onderbroken door een 19de-eeuws voetgangershekje, nu geplaatst in nieuwe stijlen van vierkante, holle 

buizen; het bestaat uit smeedwerk met vierkante stijlen en regels, gepunte onderspijltjes, ronde spijlen met 

sierlijke lanspunten en krulwerk dat hun groeiend beloop naar de makelaar opvangt. Het hekje in de 

kornoeljehaag bij het kerkhof is van gelijkaardige, maar eenvoudiger makelij en is van blindborden voorzien. 

Een derde exemplaar in de westelijke muur leidde voorheen naar de boomgaarden. 
De tuin, voorheen een gemengde moes- en kleinfruittuin, is nu een grasveld geworden, verdeeld door het 

lange rechte pad naar het kerkhofpoortje en een dwars pad, beide in grijze steenslag. Twee monumentale 

buxussen staan aan het einde en twee jongere bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') bij de kruising 

van de paden. De Californische schijncipressen (Chamaecyparis lawsoniana) aan de rand van de berm, een 

oude taxus (Taxus baccata) en drie bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') in de berm zorgen, samen 

met de recentere geschoren taxushaag aan de voet ervan, dat deze tuin prominent aanwezig is in het 

dorpscentrum. 
Bomen 
(De tussen haakjes vermelde afmetingen werden gemeten op 150 cm hoogte) 
Oude exemplaren van gewone buxus (Buxus semper virens) (90 cm), van hulst (Ilex aquifolium) (108 cm) en 

van taxus (Taxus baccata) (110 cm en 241 cm); twee meerstammige veldesdoorns (Acer campestre) op rij 

samen met een hazelaar, mogelijk de restant van een gemengde haag; de reeds vermelde bruine beuken 



(Fagus sylvatica 'Atropunicea') (190 cm); Californische schijncipres (Chamaecyparis lawsoniana) (216 cm). 
(Bron : Onroerend Erfgoed Vlaanderen) 

 

 
 

 
 

De Hoeve Renaerts – Google streetview. 



 

 

 

 

 

 

 
 

We zien in de atlas der buurtwegen duidelijk de 3 grootste hoeves van Klein-Gelmen. De hoeve Renaerts, de 

hoeve Van Grootloon en de hoeve Raymaekers. Uit het stamboomonderzoek blijkt dat al deze families 

verwant waren via de familie Renaerts. Rijk volk trouwde met rijk volk! Het is overduidelijk dat deze drie 

families het ganse dorp domineerden als burgemeester, schepene, secretaris, notaris e.d. In die tijd trouwde 

men zelden of nooit buiten zijn stand; als er geen gegadigden waren om mee te trouwen bleef men nog liever 

“jonkman” of werd men geestelijke : priester, non of begijn… 

 

------------------------- 

 

 

Een eigenaardigheid : in Retie in 1810-1888 vinden we een spoor terug van een zekere Joannes Baptista 

Renaerts, getrouwd met Dymphna Geerts. Hij was de zoon van Martinus Renaerts (°17-02-1772) uit 

Gelinden en Elisabeth Vanstraelen. Zijn grootvader was Martinus Renaerts uit Engelmanshoven; zijn 

grootmoeder was Maria Gertrudis Raymaekers uit Wellen. Via deze personen is er een familietak Renaerts 

ontstaan in de streek van Retie, Kasterlee en zelfs tot over de Nederlandse grens. Schijnbaar is er een 

connectie tussen de Renaertsen van Retie en deze van Klein-Gelmen. Het lijkt me zeker geen toeval dat de 



naam Joannes Baptista in Retie voorkomt. Is Joannes Baptista Marcus Renaerts ooit in Retie geweest op 

bezoek bij een ver familielid... Hebben zij ter zijner ere hun kind vernoemd naar hun verre verwant, 

misschien omwille van een erfenis of schenking? Het blijft een raadsel tot nu toe! 
 

   
 

Hierna volgend een stamboom van de familie Renaerts uit Wellen en Klein-Gelmen. (bron pro-gen) 
 

Lambertus Renaerts [97124], geboren op 14-10-1753 te Wellen, overleden op 05-06-1819 te Klein-Gelmen 

op 65-jarige leeftijd. (zoon van Joannes Renaerts (15/04/1714 – 19/10/1794) en Maria Elisabeth Motmans, 

beiden uit Wellen)  
 

Kinderen uit het huwelijk Joannes Renaerts-Motmans, allemaal te Wellen geboren : 

