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Editoriaal 

                                                 Victor Bertels 

 
Communicatie en duurzaamheid … dat is de reden 

waarom wij overgeschakeld zijn naar de nieuwe vorm 

van contact met onze leden. 

Een nieuw decennium leidt ons naar andere manieren 

van communiceren en ook een beetje naar een andere 

manier van werken, delegeren en managen. 

De voorbije tien jaar is de Kempense Genealoog bijna 

uitsluitend, qua lay-out en verzending, door mijn 

handen gegaan. In het begin ook bijna uitsluitend qua 

inhoud. Gelukkig is daar in de loop van de laatste jaren 

heel wat hulp geboden door bestuursleden en anderen. 

De overschakeling op een digitaal periodiek vond ik dan 

ook een goede gelegenheid om bij de samenstelling van 

de Kempense Genealoog een redactieteam te vormen. 

Ludo Proost, Ludo Lathouwers, Patrick de Maesschalck 

en ikzelf zullen in de toekomst de lay-out, de presentatie 

en voor een groot deel ook de inhoud van het tijdschrift 

bepalen. 

Wij willen hiermee een nieuwe dynamiek brengen in de 

communicatie naar onze leden. 

Dit wil niet zeggen dat, buiten bovengenoemde vier 

personen, er geen andere personen een bijdrage mogen 

leveren, integendeel. Wij doen hier nogmaals een 

oproep aan onze leden om artikelen te leveren die door 

het redactieteam zullen bekeken worden om 

gepubliceerd te worden.  Deze artikelen kunnen kort of 

lang zijn, anekdotisch of uitgebreid, populair of 

wetenschappelijk wij staan open voor al dergelijke 

schrijfsels. 

Wij houden er natuurlijk wel rekening mee dat de 

inhoud een minimum relatie moet hebben met 

genealogie, heraldiek en ook wel wat heemkunde. Wij 

zijn en blijven uiteindelijk een genealogische vereniging. 

Een tweede punt dat wij zouden willen aankaarten is 

onze zoektocht naar medewerkers voor het inscannen 

van bidprentjes en rouwbrieven. Als je de schenkingen 

bekijkt die wij de laatste jaren binnenkregen, springen 

de bidprentjes en rouwbrieven er sterk uit.    

(vervolg op blz. 2) 
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(vervolg van het Editoriaal) Maandelijks worden ons enveloppes, zakken of dozen van deze 

zaken bezorgd. Tot op vandaag is de verwerking, inscannen en benoemen van alles, het werk 

geweest van één persoon, Mariette Backs. Wij willen hier een oproep doen voor vrijwilligers 

die bereid zijn om een deel van dit werk over te nemen. In de praktijk wil dit zeggen dat de 

prentjes of de brieven door u afgehaald worden, zodat je ze thuis kan bewerken. Je hoeft 

hiervoor enkel over een printer met scanmogelijkheid te beschikken.Wij hopen uit ons 

ledenaantal van 230 enkele vrijwilligers te vinden die bereid zijn om deze taak op zich te 

nemen.  

Om onze leden prioriteit te geven, delen wij ook nog mee dat DKG enkel per mail zal verspreid 

worden onder de leden. De publicatie op onze website, die tot nu gebeurde bij de publicatie 

van het tijdschrift vervalt en zal pas na één jaar aangevuld worden. 

Hebben jullie nog suggesties, opmerkingen of commentaar? Laat het ons gerust weten! 

 

 

De jaarlijkse algemene vergadering van Regio Kempen vond dit jaar plaats te Tongerlo. Pater 

Kees van Heijst, archivaris van de abdij, was zo vriendelijk om ons te ontvangen en te 

begeleiden. De vergadering vond plaats in de “Schaapskooi”, een vergaderzaal van de abdij en 

werd bijgewoond door twintig bestuurs- en andere leden van de vereniging. 

 

Foto 1 - Algemene vergadering in de Schaapskooi: deelnemers (Foto: Gerald Biesemans) 

Jaarvergadering FV Regio Kempen vzw 
       Victor Bertels 

https://www.tongerlo.org/


3 
 

De Kempense Genealoog - jaargang 32 - 2020 – nummer 1                        
   
 

Het belangrijkste punt op de agenda was de aanpassing van de statuten aan de nieuwe 

wetgeving op de vzw ’s.  

Ludo Lathouwers werd benoemd als nieuwe bestuurder in vervanging van Andre Van 

Steenbergen die in de loop van 2019 ontslag nam. Alle agendapunten werd met eenparigheid 

van stemmen goedgekeurd. 

 

 

Foto 2 - Da Vinci 's "Het laatste avondmaal" te Tongerlo (Foto: Gerald Biesemans) 

Na de officiële plichtplegingen bezochten we, onder de deskundige begeleiding van Pater Van 

Heijst het vermaarde “Da Vinci” museum, met het beroemde replica van “het Laatste 

Avondmaal” van Leonardo Da Vinci. Uit recente onderzoeken blijkt dat de meester zelf 

meegewerkt heeft aan dit schilderij. Onze gids gaf een zeer verhelderende uitleg over de 

samenstelling van het schilderij. Het oorspronkelijke ontwerp van dit kunstwerk is een 

muurschildering in het klooster Santa Maria in Milaan. Dit oorspronkelijk werk is in de loop 

der jaren echter in kwaliteit erg achteruit gegaan zodat het doek dat zich in de abdij van 

Tongerlo bevind bijna een uniek stuk van onschatbare waarde geworden is. Het doek dat in 

1507 zou geschilderd zijn op canvas op vraag van de Franse koning Lodewijk XII, werd in 1545 

door de abdij gekocht. Onze gids gaf ook een overzicht van de omzwervingen die dit kunstwerk 

in de loop der eeuwen gemaakt heeft. 

 

https://www.tongerlo.org/~tongerlo/tongerlo/nederlands/
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Foto 3 - Secretaris, voorzitter, penningmeester en ondervoorzitter  (Foto: Gerald Biesemans).  
Zie de colofon om naam en/of e-mailadres te kennen. 

 

 

Foto 4 - Prelaatshuis: ‘Festina Lente’ of ‘Haast u langzaam’ 
 de leuze van abt J. Vander Achter (1724-1745) (Foto: Gerald Biesemans)
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FV Regio Kempen organiseert dit jaar in het najaar een cursus Familiekunde.  

1ste les: introductie en hoe kom ik tot een familiegeschiedenis, 

2de les : hoe begin ik te zoeken, van vandaag tot 1815, de burgerlijke stand 

3de les: de Franse tijd en het Ancien Regime, de parochieregisters 

4de les: andere bronnen, notarisakten, schepenregisters, enz. 

5de les: beginselen van oud schrift 

6de les: Genealogie en computer, Genealogisch DNA evolutie. 

De cursisten worden in het bezit gesteld van een syllabus, een introductiemap met 

invulformulieren. En de nuttige gegevens worden u in digitale vorm per e-mail of via 

wetransfer bezorgd. 

Plaats:  Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle 

Wanneer: op donderdagen 8 - 15 - 29 oktober 2020  en 

               5 - 12 - 29 november 2020 

Tijdstip:  aanvang 19u30  -  einde 22 u 

Prijs: 45 euro pp.  Op rekening BE94 7350 4976 3614 van FV Regio Kempen vzw. 

Geïnteresseerden gelieve een email te sturen naar: victor.bertels1@telenet.be   

 

 

 
 
 

Wij doen een oproep aan de leden om ons te laten weten of ze interesse hebben in een 

korte opleiding in:  

Genealogische programma’s:  gebruik en mogelijkheden 

oud schrift : ontcijferen en/of begrijpen 

internet gebruik ivm genealogie: Wat? Waar? en Hoe kan ik zoeken. 

