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Editoriaal 
 

RAS: rien à signaler 

 

Bij de publicatie van dit nummer leven we nu al meer dan een 

jaar in quasi oorlogstijd. 

Behalve de korte tijd in september en oktober hebben wij geen 

enkele activiteit kunnen uitvoeren of plannen. Wat dit 

meebrengt voor de vereniging zal de toekomst uitwijzen. 

Toch is er niet stilgezeten door ons bestuur. 

Onze jaarvergadering vond plaats op 24 februari via digitale weg, 

het deed deugd om iedereen nog eens te zien en te horen.  Een 

planning voor het werkingsjaar 2021 kan nog niet uitgerold 

worden omdat de vooruitzichten van de regering nog niet 

kenbaar gemaakt zijn. 

Onze bibliotheek in het kasteel de Renesse is nog steeds niet 

toegankelijk zodat ook opzoekingen niet kunnen gebeuren. 

Het is wel opbeurend dat leden en bestuursleden volop actief 

bezig blijven. Wij kregen diverse mails om inlichtingen, die 

kunnen we helaas nog niet beantwoorden omdat wij ook geen 

toegang hebben tot ons documentatiecentrum. 

Er wordt volop gewerkt aan het inscannen van bidprentjes en 

rouwbrieven die we weer massaal gekregen hebben. We hebben 

daarbij hulp gekregen van twee nieuwe vrijwilligers die we van 

harte verwelkomen. 

Als we dan toch in de toekomst moeten kijken, verwachten we 

dat na de vakantie een deel van onze activiteiten normaal zal 

kunnen hervat worden: genealogisch café, cursussen, 

vergaderingen enz. 

Wij willen ons dit jaar vooral richten op het lezen van “oud 

schrift”. Zowel via facebook als via email krijgen we regelmatig 

vragen om oud schrift te ontcijferen. Dit item blijkt voor heel wat 

genealogen een moeilijkheid. Wij willen zoveel al het kan onze 

leden hierin bijstaan. Wij staan dan ook ter beschikking van leden 

die bepaalde teksten niet of slechts gedeeltelijk kunnen 

ontcijferen. Stuur ons een mail en wij zullen trachten u verder te 

helpen. 

En voor zover jullie het nog niet wisten, archieven of 

verzamelingen die je niet meer wenst te houden, gooi ze niet 

weg! Neem contact op met ons en wij zorgen voor een oplossing. 

Hou vol, hou het gezond, het wordt allemaal weer beter. 

Vic Bertels 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Conscience
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost_Loteling.JPG
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In 1851 beschrijft  Hendrik Conscience in zijn boek De 

Loteling het resultaat van Jan Braems’ loting voor het 

Belgische legercontingent:“Vader ik ben erin gevallen.” 

(kader1). Voor de lezers van zijn tijd was deze werkwijze 

van de inlijving van jonge mannen in het leger goed 

gekend. Ook de doorheen de tijd gegroeide rituelen 

voor en na de loting waren in hun hoofden gegrifd. De 

verfilming van Consiences boek door Roland Verhavert 

toont die rituelen en de loting (filmfragment op 

YouTube). Alleen wordt Jan Braems in de film uitgeloot. 

Verhavert verfilmt een episode die zich ook kon 

voordoen. Voor een som geld zal Jan Braems de plaats 

innemen van de notaris’ zoon die er wel was ingeloot. 

Het tijdelijk opstellen van zulke gewapende macht was 

reeds in het ancien régime (de tijd voor 1789) gekend. 

Deze strijdkracht bestond uit de edellieden en uit de 

opgeroepen boeren of huurlingen. Ook de loting werd 

in sommige streken of steden toegepast. Enkele jaren 

na het ontstaan van de Eerste Franse Republiek (1792-

1804) werd deze loting (tirage à sort) om een leger 

samen te stellen algemeen ingevoerd.  

Zuidelijke Nederlanden onder de Franse Republiek en 

het Franse Keizerrijk (1795-1815) 

Door de wet van 5 september 1798 (19 fructidor, an VI) 
werd de militaire dienst eveneens voor de ‘bevrijde’ 
Zuidelijke Nederlanden verplicht. 

Een groep mensen die in hetzelfde jaar geboren waren, 

heet in het Frans  conscrit2. Die term werd toegepast 

op de toekomstige lotelingen. In hun 20ste jaar werden 

mannen ingeschreven op de militielijsten die 

gemeenten en de kantons opstelden: de conscription 

militaire. De eigenlijke dienstplicht gold voor 5 jaar. In 

oorlogstijd zelfs langer. Tijdens een jaarlijkse loting 

werd vastgesteld wie daadwerkelijk moest dienst 

nemen. Deze loting vond plaats in de hoofdplaats van 

de municipale kantons (sinds 1795) en later van de 

gerechtelijke kantons (sinds 1800) (tabel 1). 

 
1  Hendrik Consience kiest in zijn boek Brecht als kantonhoofdplaats. 

Nochtans is het militiekanton van Zoersel sinds 1795 Zandhoven -ook in 
Consiences tijd-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 De Franse tekst verklaart het gebruik van de term conscrit. U kan 
doorklikken naar de Engelse bladzijde over conscript. Die bladzijde geeft 
de kans om op de Nederlandstalige pagina dienstplicht te belanden. 