1. Michiel °09/12/1744 

2.  Renier °09/12/1744 

3. Maria Gertrudis °22/10/1746 

4. Maria Elisabeth (begijn) °10/10/1751 

5. Lambertus °14/10/1753 

6. Joannes Baptiste °28/08/1756 

 

Joannes Renaerts °1714, zoon van Renier Renaers en Gertrudis Renaers, had de volgende broers en zusters 

allen te Wellen geboren: 

 

1. Dyonisius °1717, zijn kinderen trouwden in bij de rijke families Van Langenakker en Bellefroid. 

2. Gisbertus °1718 

3. Lambert Arnold °1715 

4. Maria Christina °1720, begijn 

 

Gehuwd [33847] op 30-jarige leeftijd op 10-05-1784 te Gelinden met Joanna Maria Elisabeth Raymakers 

[97125], 34 jaar oud, geboren op 20-01-1750 te Engelmanshoven, overleden op 26-03-1817 te Klein-Gelmen 

op 67-jarige leeftijd, dochter van Lambertus Raeymaekers [71790], burgemeester van Groot-Gelmen, en Ma-

ria Christina Warnauts (Warnotte) [68319]. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. v      Maria Elisabeth Renaerts [135922], geboren op 13-11-1786 te Gelinden, overleden op 09-06-1848 te 

Rijkel op 61-jarige leeftijd, dochter van Lambertus Renaerts [97124] en Joanne Marie Elisabeth 

Raymakers [97125]. 



Gehuwd [62320] circa 1810 met Chretien Schoenaerts [136021], geboren op 13-06-1769 te Gelinden, 

zoon van Jacques Schoenaerts [135927] en Marie Anne Vueghen [135844]. 

 

2. m     Lambert Jean Renaerts [135923], geboren op 29-04-1788 te Gelinden, zoon van Lambertus Renaerts 

[97124] en Joanne Marie Elisabeth Raymakers [97125]. 

 

3. v      Marie Christine Renaerts [135924], geboren op 21-01-1791 te Gelinden, dochter van Lambertus 

Renaerts [97124] en Joanne Marie Elisabeth Raymakers [97125]. overleden op 09-09-1844 te Klein-

Gelmen op 53-jarige leeftijd, dochter van Lambertus Renaerts [97124] en Joanne Marie Elisabeth 

Raymakers [97125]. 

Gehuwd [41972] op 25-jarige leeftijd op 21-02-1816 te Klein-Gelmen met Winandus Van Grootloon 

[89603], 26 jaar oud, geboren op 11-03-1789 te Gelinden, overleden op 01-11-1845 te Klein-Gelmen 

op 56-jarige leeftijd, zoon van Joannes Hermanus Van Grootloon [121655] en Catharina Elisabeth 

Coenen [121656]. 

 

4. m     Jean Baptist Marcus Renaerts [135925], geboren op 25-04-1794 te Gelinden, overleden op 26-10-

1883 te Klein-Gelmen op 89-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Renaerts [97124] en Joanne Marie 

Elisabeth Raymakers [97125]. Ongehuwd. P: Joannes Renaerts, broer van de vader. m: Maria Catha-

rina Vroonen, echtgenote van Lambert Raymaekers, secretaris van de justitie van Gelinden.  

 

5. v      Maria Christina Elisabeth Renaerts [70442], geboren op 18-11-1796 te Gelinden, gedoopt op 18-11-

1796 te Gelinden (getuige(n): p. Joannes Renaerts ex Wellen m. Elisabetha Warnotte ex Aalst in 

Limburg),  

 

Postscriptum : 

 

De familie Renaerts was in de 17
de

 en 18
de

 en zelfs tot in de 19
de

 eeuw in Wellen één van de rijkste families; 

ze woonden in Overbroek en hadden hun eigen winning. Hun landerijen waren zeer uitgebreid. De gronden 

aan de Veerstraat vanaf het ronde punt tot aan de Overbroekstraat waren allemaal eigendom van de 

Renaertsen. De statige boerderij van “Candrix” in Russelt (nu Vanschoenwinkel) was ook hun eigendom via 

huwelijk met de familie Bellefroid. Een bekende afstammeling van de familie Renaerts is Gerard Romsee, 

volksvertegenwoordiger en gouverneur van Limburg tijdens de tweede wereldoorlog. Eén van de statigste 

herenhuizen in de Nutstraat in Wellen was eigendom van zijn ouders. (Romsee-Renaerts) De familie Romsée 

was afkomstig van een grote herenboerderij in Groot-Gelmen. De familie Renaerts werd “die van Ergnol” 

genoemd in Wellen. Dus “die van gierige Arnold.” 
 

Jo Billen 14 november 2019. 