Dit kan in kleine groepen gebeuren. Tijdstip onderling af te spreken. 

contact: victor.bertels1@telenet.be 

 

  

Voor onze leden: korte opleiding 

Onze cursus genealogie in 2020 

https://www.domeinderenesse.be/
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Inleiding  

Toen Fons Marcus, heemkundige uit Stabroek, mij tien jaar geleden de doopakte van mijn 

stamvader in de mannelijke lijn Petrus (1641-1704) liet zien was ik verrast. Petrus heette de 

zoon te zijn van Adrianus Van Wechelen.   

 

 

Transcriptie en vertaling: 

15 september 1641 

Baptisatus est petrus filius Adriani van Wechelen et Elisabethae Claes susceptores 

Cornelius Vervloet et Adriana Danckaerts. 

Gedoopt is Petrus, zoon van Adrianus van Wechelen en Elisabeth Claes doopheffers (zijn) 

Cornelius Vervloet en Adriana Danckaerts 

Alfons had lang geleden de Stabroekse parochieregisters (1612) in kaart gebracht en zijn 

onderzoek had uitgewezen dat Petrus Adriaanszoon Van Wechelen de vader was van mijn 

oudbetovergrootvader Wilhelmus De Lathouwer (1687-1739), acht generaties terug.  

In het gezin van Adrianus werden – tussen 1631 en 1649 - uit twee huwelijken negen kinderen 

geboren. Aan vader Adrianus worden namen toegevoegd als Hendrickx, Henrici Van 

Wechelen, Van Wechelen en - vanaf 1644 - De Lathouwer. 

Doopakten van vader Adrianus en grootvader Hendricus Van Wechelen waren in de 

Stabroekse parochieregisters niet terug te vinden. De oudste doopakte was deze van 

Catharina (1619), dochter van Hendricus.  

Wechelen 

Ik kon destijds met de beste wil van de wereld niet ontcijferen dat in genoemde akte 

“Wechelen” stond. Om zeker te zijn zocht ik Hugo Broen op. Het jaar voordien had ik als cursist 

“Genealogie voor beginners” bij hem de beginselen van het oud schrift geleerd en omdat het 

De Wechelse roots van de familie Lathouwers 
                              Ludo Lathouwers 
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cruciale informatie was liet ik hem de akte zien. Zijn antwoord bevestigde zonder enige twijfel 

dat er “Wechelen” stond. 

Wechelen is een geografische naam. Van de plaats had ik nog nooit gehoord. In het 

woordenboek van familienamen in België en Noord Frankrijk van Dr. F. Debrabandere komt 

alleen de naam Wechelmans voor die afgeleid is van de plaats Wechele (Wechelderzande). Er 

wordt daarbij verwezen naar namen als Willem van Wechgelle (Breda, 1340), Faes 

Wechgelmans (Herentals, 1421) en Wechelman kyndere (Lille, 1477). 

Volgens Marcel Vervloet (beheerder familienamenwebsite) zou het ook om het plaatsje 

Wichelen bij Dendermonde kunnen gaan wanneer de i wordt uitgesproken als e (zoals in 

sommige Vlaamse dialecten). 

 

De notabele familie Proost 

Toen ik met de naam Wechelen worstelde verscheen er in de “Molengalm”, het tijdschrift van 

de Heemkring Stabroek-Hoevenen-Putte, toevallig een artikel over Petrus Godfriedszoon 

Proost die in 1608 schout werd in Stabroek en enkele naburige polderdorpen.  

Daarvóór (vanaf 1590) was hij schepen in Wechelderzande en sinds 1596 rentmeester van de 

familie Schets, Heren van o.m. Wechelderzande, Lille en Vlimmeren. 

Zou mijn familie als getrouwe van de familie Proost mee naar Stabroek zijn verhuisd? De 

gedachte leek me plausibel omdat zowel bij de doop van Catharina (1619), een zus van 

Adrianus, als twee andere kinderen van hem -  Adriana (1631) en Johannes (1636) – twee 

dochters en een schoonzoon van Peter Proost als getuigen figureerden.  

Voor zover mij bekend oefenden mijn voorouders in Stabroek echter geen bijzondere functies 

uit en het is dan ook niet zeker of de familie Proost een actieve rol heeft gespeeld in het vertrek 

van mijn familie uit Wechel(derzande). 

 

Steven Van Wechelen en Cornelia Coninckx 

Een directe aanwijzing dat de naam Van Wechelen naar het dorp Wechelderzande verwijst 

bleek uit het onderzoek dat Kees Lieshout en Harrie Roelands van Heemkring Zundert verricht 

hebben.  

Uit rechterlijke archieven konden zij opmaken dat de 23 dopen en 6 begrafenissen van 

naamdragers die er tussen 1600 en 1675 werden geregistreerd allen nazaten zijn van Steven 

Van Wechelen en Cornelia Coninckx. Het koppel was omstreeks 1475 in Wechelderzande 

geboren en in het begin van de 16e eeuw naar Wernhout (bij Zundert) verhuisd waar een broer 

van Cornelia een erfstede verworven had. 
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De genealogie van de familie Van Wechelen uit Zundert is goed gedocumenteerd omwille van 

een proces voor de Schepenbank aldaar dat in maart 1578 gevoerd werd n.a.v. de moord op 

Antonis Van Wechelen door Thomas Reyns. 

 

Van Wechelen, een verdwenen familienaam. 

Uit de databank van Prof. A. Marijnissen (familienaam.be) blijkt dat de naam Van Wechelen 

niet in de registers van de Burgerlijke Stand voorkomt. 

Op internet vond ik dat de familienaam na 1700 nog maar bij hoge uitzondering in archieven 

terug te vinden is. 

Toen met de invoering van de Burgerlijke Stand in 1795 iedereen een wettige familienaam 

moest hebben konden familienamen zoals zij gespeld werden in principe niet meer 

veranderen. Zij konden alleen verdwijnen door een algemeen gebrek aan nakomelingen of 

uitdochteren in het geval enkel gehuwde dochters voor nakomelingen zorgden. 

Dat familienamen destijds kracht van wet kregen betekende niet dat er tijdens het ancien 

regime geen familienamen waren.  

Toen de bevolking vanaf de 12e en 13e eeuw toenam kregen mensen naast een voornaam 

steeds meer een bijnaam om het onderscheid met andere personen duidelijk te maken.  

Waar deze bijnamen in eerste instantie onvaste toevoegingen waren verstarden zij tussen de 

16e en 17e eeuw geleidelijk tot familienamen die niet op één enkel persoon maar op alle leden 

van het gezin betrekking hadden en ten slotte van generatie op generatie overgingen. 

Het is dan ook niet bijzonder dat de toenaam van mijn stamgrootvader Adrianus in eerste 

instantie Hendrickx, dan Henrici Van Wechelen, vervolgens Van Wechelen en ten slotte De 

Lathouwer is.  

 

Onderzoek in de parochieregisters van Wechelderzande.  

Een denkpiste was dat de familienaam van Adrianus in Stabroek was overgegaan in  

Lathouwers omdat Adrianus – en bij uitbreiding zijn vader Hendrik – nog maar kort (één of 

twee generaties) in Stabroek woonden en in Wechelderzande De Lathouwer genoemd 

werden. Die gedachte was niet vreemd omdat de omgeving van Herentals één van de vijf 

Belgische regio’s is waar relatief veel naamdragers wonen. 

Zo vond ik een Adrianus (!) De Lathouwer die op 16 mei 1616 in Wechelderzande in het 

huwelijk getreden was met Elisabeth Willems maar zijn vader heette Jan (Janszone). 

De kans dat Wechelse kerkregisters wat zouden opleveren was overigens klein, in acht 

genomen dat men maar in 1613 was begonnen met het bijhouden van gegevens. 
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Besluit 

Aangenomen mag worden dat mijn verre voorouders uit Wechelderzande afkomstig zijn. 

Wanneer en in welke omstandigheden zij naar Stabroek verhuisd zijn (in het spoor van de 

familie Proost, door perikelen die verband houden met de 80-jarige oorlog of om andere 

redenen) heb ik jammer genoeg niet kunnen achterhalen. 