 

 Militiekantons in de provincie Antwerpen 

             Ludo Proost 

(…) Niet verre van het Zoerselbosch, eenzaem en 
vergeten, stonden twee leemen huisjes nevens 
elkander(…). In het ander huisje woonde 
insgelyks eene weduwe, met haren stokouden 
vader en twee zonen, waervan slechts een de 
jongelingsjaren had bereikt (…) 
         
Arme lieden! zy dachten niet aen de groote 
maetschappy, die daer verre in de steden krielt; 
haer niets vragende, meenden zy dat zy zich 
hunner nooit herinneren zou, en zy leefden met 
betrouwen voort in hunne schoone en zoete 
ellende.  
 
           Maer op eens kwam men van de leemen 
hutjes den tol des bloeds afeischen. De eenige 
jonge man die er woonde, - de eenige die er de 
magt had om de ondankbare aerde door zyn 
zweet te bevruchten, (…)  
zou loten en soldaet worden indien zyne 
bevende hand een ongelukkig nummer 
aengreep: zyne heide, zyne moeder, zyne 
vriendinne een lang vaerwel, - misschien een 
eeuwig afscheid zeggen, en verkwynen gaen 
onder de wonden, door het woeste krygsleven 
zyner zuivere stille ziele toegebragt! 

 
Hy was gekomen de droeve Meertsdag, in 

den almanak van 1833 door Trien met een zwart 
kruis geteekend!  De jonge man was met een 
tiental makkers uit het dorp naer Brecht gegaen 
om te loten. (…)

De jongeling vatte de hand des grysaerds, 
en hem een nummer toonende, zegde hy met 
schorre stem: ‘Vader, ik ben erin gevallen!’ 

 
(Uittreksels van de bladzijden 14-16 en 23  

van Hendrik Consiences ‘De Loteling’ uit 1851. 

 © Geraadpleegd via de  

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) 

https://www.youtube.com/watch?v=m__F3K-r5FM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscrit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Municipaal_kanton
https://www.dbnl.org/overdbnl/copyright.php
https://www.dbnl.org/overdbnl/copyright.php
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Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I 

(1815-1830) 

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)  

zette dit lotingstelsel verder. Op 8 januari 1817 werden 

de grenzen van de militiekantons bepaald (tabel 1). 

Volgens deze wet werden deze kantons zodanig 

opgericht dat ze elk acht- tot twaalfduizend  inwoners 

telden.  

Onder het Koninkrijk België (vanaf 1830 tot 1914) 

België behoudt de militaire dienstplicht door loting tot 

in 1909. De grootte van het leger wordt onder de 

parlementaire controle gebracht. In de Grondwet van 

1831 lezen we  in het artikel 119 : “De sterkte van het 

leger word jaerlyks gestemd. De wet die de zelve 

bepaeld heeft niet langer kracht dan een jaer, indien zy 

niet vernieuwd wordt”3. Deze regel -in een hedendaags 

Nederlands- staat nog altijd in de huidige Grondwet 

onder artikel 183 ingeschreven. Door de jaarlijkse 

parlementaire toestemming voor een legercontingent 

wilden de opstellers van de eerste grondwet een 

staatsgreep door het leger of de uitvoerende macht 

vermijden.  

Na de Belgische revolutie bleven de reeds opgesomde 

kantons bestaan en ondergingen soms veranderingen.  

In de tabel 2 vindt u de toewijzing van de huidige 

deelgemeenten in het arrondissement Turnhout aan 

de toenmalige militiekantons. Op onze website staan 

de kantons voor de arrondissementen Antwerpen en 

Mechelen. 

Toegangen tot deze kantons en militiedossiers 

De militiedocumenten van het Departement  Twee 

Neten - in de Franse tijd iets groter dan de huidige 

provincie Antwerpen - zijn geïndexeerd in het project 

van de militiedossiers 1795-1814. Er zijn 35 614 

personen en 32 195 akten op steekkaarten gezet en te 

raadplegen op de website van het Rijksarchief. Het hele 

dossier per soldaat is in het Rijksarchief te Antwerpen 

beschikbaar.  

 
3 De grondwet van 1831 was in het Frans opgesteld. Drukkers 

verspreidden een niet-officiële Nederlandse vertaling. 

Er bestaat nog een andere manier om de soldaten 

tijdens het Franse Keizerrijk terug te vinden. Op deze 

wijze gaat het zoeken veel breder dan de provincie 

Antwerpen. Het zijn Franse websites.  

Matricules Napoléoniens 1802-1815 op Geneawiki 

stelt een project voor om de registers van de keizerlijke 

wacht en de infanterie te indexeren. De vrijwilligers 

putten de gegevens uit de Franse bron Mémoire des 

Hommes. De Matricules Napoléoniens  koppelen met 

het  indexatieproject ‘Relevés collaboratifs. Archives 

militaires’ op Geneanet. De dag van de afwerking van 

dit artikel zijn er op z’n minst negenhonderdduizend 

soldaten geïndexeerd. Zesduizend namen voor het 

departement Deux-Nèthes kan men er al terugvinden. 

 De zoekmachine kan op een of meerdere zoekfuncties 

worden gebruikt: plaats, familienaam, tijdsperiode, en 

zo verder. Er is dagelijks een zeer beperkt gebruik voor 

de niet-abonnees van Geneanet toegestaan. Het 

volledig gebruik van de website is betalend. In dat geval 

krijgt u wel de Nederlandstalige versie van Geneanet te 

zien. 

 

Voor de Nederlandse tijd (1815-1830)  zijn de 

militieboeken beschikbaar op Family Search. Daar vindt 

u onder  ‘Militair. Netherlands Army Service Records’ 

de niet geïndexeerde documenten. Dat zijn de stam-

boeken van het Nederlandse leger 1807-1929. 

Daaronder ook de opgeroepenen van het Belgische 

grondgebied. 

Deze boeken worden door het Nationaal Archief van 

Nederland bewaard. Raadpleeg daar eerst de pagina’s 

met de naamindexen voor de verschillende collecties. 

Een leidraad bij deze collectie helpt u om de juiste 

richting in het onderzoek te vinden. Soms -omdat 

naamindexen nog ontbreken of onvolledig zijn- kan u 

niet anders dan een stamboek uit de periode 1815-

1830 bladzijde na bladzijde doorploegen. Bij sommige  

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/zoekwijze/s?text=conscriptie&M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0
https://books.google.be/books?id=hcJbAAAAQAAJ&dq=Grondwet%20van%20Belgien%2C%20aengenomen%20door%20den&hl=nl&pg=PA1#v=onepage&q=Grondwet%20van%20Belgien,%20aengenomen%20door%20den&f=false
https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricules_Napol%C3%A9oniens_1802-1815?fbclid=IwAR1uwmL--mEW2oOD8vBhArBdx93qvtm1a9b4LEw6PWpBVdUr4j8IBaet3xA
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=202&titre=registres-de-controles-et-registres-matricules
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=202&titre=registres-de-controles-et-registres-matricules
https://www.geneanet.org/releves-collaboratifs/view/38900
https://www.familysearch.org/search/collection/1498335
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=research_guides&qf_onderwerpen_term_name=Militairen
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legerafdelingen is er een namenklapper aanwezig die 

het zoekwerk enigszins kan verlichten. 

 

Op WieWasWie onder militaire bronnen vindt u ook 

een onvolledige naamindex die naar het Nationaal 

Archief verwijst. 

Daarna (of zonder de indexen te raadplegen)  kan u  in 

het Nederlandse Nationaal Archief de gegevens over 

de Militairen: onder- officieren en soldaten landmacht 

Nederland 1813-1924 doorzoeken. 

Het Belgische Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis beschrijft de toegang van de 

militaire dossiers voor een gedeelte van de  militairen 

die voor of na 1900 geboren zijn. 

In de leeszalen van het Belgische Rijksarchief kunt u 

ook microfilmen over de Belgische nationale militie  uit 

de negentiende  eeuw volgens kanton en gemeente 

raadplegen. 

 

Geraadpleegde bronnen 

De koppelingen in het artikel leiden naar de bronnen 

of de te bezoeken webpagina’s. 

CONSIENCE, H., De Loteling, 1851, Antwerpen. 

DE LELYS, E., ‘De lotelingen van de klas 1807 uit de 

gemeenten Herent, Schaffen en sint-Pieters-Rode’, De 

Vlaamse Stam, 23 (1987), 209-218. 

DE WOLF, P. Het Belgische Leger 1830-1914  

Grondwet van Belgien, aengenomen door den 

volksraad  february 1831. Constitution de la Belgique 

adoptée par le congrès national le 7 février 1831, s.d., 

Gent. (Zie: Google Boeken) 

VRIELINCK, S., De territoriale indeling van België 1795-

1963, volume 1, 2000, Leuven. 

VRIELINCK, S., De territoriale indeling van België 1795-

1963, volume 2, 2000, Leuven. 

VRIELINCK, S., De territoriale indeling van België 1795-

1963, volume 3, 2000, Leuven. 

Wetboek der conscriptie, 1810, Amsterdam. 

(Zie: Google Boeken) 

WIKIPEDIA,  Conscrit ; Belgische Grondwet ; Defensie 

van België ; Hendrik Consience ; Levée en masse. 

Toemaatje 

RIJKSARCHIEF-ARCHIVES DE L’ÉTAT, ‘Servir pour l’ 

empereur Napoléon’op  YouTube, 28 april 2020. 

(Geen vertaling in het Nederlands beschikbaar.) 

Overname van tabellen ‘militiekantons’ 

De tabellen bij dit artikel hier en op onze website 

mogen alleen voor eigen gebruik afgedrukt worden. 

 

 

 

Prent  - Belgisch leger uit  De Meyers volks-en kinderprent 
(Wikimedia-Openbaar domein- F.A. Beersmans) 

 

https://www.wiewaswie.nl/nl/bronnen/militaire-bronnen/
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.09
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.09
https://klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers
https://www.dbnl.org/tekst/cons001lote01_01/index.php
http://www.abl1914.be/inhoud.htm
https://books.google.be/books?id=hcJbAAAAQAAJ&dq=Grondwet%20van%20Belgien%2C%20aengenomen%20door%20den&hl=nl&pg=PA1#v=onepage&q=Grondwet%20van%20Belgien,%20aengenomen%20door%20den&f=false
https://books.google.be/books?id=0vpRAAAAcAAJ&dq=conscriptie&hl=nl&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscrit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Grondwet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defensie_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defensie_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Conscience
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9e_en_masse
https://www.youtube.com/watch?v=sv6Gzozdrjk&t=332s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgisch_leger-Catchpenny_print-Borms_0013.jpeg
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Tabel 1   Kantons voor de werving van dienstplichtigen (a) 