De reden dat mijn familienaam in 1644 overgaat van Van Wechelen naar De Lathouwer kan 

te maken hebben met het feit dat Adrianus en/of Hendrik in Wechelderzande De Lathouwer 

genoemd werd. Net zo goed zou het kunnen dat mijn voorouders maar in Stabroek het beroep 

van lathouwer1 zijn gaan uitoefenen. 

In het kader van het DNA-project Oud Hertogdom Brabant heb ik in 2009 het profiel van mijn 

y-DNA (het mannelijke geslachtschromosoom) laten bepalen. Omdat dit chromosoom 

onveranderd van generatie op generatie wordt overgedragen zou – indien mijn voorouders in 

Wechelderzande De Lathouwer genoemd werden – het y-DNA-profiel van een mannelijke 

naamdrager met een stamreeks die reikt tot het begin van de 17e eeuw nog op een andere 

manier het bewijs kunnen leveren dat mijn verre voorouders uit genoemde regio afkomstig 

zijn. 
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1 Een lathouwer leverde houten latten voor de bouw van lemen huizen die geconstrueerd werden rondom een 
eikenhouten gebinte en een stenen schouw. De wanden werden afgewerkt door omheen de houten latten rijs 
 te vlechten en ze te bestrijken met leem.  
Bron: Leo Adriaenssen , Tilburg, stad met een levend verleden , Regionaal Historisch Centrum Tilburg , 2001. 
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Schenkingen 

De voorbije maanden zijn we goed bedacht door milde schenkers. Wij danken ze allemaal van 

harte. 

Jeff Koyen Wuustwezel: CD met chijnsboeken van Wuustwezel en van de abdij van Tongerlo 

Bewerking van de PR van Oosterhout van 1610-1810, bewerking van BS van Wuustwezel 1779-

1900 G-H-O, bewerking van BS van Kalmthout 1797-1900 G-H-O, bidprentjes. 

Abdij van Tongerlo, K. Van Heijst, archivaris: twee dozen bidprentjes en doodsbrieven. 

José Hendrix, Oud-Turnhout: bewerking schepenakten Olen 1658-1738, Testamenten Olense 

pastoors 1507-1730. 

Dirk Willemse Hoogstraten: bewerking met analyse overlijden Hoogstraten 1916-1920 

bewerking G-H-O Minderhout 1911-1920. 

De schenkers van bidprentjes en rouwbrieven zijn erg gul geweest, zo kregen we van de 

Heemkring Balen een autokoffer vol met prentjes en brieven. 

Frans Jennen van Vosselaar schonk een groot aantal rouwbrieven en bidprentjes van de 

Heemkring van Olmen. 

Verder werden nog bidprentjes geschonken door R. Mestdagh uit Zoersel, Danny van de Velde 

uit Halle, Lisette Soffers uit Oud-Turnhout, Fam. Borgers uit Arendonk. 

 

Oproep voor inscannen van bidprentjes en rouwbrieven 

Zoals u in het artikel schenkingen kan zien worden we de laatste tijd overstelpt met bid-

prentjes en rouwbrieven.  Tot nu zijn er twee bestuursleden permanent bezig om ze in te 

scannen en te benoemen. Wij komen tot de vaststelling dat het groot aantal toeleveringen 

niet meer binnen een behoorlijke termijn kan verwerkt worden. Wij willen daarom beroep 

doen op enkele vrijwilligers om ons te helpen. 

Wat wordt van u gevraagd: 

-inscannen van de prentjes/brieven en ze benoemen. Wij zorgen ervoor dat alles uitgezuiverd 

is, de dubbele exemplaren verwijderd, zodat er geen bijkomend werk aan te pas komt.  De 

medewerkers dienen te beschikken over een printer met scanmogelijkheid; 

-de prentjes en/of brieven kunnen afgehaald worden in ons lokaal, Kasteel de Renesse te 

Oostmalle. Tijdstip af te spreken; 

-er zullen duidelijke instructies gegeven worden hoe het inscannen dient te gebeuren. 

Voor alle verdere informatie gelieve contact op te nemen met: Mariette Backs 

mariettebacks@gmail.com   

mailto:mariettebacks@gmail.com
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Na de drie deelnames van Familiekunde Vlaanderen regio Kempen in 2019, neemt zij opnieuw 

deel aan de boekenbeurs in het kasteel de Renesse. Niet om boeken te slijten maar om het 

publiek tijdens deze opendeurdagen kennis te laten maken met haar bibliotheek en de 

boeiende hobby die genealogie of familiekunde is. We leggen u graag uit hoe je een stamboom 

laat uitgroeien tot een echte familiegeschiedenis. Dat gaat immers over heel wat meer dan 

het maken van een stamboom met louter namen, data en plaatsen.  

Op zondag 22 maart kan je in ons lokaal op de eerste verdieping terecht van 10 tot 17 u. 

 

 

 

 

 

Ook op zondag 22 maart kan je in ons lokaal op de eerste verdieping terecht van 10 tot 17 u. 

voor …  

Graag uw aandacht voor het project rond de familienaam Van de(n) (of der) Cloot (met C of 

K en al of niet -dt achteraan). Iedereen die via vaders- of moederskant van een van die 

familietakken afstamt, is welkom en kan er kennis maken met de reeds beschikbare gegevens 

over de oorsprong en verspreiding van deze familie. Breng uw eigen familiale gegevens mee.  

Indien belet: kom dan de eerste woensdag van elke maand naar ons Genealogisch Café tussen 

15 en 22 u. Dan helpen we u ook verder. Men zegge het voort… 

Familienaam Van de(n) (of der) Cloot 

         Marc Van den Cloot 

FV-Kempen neemt opnieuw deel aan de 

Boekenbeurs in het kasteel de Renesse 

Marc Van den Cloot 
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  Afbeelding 1: Begin van het doopsel-, trouw- en overlijdensboek van Beerse in 1704. 
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Pastoor Petrus Van Ginderdeuren begint in januari 1704 een parochiaal boek van Beerse met 

een Latijnse tekst (zie Afbeelding 1, blz. 12) in een ouder schriftbeeld. Hij of iemand anders 

herhaalt deze tekst in tekens die dichter bij ons huidig schrift aansluiten. 

Op het eerste gezicht lijkt deze bladzijde een oefening in die meer hedendaagse schrijfstijl. 

Maar een schriftvergelijking van de eerste registraties in dat boek ondersteunt deze gedachte- 

gang niet.  Van Ginderdeuren blijft zijn ‘oud schrift’ verder gebruiken. Na het lezen van de 

tekst wordt het duidelijk dat de pastoor helemaal geen oefening in het nieuwe schrift 

beoogde. Mijn wat hoekige Latijn-Nederlandse vertaling licht ons in over de ware bedoeling 

van de tekst. 

in moderno charactere 
 
in nomine Domini nostri jesu Christe 
hunc librum Baptizatorum, Conjugatorum 
et defunctorum in Beersse incepi: 
 
incepto Anno bissextili, millesimo 
septingentesimo quarto:  
 
post quam Anno præcedenti expoliata 
Domo nostra pastorali, ecclesia B(eatæ) 
Mariæ in Vosselaer et Pago Beersse,  
 
 
precedens liber in domo nostri Pastorali 
pro parte delaceratus fuit a præcursoribus 
exercitus inimici confæderatorum  
 
 
Die 4 julii Anni 1703 
 
Deus misereatur nostri 
 
Præcursores inimici confæderatorum 
erant Borussi sive pruijssen 

 in moderne tekens 
 
in de naam van onze Heer Jezus Christus 
begon ik dit doopsel-, huwelijks- en 
overlijdensboek van Beerse: 
 
te beginnen in het schrikkeljaar, duizend 
zevenhonderd en vier:  
 
nadat in het voorgaande jaar onze 
pastorij, de kerk van de Gelukzalige 
Maria* in Vosselaar en het dorp Beerse 
werden geplunderd,  
 
het vorige boek in onze pastorij 
gedeeltelijk verscheurd werd door de 
voorhoede van de  legers van de  
samenwerkende vijanden  
 
 de 4de dag van juli 1703. 
 