Arr. 
Municipale 

kantons(1795) 
Gerechtelijke kantons 

(1800) 
Militiekantons (1817) 

(c) 

Turnhout 

Arendonk Arendonk Arendonk 

Geel Geel Geel 

Gierle - Gierle (1870) (d) 

Herentals Herentals Herentals 

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten 

Mol Mol Mol 

- - 
Oud-Turnhout (1858) 
(d) 

Turnhout Turnhout Turnhout 

Westerlo Westerlo Westerlo 

Antwerpen 

Antwerpen Antwerpen Antwerpen 

Berchem Berchem Berchem 

Boom - Boom 

- - Borgerhout (1884)  (d) 

Brecht Brecht Brecht/Wuustwezel (b) 

Ekeren Ekeren Ekeren/Kapellen (b) 

Kalmthout Kalmthout - 

Kontich  Kontich Kontich 

- - Merksem (1870) (d) 

- - Schilde (1854)  (d) 

Stabroek - - 

Wilrijk/Berchem (b) - - 

Wuustwezel - - 

Zandhoven Zandhoven Zandhoven/Schilde (b) 

M
ec

h
el

en
 

Berlaar - Berlaar 

- - Bornem 

Duffel Duffel Duffel 

Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg 

Lier Lier Lier 

Mechelen Mechelen Mechelen 

Puurs/Bornem Puurs Puurs 

Willebroek - Willebroek 

(a) toegepast op gemeentelijke indeling in de provincie Antwerpen op 01/01/2020 

(b) De kantonhoofdplaats verschoof van de 1ste naar de 2de gemeente. 

(c) Deze militiekantons werden in 1913 herschikt.  
(d) Het getal tussen haakjes  is het oprichtingsjaar van dit kanton. 
 
Tabel opgemaakt aan de hand van geslecteerde gegevens uit VRIELINCK, S., De territoriale indeling 

van België 1795-1963, volume 1 tot en met 3, 2000, Leuven. Met toestemming van de Universitaire 

Pers Leuven (onderdeel van de KU Leuven). 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_voormalige_gemeenten_in_de_provincie_Antwerpen


 
 

De Kempense Genealoog   jaargang 33,  januari-maart 2021, nummer 1   6 
 
 

 

Tabel 2   Kantons (1) voor de werving van de militaire diensplichtigen in de periode  1795-1914 in het arrondissement Turnhout

Deelgemeenten (2) Municipale kantons (1795) Gerechtelijke kantons (1800) Militiekantons(1817)

Arendonk  (1796)  Arendonk Arendonk   Arendonk

Baarle-Hertog  (1796)  Arendonk Hoogstraten   Hoogstraten

Balen  (1796) Mol Mol   Mol

Beerse   Gierle Turnhout   Hoogstraten-> Gierle 1870->Turnhout 1913

Bouwel   Herentals (3) Herentals   Herentals

Dessel  (1796) Mol Arendonk   Arendonk

Eindhout  (1796) Mol (4) Westerlo   Geel->Westerlo 1913

Geel   Geel (5) Mol   Geel->Mol 1913

Gierle   Gierle Turnhout   Herentals-> Gierle 1870->Turnhout 1913

Grobbendonk   Herentals Herentals   Herentals

Herentals   Herentals Herentals   Herentals

Herenthout   Herentals Herentals   Herentals

Herselt   Westerlo Westerlo   Westerlo

Hoogstraten   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Houtvenne   Westerlo Westerlo   Westerlo

Hulshout   Westerlo Westerlo   Westerlo

Kasterlee   Gierle Herentals   Arendonk-> Geel 1859->Gierle 1870->Herentals 1913

Lichtaart   Herentals Herentals   Herentals-> Gierle 1870->Herentals 1913

Lille   Gierle Herentals   Herentals-> Gierle 1870->Herentals 1913

Meer   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Meerhout  (1796) Mol Mol   Mol

Meerle   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Merksplas   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Minderhout   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Mol  (1796) Mol Mol   Mol

Morkhoven   Westerlo Westerlo   Westerlo-> Herentals 1870->Westerlo 1913

Noorderwijk   Herentals Herentals   Geel->Herentals 1862

Oevel   Westerlo Westerlo   Geel->Westerlo 1913

Olen   Herentals Herentals   Geel->Herentals 1870

Olmen  (1796) Mol Mol   Mol

Oud-Turnhout  Turnhout Turnhout (1858)Oud-Turnhout ->Arendonk 1870 -> Turnhout 1913

Poederlee   Gierle Herentals   Herentals-> Gierle 1870->Herentals 1913

Poppel  (1796)  Arendonk Arendonk   Arendonk

Ramsel   Westerlo Westerlo    Westerlo-> Westerlo 1865

Ravels  (1796)  Arendonk Arendonk   Arendonk

Retie  (1796)  Arendonk Arendonk   Arendonk

Rijkevorsel   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Tielen   Gierle Herentals   Herentals-> Gierle 1870->Herentals 1913

Tongerlo   Westerlo Westerlo   Westerlo

Turnhout   Turnhout Turnhout   Turnhout

Varendonk   Westerlo (6) Westerlo   Westerlo

Veerle  (1796) Mol Westerlo   Westerlo

Vlimmeren   Gierle Turnhout   Hoogstraten-> Gierle 1870->Turnhout 1913

Vorselaar   Herentals Herentals   Herentals

Vorst  (1796) Mol Westerlo   Geel->Westerlo 1870

Vosselaar   Gierle Turnhout   Hoogstraten-> Gierle 1870->Turnhout 1913

Wechelderzande   Gierle Herentals   Herentals-> Gierle 1870

Weelde  (1796)  Arendonk Arendonk   Arendonk

Werbeek (7)  ? Arendonk   Arendonk

Westerlo   Westerlo Westerlo   Westerlo

Westmeerbeek   Westerlo Westerlo   Westerlo

Wortel   Hoogstraten Hoogstraten   Hoogstraten

Zoerle-Parwijs   Westerlo Westerlo   Westerlo

(1)De veranderingen aan de kantongrenzen ( met als gevolg een mogelijke overdracht van personen naar een ander kanton) zijn niet opgenomen in deze tabel.

(2) Toestand 01/01/2020 (3) inclusief Echelpoel (4) inclusief Eindhoutham (5) inclusief Bel en Zammel

(6) Vermoedelijk ook de gemeente Varendonk (7) De gemeente Werbeek werd in 1820 opgeheven en bij Retie gevoegd.

Tabel opgemaakt aan de hand van geselecteerde gegevens uit VRIELINCK, S., De territoriale indeling van België 1795-1963, volume 1 tot en met 3, 2000, Leuven.

Met toestemming van de Universitaire Pers Leuven (onderdeel van de KU Leuven)
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In onze streken werden de jongelingen van 20 jaar 

opgeroepen als conscrits om te dienen in het leger 

van Napoleon. Zij moesten naar een loting gaan en 

wie een laag nummer trok werd verplicht ingelijfd. 

Heel wat jonge mannen trachten zich aan de loting 

te onttrekken door de vluchten of onder te duiken. 

Dat had dikwijls heel zware gevolgen voor hun 

familie. Meermaals stellen we vast dat de vader of 

de moeder in gijzeling genomen werden door de 

overheid om de “conscrit” te dwingen zich toch 

aan te melden. Ook bij desertie van de rekruut 

werd die handelswijze toegepast. 

Een gebruikelijke handelswijze was eveneens dat 

men zich kon laten vervangen voor de dienstplicht.  

Er werd dan een contract opgemaakt tussen de 

partijen waarin gesteld werd onder welke 

voorwaarden de vervanger dienst zou nemen. 

Indien hij zijn verplichting niet nakwam volgden 

strenge straffen. Wijlen Eugeen de Lelys heeft alle 

lotelingen uit de Napoleontische periode 

opgezocht en de gegevens gerangschikt op fiches. 

Deze fiches zijn beschikbaar in het Nationaal 

Studie en documentatiecentrum van Familie- 

kunde Vlaanderen te Merksem. Hier kunnen 

tevens bijkomende gegevens gevonden worden 

over de soldaten die in dienst geweest zijn van het 

leger van Napoleon.  

Wat staat er in de fiches: 

De lotingen beginnen reeds in het jaar VII van de 

Franse tijd, dit zijn personen die geboren zijn 

tussen 1776 en 1779. Zij werden onderverdeeld in 

diverse klassen. In 1802 werd een amnestie 

afgekondigd voor deze klassen en de meesten 

werden definitief vrijgesteld van militaire dienst. 

Degenen die zich niet aangeboden hadden voor 

loting of zij die de nodige formaliteiten niet tijdig 

vervuld hadden, kregen geen vrijstelling. 

 
1 Pontivy is de hoofdplaats van het ‘département du 
Morbihan, Région de  Bretagne (France)’. Tijdens de twee 

Soldaat Cornelius Sels 

Hieronder geven wij het verhaal van een 

Turnhoutse soldaat, Cornelius Seels die zeven jaar 

diende en een attest aanvroeg zodat de ouders 

zouden kunnen genieten van een toelage. 

Helaas, dit attest bleek foutieve gegevens te 

bevatten (foto 1). De naam van de moeder klopte 

helemaal niet met de naam van de werkelijke 

moeder van Cornelius Sels. 

Om deze fout aan te klagen schrijft zijn broer, die 

eveneens soldaat was, een brief aan de prefect 

van het departement de Twee Nethen. Hij vraagt 

daarin om rechtzetting (foto 2). 

Hij zegt daarin o.a.: dat de burgemeester van 

Turnhout vastgesteld heeft dat er een fout is 

geslopen in het attest dat hem werd overgemaakt 

(bron 1). De naam van de ouders en de 

geboorteplaats kloppen niet. Hij denkt dat de 

opsteller zich van lijn vergist heeft in het register 

en opgegeven heeft “Corneel Sels, zoon van 

Joannes Baptist en Joanna Catharina Van der 

Planck.” Hij vraagt om dit na te gaan in de lijsten 

van de klasse 1806, en dat men daar zeker geen 

Cornelius Sels met bovenstaande ouders zal 

vinden.  

Hij schrijft eveneens dat hij reeds op op 2 

september 1807, en op 15 december 1807  en op 

10 maart 1808 een brief, duidelijk geadresseerd en 

gefrankeerd, naar de administratie in 

Napoleonville1 waar het regiment van betrokkene 

gevestigd is, om een ander certificaat. Deze 

brieven werden nooit beantwoord.  

Als bewijs dat Cornelius Seels in dienst was, stuurt 

hij twee brieven mee die zijn broer geschreven 

heeft. De eerste op 15 juni 1807 vanuit 

Napoleonville (foto 3) (bron 2) en de tweede 

vanuit Lissabon in Portugal op 28 december 1807 

Napoleontische periodes heette de gemeente 
Napoléonville.  