God wees ons genadig 
 
De voorhoede van de vijandelijke 
bondgenoten zijn Borussi of ‘Pruijsen’ 

*beter gekend onder de naam van Onze-Lieve-Vrouwkerk 

Waarschijnlijk wenste de pastoor dat de lezers na hem kennis konden nemen van 

gebeurtenissen die in 1703 plaatsvonden. In zijn korte tekst verhaalde hij een episode uit wat 

later als de Spaanse successie-oorlog (1701-1713) bekend staat. De bevolking van het dorp 

(pago) Beerse en Vosselaar had ook te lijden onder die internationale schermutselingen. In 

Een oefening in het overzetten van oud naar modern schrift? 
                                                                                               Ludo Proost 
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een beperkte zin ging zijn aandacht uit naar het wedervaren van zijn kerk (ecclesia), de pastorij 

(domo pastorali) en de parochiale boeken (librum) van Beerse.   

Bendes van vreemde troepen plunderden (expoliata) de beide dorpen. Een parochieboek was 

gedeeltelijk verscheurd (pro parte delaceratus) door een voorhoede (præcursoribus; 

præcursores)  van plunderende vijanden (inimici) uit Pruisen (Borussia). De Pruisen waren de 

bondgenoten (confæderatorum) van Groot-Brittanië en de Republiek der Nederlanden. Deze 

strijdende partijen verzetten zich  tegen de alliantie van het Spaanse rijk met de Franse koning 

Lodewijk XIV. Deze laatste eiste de Spaanse troonopvolging op. Voor de zoveelste maal waren 

de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder de Kempen een strijdtoneel van de Europese 

machthebbers.  

Het volgende gebeuren kadert het verslag van de pastoor. In juni 1703 was de Engelse hertog 

Malborough met zijn leger (exercitus) op weg van Herentals naar Den Haag. Op de heide 

tussen Beerse, Vosselaar en Gierle liet hij een kampement oprichten. De beschreven 

plunderingen  en de vernietiging van de parochieboeken vond omstreeks die periode plaats. 

De priester beëindigde zijn verslag met een schietgebed: “Deus misereatur nostri. Wees ons 

genadig God.” Deze woordengroep is het begin van psalm 67 uit de bijbel.  

Petrus Van Ginderdeuren, geboren te Antwerpen in 1652 en geprofest in de Sint-Michiels- 

abdij aldaar, stierf op zijn pastorij te Vosselaar op 5 oktober 1719. 

 

Toch een oefening in het lezen van oud schrift 

Naast de lokale historische betekenis van deze tekst lijkt het mij ook een gelegenheid om het 

lezen van het oudere schrift te oefenen. Bekijk onder andere de vetgedrukte letters van 

volgende woorden bij de regels in het oude schrift: 

1ste regel:  In                        nostri   

2de regel:  Jesu                     Christe hunc librum 

3de regel: coniugatorum defunctorum   

4de regel:  beerse    

5de regel:  bissextile    

6de regel:  quarto    

7de regel: P/post quam precedenti   

8ste regel: domo nostra   

10de regel:  pago    

14de regel:  Julij    

 

Geraadpleegde bronnen 

Rijksarchief in België. De parochieregisters in de provincie Antwerpen, Beerse. 

Over de Spaanse successieoorlog raadpleeg Wikipedia of Historiek. 

VERMEULEN, L.,  BLEYS, J. & BIJNEN,J., Het hof van Vosselaar, 2013, s.l. 

 
 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/67
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Successieoorlog
https://historiek.net/de-spaanse-successieoorlog-1701-1713/66107/
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De oudste stamvader(s) “de Vocht” die wij vinden in Arendonk zijn Petrus 

en Godefridus de Vocht, geboren tussen 1550 en 1565. 

De nakomelingen zijn tot op vandaag nog zeer prominent aanwezig in de 

gemeente. Doordat de naam zo veelvuldig voorkomt, hebben de 

onderscheiden families, naar plaatselijke gewoonte, verschillende 

bijnamen gekregen om onderscheid te kunnen maken tussen de families 

en de afkomst. Wij geven hierbij enkele bijnamen die nu nog in Arendonk 

gangbaar zijn:  Blauwen, Toets, den Draaier, van Mesjeu, van de Keizer, 

Kneukel, Roeffel, Turkes, de Snuit, den Barbier (a) 

Wij veronderstellen dat Godefridus en Petrus broers 

waren. Op basis van de gezinssamenstellingen van Arendonk uit de 

parochieregisters, stellen wij vast dat Godefridus de meeste 

nakomelingen heeft, niet alleen in Arendonk maar ook in Nederland, 

vooral in de provincie Noord-Brabant. Van Petrus de Vocht is de 

afstamming eerder beperkt. 

Joannes De Vocht, geboren te Arendonk op 14 februari 

1763, is de eerste afstammeling die wij vonden, die buiten Arendonk 

trouwt, nl. te Bladel op 30 juni 1799 met Maria Theresia Janssen.  Deze 

tak verspreidt zich verder in Noord-Brabant. Vooral rond Breda (Etten en, 

Princenhage, Rucphen, Hoeven enz.) maar ook in Luycksgestel en 

Roermond. 

Huwelijken en de buitenechtelijke relaties 

Eén afstammeling uit de familie de Vocht heeft bij het 

samenstellen van de gezinnen onze bijzondere aandacht 

getrokken n.l. Wilhelmus de Vocht. Hij is geboren te 

Arendonk op 23 juni 1706 als negende kind in een gezin 

van 13. Zijn ouders zijn Godefridus de Vocht en Catharina 

Van Reusel (zie kader blz. 16) 

Wilhelmus de Vocht heeft in eerste instantie een 

buitenechtelijke relatie (1) met Helena Verwaest, 

geboren te Arendonk op 6 februari 1710, en daar 

overleden op 23 april 1750 (zij is later getrouwd te 

Arendonk op 6 mei 1737 met Joannes Mijnendonx). Uit 

deze eerste relatie wordt Catharina, geboren te Arendonk 

Wilhelmus de Vocht: 

drie huwelijken en vier buitenechtelijke relaties 

Victor Bertels 
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op 24 april 1731.  Wilhelmus is op dat ogenblik 25 jaar. De 

doopgetuigen van Catharina zijn: Rudolphus de Vocht en 

Catharina Van Reusel. Deze laatste is zuster van zijn 

moeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hij trouwt op 4 mei 1733 te Arendonk met Anna Neels (2), 

haar herkomst hebben we niet kunnen achterhalen. Zij 

was weduwe van Henricus Broeckx, geboren in 1698 te 

Arendonk en er overleden in 1727. Wilhelmus heeft bij 

Anna Neels 3 kinderen, 

-Maria, geboren te Arendonk op  15 juli 1732, 

-Godefridus, geboren te Arendonk op 27 februari 1734, en 

er overleden op 12 oktober 1785, hij is getrouwd met 

Helena Joris(a) en met Catharina de Vocht (b) 

-Helena geboren in mei/juni 1735 en overleden op 30 

januari 1740.  Anna Neels overlijdt, vermoedelijk kort na 

de geboorte van het derde kind op 10  juni 1735. 