 

 

  

 

 

Het soldatenleven ten tijde van Napoleon 

          Victor Bertels 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontivy#La_p%C3%A9riode_napol%C3%A9onienne_:_Napol%C3%A9onville
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(foto 4). Hij vermeld tevens dat Cornelius op geen 

enkele lijst van deserteurs voorkomt. Hij wijst er 

tevens op dat betrokkene nog een broer soldaat 

heeft en dat hij een oude ziekelijke vader heeft. 

 

Tenslotte vraagt hij om de lijst van de conscrits van 

1806 van Antwerpen te controleren en vast te 

stellen dat er geen conscrit vermeld staat zoals op 

het attest aangegeven is. 

 

De familie Sels in Turnhout. 

Petrus Sels ° 19 januari 1749 gehuwd te Turnhout 

op 27 april 1784 met Anna Sels geboren te 

Kasterlee op 8 november 1759 (bron 3). Het 

landbouwersgezin woonde in Sevendonk, een 

gehucht van Turnhout. 

Kinderen geboren te Turnhout: 

Anna Maria    06.06.1785 

Cornelius  24.11.1786 

Joannes Baptist 08.11.1788 

Adrianus  12.01.1791 

Maria Theresia 24.06.1793 

Willebrordus  26.11.1796 

Franciscus  17.03.1798 

Maria Elisabeth 17.08.1800 

Anna Catharina 16.04.1804 

 

De correspondentie van het 70e regiment werd 

verstuurd op volgend adres: 

Monsieur Van de Luytgaeren,  rue de Herenthals, 

par Anvers à Turnhout pour y mettre à Pierre Sels 

à Sevendonck. 

Aan de hand van het handteken van Joannes 

Baptist Sels, maken wij op dat de brief aan de 

prefect niet door J.B Sels zelf geschreven werd. 

Vermoedelijk werd hij opgemaakt door 

hogergenoemde Van Luytgaeren.  

 

In de brief uit Lissabon (foto 3) geeft Cornelis Sels 

een gedetailleerde beschrijving over hoe het er in 

Portugal aan toe ging. Dagen marcheren, geen 

eten of drinken, en gevaren die moesten 

getrotseerd worden, Hij vermeldt tevens dat hij 

eten moest stelen om in leven te blijven. De oorlog 

eiste ook veel dodelijke slachtoffers, zowel van 

uitputting als in de gevechten. 

Op basis van het handteken kunnen wij ook 

opmaken dat Cornelius Sels de twee brieven die hij 

aan zijn ouders stuurde, door hemzelf geschreven 

zijn. Het geschrift en de inhoud geven aan dat deze 

persoon blijkbaar een zekere opleiding gehad 

heeft.  

Wij hebben niet kunnen achterhalen of hij 

teruggekeerd is naar Turnhout. De gegevens van E. 

de Lelys geven geen verdere informatie over 

Cornelius Sels (foto’s 5). 

De  ‘Mémoire des Hommes’ -een website van het 

Ministère des Armes in Frankrijk- toont de 

inschrijving van de soldaat Cornelius Sels in het 

stamboek van het 70ste linieregiment : Cornelius 

Corneille Sels. 

De naam van Joannes Baptista Sels werd (nog) 

niet geïndexeerd. 

Geraadpleegde bronnen: 

(1) Uit archief Gilbert. De Lille, geschonken aan 

Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen. 

(2) Uit archief Eugeen de Lelys, Familiekunde 

Vlaanderen, Merksem. 

(3) Bewerking parochieregisters Turnhout, 

Mariette Backs en Victor Bertels, Familiekunde 

Vlaanderen Regio Kempen. 

Toegangen voor eigen opzoekingswerk 

De bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen. 

De bibliotheek FV- Regio Kempen. 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=202&titre=registres-matricules-de-la-garde-imperiale-et-de-l-infanterie-de-ligne
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/registres_matricules_garde_imperiale_infanterie_ligne/annotations.php
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/registres_matricules_garde_imperiale_infanterie_ligne/annotations.php
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.fv-kempen.be/studiezaal.html
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Foto 1 - Het foutieve attest  van 14 juli 1807 opgesteld te Napoléonville  door  
het 70ste regiment, elitebataljon, 1ste compagnie grenadiers 

Nous soussigné, capitaine et sergent-major de ladite comp(agni)e  

certifions que le nommé Corneil Sels grenadier fils de Jean Bap(iste) 

et de Janne Catherine Vanderplaets né le 5 avril 1786 à Anvers 

Canton dudit lieu Département des Deux Nethes immatriculé sous 

le n(umer)o 3306;  est présent au corps depuis le 20 7bre 1806 ay(ant) fait son service 

à nôtre satisfaction 

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent pour lui servir et valoir 

Napoléon Ville le 14 juillet 1807 

(signature) S(er)g(ent) major  (signature) Cap(itain)e 

Le chef de B(ataill)on   Le major du 70e Reg(iment) commandant 

(signature)    le 1ier Reg(iment) d’ élite Provisoire 

     (signature) 

Vu par ….. aux …. (signature) 

[timbre] … sous inspecteur aux  
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Foto 2 - Brief gericht aan de prefect van het departement Deux-Nèthes. Rechtzetting 

gevraagd door Joannes Baptista Sels (niet gedateerd, geschreven na 14 juli 1807). 