Voorouders van Wilhelmus de Vocht: 

ouders: 

Godefridus de Vocht, geboren te Arendonk op 15 november 1666 en er overleden op 17 juni 1748 

hij is getrouwd te Arendonk op 8 februari 1689 met Elisabeth van Reusel, geboren te Arendonk op 6 november 1669 

en overleden vóór 1748 

grootouders 

Roelandus de Vocht, geboren te Arendonk op 9 augustus 1645 en er overleden op 4 november 1694 hij is getrouwd te 

Arendonk op 28 augustus 1666 met Catharina van den Graeff (Graeve), geboren te Arendonk op 12 maart 1643 en er 

overleden op 23 januari 1718 

Roelandus wordt in een Frans handvest van 1687 genoemd als jager bij de reigersvluchten in de eerste afdeling der 

grote valkerij in Frankrijk) (b) 

overgrootouders 

Georgius de Vocht, ook Gregorius, hij is geboren te Arendonk in maart 1625 en is getrouwd te Arendonk op 6 

november 1644 met Anna Loemans, ook Lemmens genoemd, geboren te Arendonk op 17 november 1618 

betovergrootouders 

Godefridus de Vocht, geboren te Arendonk rond 1590, hij is getrouwd te Arendonk voor 1625 met Helena Potters, zij 

is overleden te Arendonk op 12 april 1669 

oudouders  

Godefridus de Vocht, geboren te Arendonk rond 1565, naam van de moeder niet gekend 
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Hij trouwt op 15 oktober 1736 te Arendonk met Joanna 

Verbruggen (3), zij is geboren te Valkenswaard (Nl) op 23 

mei 1703 

Met deze vrouw heeft hij 4 kinderen: 

-Joachim, geboren te Arendonk op 16 september 1737 en 

er overleden op 19 juli 1807. Hij is getrouwd met (1) Maria 

Cornelia Joris en (2) Helena Theijssens, geboren te 

Maarheeze (Nl) De kinderen van Joachim brengen de stam 

naar Helmond.  

-Joannes Baptista, geboren te Arendonk op 20 april 1739, 

hij is getrouwd met Anna Adriaenssen uit Rijkevorsel 

-Jacobus, geboren te Arendonk op 28 februari 1741 en 

overleden op 30 maart 1741 

-Wilhelmus, geboren te Arendonk op 17 juni 1742 en er 

overleden op 5 juli 1742 Joanna Verbruggen is te 

Arendonk overleden op 3 mei 1748. 

Voor hij trouwde met Joanna Verbruggen, had Wilhelmus 

nog een buitenechtelijke relatie met Adriana van 

Casteren (4), geboren te Arendonk op 1 september 1696. 

Het kind uit deze relatie, Wilhelmus, is geboren op 7 

januari 1737, dus nadat hij getrouwd was met Joanna 

Verbruggen, maar is wel degelijk verwekt in de periode 

dat hij nog weduwnaar was. De doopgetuigen waren: 

Theodorus van Otten en Petronella van Steenbergen. 

Nadat zijn tweede wettige echtgenote, Joanna 

Verbruggen overleden was, had Wilhelmus nog een 

buitenechtelijke relatie met Maria Van Steenbergen (5), 

geboren te Arendonk op 1 maart 1713. (Zij had ook nog 

een buitenechtelijke relatie met Petrus Spoormans van 

Arendonk).  Uit deze relatie werd een dochter Maria 

geboren op 15 augustus 1749. De doopgetuigen zijn 

Joannes Dijckmans en Petronella van Steenbergen. 

(op te merken dat Petronella Van Steenbergen (de 

vroedvrouw ?) bij de dopen (4) en (5) optreed als meter!) 

 

Tussendoor heeft hij ook nog een buitenechtelijke relatie 

met Maria Me(e)rmans (6), geboren te Retie op 17 juni 

1723. Het kind, Henricus, is gedoopt in te St. Martinuskerk 

te Retie op 23 april 1750, doopgetuigen zijn Petrus van 

Hout en Aldegondis Meermans 
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Hij trouwt een derde maal op 14 januari 1750, op 44 jarige 

leeftijd, met Elisabeth Luijcx, (7). Zij is geboren te Brecht 

op 11 juli 1724, als dochter van Leonard Joannis Luijcx en 

Anna Boons 

Met deze vrouw heeft Wilhelmus  7 kinderen, allemaal 

geboren te Arendonk 

-Joannes, ° 8 november 1750 

-Franciscus Mauritius, ° 22 september1752 en overleden 

te Arendonk op 21 mei 1816 

-Jacobus,° 7 februari 1754 

-Wilhelmus, ° 2 november 1755 en overleden op 25 juli 

1757 

-Anna Elisabeth, ° 7 februari 1757 

-Wilhelmus ° 4 juni 1758 

-Maria ° 2 oktober1761 

 

Wilhelmus de Vocht overlijdt te Arendonk op op 11 maart 

1762 in de leeftijd van 55 jaar. In het oud Arendonks 

archief vinden we van Willem De Vocht nog volgende 

vermeldingen: 

OAA nr 4273: aanbesteding van juffrouw de Zomer voor 

een jaar aan Willem de Vocht, armmeester, 7 december 

1756 

OAA inv . 860 dd 22 januari 1738: Willem de Vocht 

verkoopt, bij procuratie voor zijn zoon, een akker gelegen 

op de Wippelberg 

OAA nr 4505: inkomende borgbrief uit Antwerpen, Joanna 

Joaghems Verbrugge van Valkenswaarde,  26 augustus 

1737 
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Besluit 

Wilhelmus de Vocht blijkt dus een redelijk avontuurlijk 

leven gehad te hebben. In totaal heeft hij zeven relaties 

gehad, waarvan drie wettelijke en vier buitenechtelijke. 

Hieruit werden 17 kinderen geboren.  

De buitenechtelijke kinderen kregen allemaal de naam De 

Vocht. De opeenvolging van de buitenechtelijke relaties 

en de huwelijken was een heel kluwen op uit te zoeken. 

Toch menen wij dat de opeenvolgende geboorten perfect  

kunnen ingepast worden, en liggen relatie en huwelijk 

soms wel heel kort bij elkaar.  

We vinden in het oud Arendonks archief verder geen 

verwijzingen naar de buitenechtelijke kinderen. 

 De vermelding onder OAA 4273 dat hij “armmeester” was 

doet wel vermoeden dat hij tot de gegoede klasse van het 

dorp behoorde en de afkomst van zijn echtgenoten uit 

Valkenswaard (komende van Antwerpen) en Brecht, toch 

geen gemeenten die onmiddellijk in de nabijheid van 

Arendonk liggen, doet vermoeden dat betrokkene op vele 

markten thuis was. 

Bronnen en afkortingen: 

(a) Arendonkenaars en hun bijnamen, Heemkring Als ice 

can, Arendonk, 2015. 

(b) Valkerij en valkeniers van Arendonk, Lod Coveliers. 

Genealogie van de Familie De Vocht, Tjitte van den 

Beemt, Etten-Leur 

Bewerkingen PR Arendonk, gezinssamenstellingen, Victor 

Bertels, 1989 

OAA betekent Oud Archief Arendonk 
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Zoals eerder al vermeld, is op 1 januari 2019 de nieuwe koepelorganisatie voor Heemkunde, 

Familiekunde en Volkskunde onder de naam Histories vzw van start gegaan. Na een moeizame 

inrijperiode is de vereniging na de aanstelling van een nieuwe coördinator, Eva Wuyts, echt 

uit de blokken geschoten. Hun opdracht, als erkende en gesubsidieerde organisatie, bestaat 

erin om een ambitieus beleidsplan te realiseren op deze drie themavelden. Familiekunde 

Vlaanderen droeg haar baanbrekend DNA-project over aan Histories, maar blijft met haar 

afdelingsstructuur daarnaast verder bestaan als vrijwilligersvereniging. Heemkunde 

Vlaanderen en Leca (vroeger Volkskunde Vlaanderen) gaan in 2020 in vereffening doordat hun 

personeel en werking integraal overgaat naar Histories vzw. 

Histories wil een draagvlak creëren waarbij ze dienstverlenend optreedt naar elke persoon of 

organisatie die ondersteuning wenst bij hun onderzoek of activiteiten. De vereniging is 

gevestigd in het historisch gebouw De Zalm, Zoutwerf 5 te 2800 Mechelen, in het midden van 

de stad gelegen aan de oever van de Dijle. 

Over hun werking en doelstellingen kan u meer vernemen via hun website 

www.historiesvzw.be en hun Facebookpagina. Ze geven ook geregeld een Nieuwsbrief uit, 

waarop u gratis kan inschrijven via hun website. 

Zij ondersteunen ook de werking van onder meer de Kempense Schuttersgilden, de 

Reuzenstoeten en de Metaaldetecoristen. Verder organiseren ze vormingsmomenten over 

onder meer de nieuwe vzw-wetgeving, de kadasterkaarten van Popp, het nut van 

crowdfunding en oud schrift en documentanalyse voor gevorderden. Onder leiding van 

professor dr. Maarten Larmuseau wordt een nieuw DNA-project gelanceerd: Mamamito, op 

zoek naar onze vrouwelijke voorouders via mitochondriaal onderzoek. 

De planning en inschrijvingsvoorwaarden voor deze activiteiten vindt u op de website 

www.historiesvzw.be . Abonneer u op hun Nieuwberichten ! 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

\Histories\ v.z.w. eindelijk op kruissnelheid 

Marc Van den Cloot 

 

 

http://www.historiesvzw.be/
http://www.historiesvzw.be/
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Bij het inventariseren van de huwelijken die in Antwerpen in de kathedraal plaats vonden 

kwam ik tot de bevinding dat er heel wat huwelijken gesloten zijn 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 van 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 derde vervolg. 

(bron: arch.be) 

Joannes Joris       doop of herkomst te Beerse 
x  kerkelijk 06-01-1743  met 
Rosalia Van Bergen      doop of herkomst te Minderhout 
getuigen Judocus  Oste - Petrus Lambreghts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Franciscus Verbraecken     doop of herkomst te Aarschot 
 r.1715 
x  kerkelijk 30-01-1743  met 
Maria Catharina Van der Vliet    doop of herkomst te Retie  
 r.1717 
getuigen R.D.Joannes Franciscus Beeckmans - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Christophorus De Mol     doop  te Ghowi  
x  kerkelijk 06-02-1743  met 
Maria Aldegundis Wautier     doop of herkomst te Roek 
getuigen Anthonius Cambier - Walterus Plaket 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Dirix              doop of herkomst te Merksem 
x  kerkelijk 09-02-1743  met 
Maria Anna Noteleer      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Henricus De Gré - Gisbertus BOAAerts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredericus Franciscus Melsens            doop of herkomst te Leuven 
x  kerkelijk 16-02-1743  met 
Dijmphna Peetermans             doop of herkomst te Eijndert 
getuigen Franciscus Jacobus Le Feber - Adrianus Meeus 