De Kempense Genealoog  jaargang 33, nummer 1,  januari-maart 2021 11 

 

Foto 3 Transcriptie van de brief van 15 juni 1807  
(bijgevoegd als bewijs van in dienst) 

 

De Napoleonville, le 15 juin 1807 

 

Beminden vaeder moeder susters en broeders 

 

senden ul(lieden) volgens versoeke een certifcaet welk ik bekomen  

hebbe naer veele moijte, hope het selve sal dienen tot   

faveur van mijn broeder. Beneffens den staet van mijne  

gesondheijd is God lof naer wensch hopen van ul(ie)d(en) allen het  

selve . Ik ligge nu te Napoleonville van 26 juni waer 

groote armoede leijden. Wij gaen ook binnen eenige  

daegen camperen waer wij veel sullen moeten uijstaen  

Sonder geld alsoo ik mij nu al zoo langen tijd bevinde  

Dus is mijn vriendelijk versoek mij dogh eenig geld af te senden  

Soo veel het nu mogelijk is waer op ik mij betrouwe. Soo  

blijve met groot verlangen in afwaghtinge van uw antwoord  

ende met veel comp(lemen)t(en) aen heel onse familie ende alle 

vrinden. Die is voor heel sijn leven ul(ie)d(en) oodmoedig  

 

ende onderdanigen zoon / Cornelis Sels 

mijn adres is:  Sieur Corneil Sels, Grenadier au 70me reg(iment) du 1er 

b(atalj)on à Napoleonville  

departement du Morbihan. 
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De Lisbonne 28 décembre 1807 

Seer Lieven vaeder Moeder Susters en broeders 

Desen dient om ul(ie)d(en) te laeten weten ik Godt zij lof nog fris ende 

gesond zijn. Hopen van Uld allen het selve beneffens ik zeer van 

Uld verwijderd zijn. Sedert mijnen laesten brief welken ik hebbe 

afgesonden uijt Napoleonville waer ik Uld hebben gesonden  

een certificaat voor mijn broeder. Verwondere mij zeer ik daer op 

nog geen antwoord ontfangen hebben. Zijn ook in groot verlangen 

om te weten hoe het vergaen is met mijn broeder of hij vrij 

is. Ik zijn nu tegenwoordig in de hooftstad van Portugael  

genaemt Lisbonïen waer wij nu eene maend wesen. Sedert 

mijnen laesten brief die ik uw hebben gesonden uijt Bretaniën 

hebben wij altijd op roete geweest ik zijn nu ontrent 6 of 7 hondert 

uren van huys maer noijt is het mogelijk mijne lieven  

vader en moeder te peijsen ofte uw kenbaer te maeken de  

groote armoede ende ellenden welken wij hebben geleden  

op die roeten . Agh mijne lieve ouders waert gijl(ieden) mij nu 

nogh eens konde sien ben versekert uld groote compassie 

met mij soude hebben. Neen noijt mijner leven vader ende 

moeder soude ik gelooft hebben als ik bij uw was datter 

zoo groote armoede was onder de soldaeten. Ik wete niet 

hoe het eenen mensch kan uytstaen, altijd marcheren 

naght ende dagh sonder eten of drinken ende snaghs te 

 buijten op den blooten aerde slaepen. Wij hebben geweest 

daegen dat wij 10 rievieren moesten passeren tot aen den hals 

waer datter veel van ons volk sijn in verdronken en siek  

van geworden ende op de roeten gestorven, ende door de  

groote armoede zijnder ook veel gestorven, maer ik God zij  

lof bij alle mijne miserie sijn nog alles gelukkig doorkomen. 

Daer isser ook eene grooten menigte doodgeschoten van de 

Portugaelsche. Wij hebben geweest 14 dagen dat wij een  

klijn brooken hadden pas dag voor 13 of 14 man en  

anders niet als het gene wij stolen in de huysen 
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Foto 4 Brief van 28 december 1807 geschreven in Lissabon 
(bijgevoegd als bewijs van in dienst) 

Wij hebben ook in drij maenden geen oord pre meer 

getrokken ende het brood en vleesch dat wij krijgen is te 

veel om te sterven ende niet genoeg om te leven. Zoo 

kont uld wel peijsen in wat armoede ik leve maar 

hope doch uld mij sult helpen ende mij gedaghtig wesen 

ende versoeke mij te senden 6 of 7 croonen. Zal uw  

hier voor dankbaer wesen mijne lieve ouders. Wij sullen 

misschien nogh al verder moeten als wij nu zijn 

ende dan sal ik uw misschien in 2-3 jaeren niet meer 

konnen schrijven. Adieu, adieu lieve ouders 

hope ul(ie)d(en) mij sult helpen in mijnen droevigen staet 

ende op het spoedigste., Gijl(ieden) moet niet ongerust zijn 

dat het niet sal te reghten komen, daer arriveren  

alle daegen hier brieven en geld. Omhelsche uw 

duijsendmael die is  

ul(ie)d(en) zoon   Cornelis Sels 

 

mijn adres is 

à Corneil Sels Grenadier au 70me Reg(iment)  

du 1er comp(agnie) du 1er bat(aljon) d élite en garnison à Lisbonne en 

Portugal 
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Foto 5- Fiches van de broers Sels uit de verzameling van E. de Lelys in Merksem (2) 
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Vooraf 

Wat hebben veteranenbomen met oorlogsveteranen te 

maken? Buiten de gemeenschappelijke term veteraan -

wat van het Latijnse vetus of oud is afgeleid- … niets.   