Huwelijken Antwerpen Kathedraal O.L.Vr.Noorden 1744-45 

waarvan minstens één persoon afkomstig is van buiten de stad 
                 Mariette Backs 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Van Gelooven       parochiani de Lichtaart 
x  kerkelijk 12-03-1743  met 
Catharina Lathouwers 
getuigen Henricus Vervekken - Adrianus Ververs          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Franciscus Bernardus Houffiere    doop of herkomst te Mechelen 
x  kerkelijk 04-05-1743  met 
Maria Willebrinck      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Jacobus Willebrick - Tobias Van Dijck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Joannes Boenen     doop of herkomst te Lokeren 
x  kerkelijk 05-05-1743  met 
Maria Kiniet       doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Thomas Josephus Casteleijns - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Grimar     doop of herkomst te Carolo Regius 
x  kerkelijk 17-05-1743  met 
Maria Barbara Le Jenne     doop of herkomst te Lamprinii 
getuigen Joannes Petrus Ilufelij ? - Adrianus Meeus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Van Nimme      doop of herkomst te Reipermundanus 
x  kerkelijk 02-06-1743  met 
Magdalena Suerinx      doop of herkomst te Ranst 
getuigen Guilielmus Van de Put - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Maes       doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 04-06-1743  met 
Barbara Libreghs      doop of herkomst te Aarschot 
getuigen Joannes Maes - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcus Verdonck      doop of herkomst te Beerse 
x  kerkelijk 23-06-1743  met 
Anna Elisabetha Berents     doop of herkomst te Echt 
getuigen Joannes Baptista De Klerck - Egidius Lemmens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Franciscus Rubbens      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 29-06-1743  met 
Cornelia Van Aert      doop of herkomst te Kalmthout 
getuigen Nicolaus Boeijkens - Cornelius De Keijser 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardus De Winter      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 29-06-1743  met 
Henderina Clara Van Geerdingen    doop of herkomst te Tilburg 
getuigen Martinus Van den Neste - Marinus Kenis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Joannes Anthonius Donné     doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 30-06-1743  met 
Clara Theresia Collaerts     doop of herkomst te Lier 
getuigen Henricus Collaerts - Petrus Donné 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Stevens      doop of herkomst te Geel 
x  kerkelijk 13-07-1743  met 
Dijmphna Anssems      doop of herkomst te Baarle-Hertog 
getuigen Franciscus Van Rossum - Guilielmus Brineems 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thomas Ferdinandus Verwilligen    doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 14-07-1743  met 
Maria Verhoeven      doop of herkomst te Gierle 
getuigen Melchior De Gré - Thomas Van Peetersse 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Franciscus Lepels      doop of herkomst te Minderhout 
x  kerkelijk 26-07-1743  met 
Maria Delle       doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Michael Delle - Josephus Jonckers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus De Meijer      doop of herkomst te Emblem 
x  kerkelijk 31-07-1743  met 
Mechtildis Rutten      doop of herkomst te Maaseik 
(Mosacensis)  
Getuigen Cornelius Baten – Joannes Amourette 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Michael Antonissen         parochiani de Grobbendonk en Lille 
x  kerkelijk 12-08-1743  met 
Maria Wouters 
getuigen Jacobus Tijs - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Deli       doop of herkomst te Wilrijk 
x  kerkelijk 08-09-1743  met 
Margareta Coolbonders     doop of herkomst te Lichtaart 
getuigen Petrus Dennes - Michael Dennes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lambertus Antheunissen        parochiani de Wechelderzande 
x  kerkelijk 21-09-1743  met 
Elisabetha Meeus 
getuigen Matthias Meeus - Henricus Meeus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Osemans      doop of herkomst te Antwerpen 
St.Willibrordi 
x  kerkelijk 06-10-1743  met 
Petrusnella Boonaerts     doop of herkomst te Bladel 
getuigen Cosmas Hermans - Walterus Van Spaendonck 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Prins       doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 13-10-1743  met 
Anna Gertrudis Van Daelen     doop of herkomst te Weert 
getuigen Paschasius Prins - Franciscus Provost 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Josephus Van Pelt      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 15-10-1743  met 
Martina Coppens      doop of herkomst te Turnhout 
getuigen Nicolaus Rijns - Joannes Carolus Kemps 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Janssens      doop of herkomst te Beerse 
x  kerkelijk 20-10-1743  met 
Maria Elisabetha Van der Veecken    doop of herkomst te Westerlo 
getuigen Matthias Borckmans - Joannes De Koninck 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Michielsens     doop of herkomst te Meer 
x  kerkelijk 19-11-1743  met 
Joseina Van Ostaeijen     doop of herkomst te Wuustwezel 
getuigen Joannes Rogiers - Gaspar De Wever 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Mertens      doop of herkomst te Eindhout 
x  kerkelijk 23-11-1743  met 
Adriana Winckell      doop of herkomst te Waalwijk 
getuigen Joannes Baptista Van Langenhove - Joannes Baptista De Maré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matthias Borghmans     doop of herkomst te Beerse 
x  kerkelijk 30-11-1743 met 
Catharina Van Regemorter     doop of herkomst te Mortsel 
getuigen Matthias Van Deuren - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Hermans      doop of herkomst te Lier 
x  kerkelijk 26-12-1743 met 
Catharina Lavens      doop of herkomst te Roosbeek 
getuigen Henricus Lavens - Petrus Mertens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Groosens      doop of herkomst te Asse 
x  kerkelijk 14-01-1744  met 
Anna Barbara Van IJsselberghe    doop of herkomst te Wiekevorst 
getuigen Joannes Baptista Van Loo - Joannes Baptista De Grande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Aerts       doop of herkomst te Hilvarenbeek 
x  kerkelijk 04-02-1744  met 
Maria Antonia Pelle      doop of herkomst te Hilvarenbeek 
getuigen Franciscus Braeckmans - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Petrus Colson       doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 04-02-1744  met 
Catharina Dalen      doop of herkomst te Gastel 
getuigen Franciscus Colson - Arnoldus Bidle 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Petrus Crotwigh      doop of herkomst te  Mogontinus 
x  kerkelijk 05-02-1744  met 
Anna Catharina Palles     doop of herkomst te Wuustwezel 
getuigen Carolus Daems - Jacobus Thijs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bartholomeus Tilmannus Van Oerle    doop of herkomst te Tilburg 
x  kerkelijk 11-02-1744  met 
Adrana Clara Van Gils      doop  te Tilburg 
getuigen Nicolaus Reijns - Joannes Van Gils 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Andreas Eemans      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 17-02-1744  met 
Elisabetha Tassens      doop of herkomst te Zundert  
getuigen Joannes Lenaerts - Jacobus Eemans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Janssens      doop of herkomst te Beerse 
x  kerkelijk 18-02-1744  met 
Maria Brassart      doop of herkomst te Wavriensis(Wavre) 
Getuigen  Jacobus Bernarts – Joannes Baptista Scennis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Buts       doop of herkomst te Duffel 
x  kerkelijk 17-03-1744  met 
Magdalena De Ridder     doop of herkomst te Vremde 
getuigen Judocus Oste - Anthonius Hijt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilhelmus Savencoul              parochiani Turnhoutani 
x  kerkelijk 11-04-1744  met 
Theresia Luijckx 
Getuigen Sebastiano Van der Stright – Joannes Cosmas Cuijlits 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Van der Taelen     doop of herkomst te Ninove 
x  kerkelijk 12-04-1744  met 
Theresia Van Gils      doop of herkomst te Vorselaar 
getuigen Laurentius FRANS - Cornelius Beirens 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guilielmus Gommers      doop of herkomst te Lier 
x  kerkelijk 13-04-1744  met 
Maria Van de Vliet      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Xaveri - Joannes Kropts 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Philippus Hebrants      doop of herkomst te Leuven 
x  kerkelijk 25-04-1744  met 
Catharina Van Wijck      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Jacobus Van Wijck - Joannes Hebrant 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Balthazar Frits      doop of herkomst te Gulek 
x  kerkelijk 04-05-1744  met 
Anna Maria Deckkers      doop of herkomst te Huijbergen 
getuigen Petrus Willemsens - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus De Jongh      doop of herkomst te Hilvarenbeek 
x  kerkelijk 09-05-1744  met 
Anna Maria Eeckhout      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Baptista Eeckhout - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anthoni Claessens      doop of herkomst te Venrode 
x  kerkelijk 17-05-1744  met 
Maria Sprengers      doop of herkomst te Varkenswaard 
getuigen Sebastiaenus Miane - Franciscus Janssens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bernardus Fefinger      doop of herkomst te Holsbeek bij Leuven 
x  kerkelijk 17-05-1744  met 
Anna Maria Wildemans     doop of herkomst te Roermond 
getuigen Simon Bordel - Henricus Wildemans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Bosschaert      doop of herkomst te Boony ?? 
x  kerkelijk 07-06-1744  met 
Helena Staels       doop of herkomst te Tienen 
getuigen Albertus Van Ouwelis - Franciscus Snoeijens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abraham Hendrickx      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 15-06-1744  met 
Joanna Maria Matthe      doop of herkomst te Beringen 
getuigen ... Hendrickx - Arnoldus Rubbens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Gerardi                       doop of herkomst te Hoogstraten 
x  kerkelijk 16-06-1744  met 
Anna Veraert                     doop of herkomst te Hoogstraten                                                     
getuigen Antonius GERARDI - Judocus Oste 
info 4de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Luijckx                doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 20-06-1744  met 
Magdalena Cremers        doop of herkomst te Sanbeek 
getuigen Joannes Cockx - Henricus Van Elbrom 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Anthonius Kersenboom                doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 28-06-1744  met 
Elisabetha Van der Berle             doop of herkomst te Kontich 
Getuigen  ??? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Franciscus Van Roij                doop of herkomst te Wiekevorst 
x  kerkelijk 28-06-1744  met 
Anna De Roij                    doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Joannes Mens - Joannes De Beuckelaer 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matthias Van Rijmenant                 doop of herkomst te Mechelen 
x  kerkelijk 05-07-1744  met 
Clara Maria Reijniers                  doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Walterus Van Eeckkere - Joannes Reijniers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Lemmens          doop of herkomst te Lichtaart 
x  kerkelijk 22-07-1744  met 
Elisabetha Mertens                       doop of herkomst te Wilrijk 
getuigen Joannes Franiscus Nuttens - Adrianus Meeus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Hockaert              doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 26-07-1744  met 
Anna Maria Verhuijght                   doop of herkomst te Asse 
getuigen Judocus Oste - Judocus Verclairen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Gallis                      doop of herkomst te Geel 
x  kerkelijk 28-07-1744 met 
Helena Gommers                    doop of herkomst te Buel (Budel)  bij 
s'Hertogenbosch 
getuigen Franciscus Gallis - Petrus Gommers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Egidius Firar                    doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 02-08-1744  met 
Magdalena Momerencij               doop of herkomst te Beveren 
getuigen Petrus Firar - Joannes Schillemans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Nauwelaers                 doop of herkomst te Kontich 
x  kerkelijk 04-08-1744  met 
Gertrudis Verstraelen                doop of herkomst te Weert 
getuigen          ??? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dionijsius Van de Water                 doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 15-08-1744  met 
Anna Matthijssens           doop of herkomst te Oud 
Turnhout     ????????? 
getuigen Joannes Thomas Hanssens - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Van den Wijngaert                  doop of herkomst te Rumst 
x  kerkelijk 22-08-1744  met 
Maria Kerstiaensen               doop of herkomst te Baarle-Hertog 
getuigen Petrus Van den Wijngaert - Remigius Scerstiaensen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Christophorus Raes                  doop of herkomst te Gent 
x  kerkelijk 30-08-1744  met 
Josina Hoefnagels                doop of herkomst te Deurne 
getuigen Franciscus Hendrix - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antonius Caes                      parochiani ex Wortel 
x  kerkelijk 09-09-1744  met 
Jacoba Cornelissen 
getuigen Joannes Steens - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Van den Wijngaert                doop of herkomst te Hove 
x  kerkelijk 15-09-1744  met 
Joanna Clara Van Heijst                doop of herkomst te Meerle 
getuigen Joannes Posseniers - Adrianus Meeus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes De Doncker                   doop of herkomst te Herselt 
x  kerkelijk 27-09-1744  met 
Anna Gijsbreghts                 doop of herkomst te Grobbendonk 
getuigen Joannes Schijvens - Petrus Meurs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cosmas Dens                          doop of herkomst te Arendonk  
x  kerkelijk 29-09-1744  met 
Petrusnilla Roesenbergh         doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Egidius Fransens - Judocus Oste          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Pene                      doop of herkomst te Herenthout 
x  kerkelijk 16-10-1744  met 
Maria Anna Meeus         doop of herkomst te Stabroek 
getuigen Joannes Petrus Borghmans - Joannes Cijssens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Petrus Guilielmus D'Alton             doop of herkomst te       ??? 
x  kerkelijk 21-10-1744  met 
Maria Catharina S'Jongers                doop of herkomst te Lier 
getuigen R.D.Franciscus Xaverius De Blanger - Matthias D'Alton 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Christianus De Winter                      doop of herkomst te Hoboken 
x  kerkelijk 27-10-1744  met 
Maria Naijkens                   doop of herkomst te Hilvarenbeek 
getuigen Petrus Keulemans - Cornelius Renders 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Franciscus Josephus Petain                 doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 07-11-1744  met 
Anna Gertrudis Boesten                 doop of herkomst te Nut. ?? 
getuigen Judocus Oste - Gelaudius Gilis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Judocus Franciscus Mets                 doop of herkomst te Aalst 
x  kerkelijk 28-11-1744  met 
Maria Ludovica Andriessens                  doop of herkomst te Brussel 
getuigen Andreas Eemans - Petrus De Pas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Servatius De Doijar                 doop of herkomst te Wolsbeke bij 
Maastricht  
x  kerkelijk 29-11-1744  met 
Maria Catharina Keirselaers                 doop of herkomst te Herenthout 
getuigen Ara.Snick - Guilielmus La Force 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Van Dun                   doop of herkomst te Mael ?? 
x  kerkelijk 09-12-1744  met 
Catharina Hurckmans                  doop of herkomst te Durne (Deurne ?) 
getuigen Joachim Van Nijvelseel - Petrus Joannes Van Nijvelseel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gommarus De Langh                     doop of herkomst te Schille (Schilde ?) 
x  kerkelijk 19-01-1745  met 
Albertina Theresia Houtom       doop of herkomst te Acken prope Nivellas 
getuigen Joannes Baptista Du Bois - Joannes Dirickx 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antonius Carels      doop of herkomst te Deurne 
x  kerkelijk 20-01-1745  met 
Joanna Bertels      doop of herkomst te Berchem 
getuigen Joannes De Laet - Joannes Bertels 
info 3de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Andreas Van Campenhout     doop of herkomst te Wemmel 
x  kerkelijk 21-01-1745  met 
Maria Aerts       doop of herkomst te Bergen op Zoom 
getuigen Martinus De Bijser - Walterus Van Alten 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Norbertus Gelaude      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 30-01-1745  met 
Catharina Possemiers      doop of herkomst te Waarloos 
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getuigen Petrus Gelaude - Petrus Possemiers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Joannes Michilssens    doop    ??? 
 x  kerkelijk 05-02-1745  met 
Digna Brosens       doop of herkomst te Wortel 
getuigen Petrus Loijens - Gerardus Michilssens, info 4de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cornelius Van den Plas        parochiani de Lichaart 
x  kerkelijk 12-02-1745   met 
Anna Lijsen 
getuigen Joannes Baptista Van den Plas - Adrianus Lijsen info - 3de Graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Slootmaeckers     doop of herkomst te Niel 
x  kerkelijk 24-02-1745  met 
Maria Anna Daemen      doop of herkomst te Hilvarenbeek 
getuigen Lambertus Meron - Adrianus Breijs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Josephus Verhoeven      doop of herkomst te Turnhout 
x  kerkelijk 24-02-1745  met 
Cornelia Verhelst      doop of herkomst te Berchem 
getuigen Franciscus Josephus en Anthonius Henricus Van Merckenborgh 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Smits       doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 02-03-1745  met 
Theresia Post       doop of herkomst te Turnhout 
getuigen Josephus Smits - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Philippus Verhaegen      doop of herkomst te Meerbeek 
x  kerkelijk 19-04-1745  met 
Elisabetha Verpoorten     doop of herkomst te Kessel 
getuigen Guilielmus Verpoorten - Antonius Hofkens 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Quaeijhaeghs     doop of herkomst te Heulegom 
(Oelegem?) 
x  kerkelijk 27-04-1745  met 
Catharina Van Loij      doop of herkomst te Merksem 
getuigen Joannes Quaeijhaeghs - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Jacobus Bosmans     doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 01-05-1745  met 
Anna Vanden Velde      doop of herkomst te Bochaut(Boechout)  
getuigen Matthias Josephus Meus - Petrus De Backker 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guilielmus Franciscus Gribeer    doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 01-05-1745  met 
Maria Van Ackere      doop of herkomst te Herenthout 
getuigen Joannes Baptista Spilieers - Judocus Oste 



31 
 

De Kempense Genealoog - jaargang 32 - 2020 – nummer 1                        
   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jacobus Michielssens      doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 03-05-1745  met 
Anna Maria Van Herck     doop of herkomst te Morsel(Mortsel of 
Moorsel ?) 
getuigen Martinus Houtendirick - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Kennis     doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 27-05-1745  met 
Catharina Aertsens     doop of herkomst te Heijmissen (Hemiksem ?) 
getuigen Petrus Van Pelcom - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Faes       doop of herkomst te Ekeren 
x  kerkelijk 30-05-1745   met 
Anna Paresci     doop of herkomst te Morsel(Mortsel of Moorsel ?) 
getuigen Joannes Diricks - Petrus Mortelmans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Georgius Pulinckx    doop of herkomst te Trudinepolitanus(St.Truiden ?) 
x  kerkelijk 07-06-1745  met 
Helena De Pauw      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Martinus De Pauw - Martinus Christianus De Pauw 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Van der Wee      doop of herkomst te Schoten 
x  kerkelijk 08-06-1745  met 
Theresia Rosé       doop of herkomst te Oosterwijk 
getuigen Andreas Van Heusden - Joannes Carolus Van den BOAAert 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joannes Baptista Mertens     doop of herkomst te Aalst 
x  kerkelijk 09-06-1745  met 
Maria Van Cuijck      doop of herkomst te Antwerpen 
getuigen Egidius Josephus Van Cuijck - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobus Van der Stocken     doop of herkomst te Antwerpen 
x  kerkelijk 14-06-1745  met 
Anna Mari Peeters      doop of herkomst te Kontich 
getuigen Michael Fobé - Judocus Oste 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrianus Henricus De Pooter  doop of herkomst te Berendaliensis (Berendrecht ? ) 
x  kerkelijk 16-06-1745  met 
Anna Elisabetha Van der Heijden    doop of herkomst te Retie 
getuigen Henricus Verbraeken - Joannes De Meulder 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Georgius Buijs      doop of herkomst te Minderhout 
x  kerkelijk 22-06-1745  met 
Catharina Roevens     doop of herkomst te Merreblaes (Merksplas ?) 
getuigen Joannes Baptista Van den Bosch - Joannes Michael Alard 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gerardus Jacobs               paroch.de Kalmthout 
x  kerkelijk 21-07-1745  met 
Joanna Geert Peeters 
getuigen Judocus Oste - Adrianus Meeus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gaspar Waghemans      doop of herkomst te Kasterle 
x  kerkelijk 25-08-1745  met 
Anna Catharina Verboven     doop of herkomst te Lichtaart 
getuigen Gerardus Waghemans - Franciscus Van Gorp 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henricus Didden      doop of herkomst te Kasterle 
x  kerkelijk 29-08-1745  met 
Maria Paep       doop of herkomst te Geel 
getuigen Melchior De Croes - Henricus Luijckx 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Michael Van Bouwel      doop of herkomst te Boechout 
x  kerkelijk 12-09-1745  met 
Adriana Maes       doop of herkomst te Rozendaal 
getuigen Baltasarus Mortelmans - Petrus Van Bouwel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quivinus Bernardus Halfvat     doop            te Gierle 
x  kerkelijk 14-09-1745  met 
Maria Jacobs       doop            te Antwerpen 
Getuigen ??? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hieronimus Bavo     doop   ??? 
x  kerkelijk 10-10-1745  met 
Maria Cornelia Dieltiens     doop            te Grobbendonk 
getuigen Judocus Oste - Joannes Franciscus Jacobs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petrus Van Opstal         parochiani de Thielen 
Maria Cornelia Eggers 
x  kerkelijk 02-11-1745  met 
getuigen Petrus Van de Venne - Adrianus Meeus 
info - 3de graad verwantschap 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Govardus Luijts                Subditi in Veteri Turnhout 
Anna Catharina Verhoeven 
x  kerkelijk 23-12-1745 met 
getuigen Petrus Van Hout - Willibrordus Heijns 
info - 3de en 4de graad verwantschap 
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