Er bestaat niet één of andere verbindende betekenis 

zoals bij gerechts-, devotie-, herdenkingsbomen is 

gekend. Het kenmerk van  een veteraanboom is dat hij 

zeer oud is en bijzondere boomzorg nodig heeft. 

 

Beuk in de Kannunik Ullenstraat te Zoersel 

 
(© 28 maart 2020  foto G.B.) 

 

 
(© 3 mei 2020, foto G.B.) 

 

 

Nochtans is het uitnodigend om veteranenbomen 

en oorlogsveteranen met mekaar te liëren, zonder 

dat men bewust een nieuwe betekenislaag aan die 

bomen wil toevoegen. Onroerend Erfgoed 

Vlaanderen neemt in haar erfgoedtypes niet zulke  

verbanden op. We mogen er dus vanuit gaan dat 

er in Vlaanderen nog niet zo een symboliek tussen 

een boom en een oorlogsveteraan is gesignaleerd. 

 

Erfgoed Voorkempen heeft op haar website deze 

samenkoppelende waarde toch willen gestalte 

geven onder de kop Veteranenbomen. In 2018 

werd bij elke veteraanboom een verhaal geplaatst 

over een soldaat uit de eerste wereldoorlog van 

1914-1918. Misschien wordt dit een begin van een 

nieuwe herdenkingsgewoonte? 

 

Familiekunde Vlaanderen propageert de  familie-

geschiedenis waarvan het opstellen van een 

graatgenealogie  een deel uitmaakt. De Kempische 

Genealoog neemt daarom één van die 

veteranengeschiedenissen over. 

De andere zijn te lezen op Erfgoed Voorkempen 

onder ‘Oorlogsveteranen overlevenden van WO I’. 

 

 

 

Broeder Heliodorus 

 

Petrus Bogaerts was op 13 augustus 1895 in 

Mechelen in het klooster getreden bij de broeders 

van Onze-Lieve-Voruw van Barmhartigheid. Hij 

kreeg de naam Broeder Heliodorus. Op 28 

december 1909 werd hij benoemd tot directeur 

van de katholieke school in Diest. Veel geestelijken 

boden zich tijdens de oorlog spontaan aan om te 

helpen waar zij konden. Petrus Bogaerts kwam 

terecht bij het ambulancierskorps. 

 

 

  

 

 

Veteranenbomen en oorlogsveteranen          

          Erfgoed Voorkempen *   

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/2198
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/1604
https://www.erfgoedvoorkempen.be/erfgoed/projecten/landschappen/oorlogsveteranen/5238
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Hij werd tewerkgesteld in ziekenhuizen achter de 

linies. 

Op 1 augustus 1914 had Petrus Bogaerts zich als 

vrijwilliger aangeboden bij het Militair Hospitaal in 

Antwerpen. Hij werd er tewerkgesteld als 

ambulancier. In het vooruitzicht van de val van 

Antwerpen vertrok hij met de sanitaire trein nr. 4 

via Mechelen naar Calais waar hij vanaf 20 

december 1914 in het militair hospitaal in de rue 

Jeanne d’Arc soldaten verpleegde die tyfuskoorts 

hadden. Op 13 januari 1915 overleed broeder 

Heliodorus zelf aan tyfus.  

 

 

Daarom ging zijn overlijdensbericht als volgt: 

 

 

 

(…) Een derde offer op het altaar van ’t Vaderland 

is Broeder Heliodoor, Bogaerts, van Zoersel, die de 

Katholieke Jongensschool van Diest bestierde, 

toen de nare oorlogsklok in Vlaanderen stormde. 

Deze moedige brancardier bezweek in het 

hospitaal te Kales, waar hij de typhusleiders (sic!) 

verzorgde. Gods raadsbesluiten zijn ondoor- 

grondelijk! De verpleger stierf terwijl zijn 

beschermeling ontkwam. (…) 

 

Noot 

* Deze tekst met foto is een gedeeltelijke   en aangevulde 

overname van Veteranenbomen te Zoersel, Broeder 

Heliodorus op Erfgoed Voorkempen. Met toelating van de 

auteur Jan Ostermeyer. 

Het project Veteranenbomen van Erfgoed Voorkempen 

werd gesubsidieerd door de Provincie Antwerpen en 

Regionaal Landschap de Voorkempen. 

De twee foto’s van de veteraanboom te Zoersel met 

toestemming van Gerald Biesemans in deze Kempense 

Genealoog gepubliceerd. Hij maakte de redactie 

opmerkzaam voor dit initiatief van Erfgoed Voorkempen. 

Geraadpleegde bronnen 

Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. 

Erfgoed Voorkempen 

Provincie Antwerpen: natuur en landshap 

Regionaal Landschap de Voorkempen 

Een toemaatje 

Heliodorus betekenis van deze voornaam. 

Heliodorus als katholieke heilige op Heiligennet. 

Militairen van Diest omgekomen in de Groote Oorlog: 

Pierre François Bogaerts. 

Petrus Franciscus Bogaerts’ stamboom op GeneaNet. 

Vergadering der Broeders van O.L.V. van 

Barmhartigheid: de congregatie van broeder 

Heliodorus. 

 

https://www.rldevoorkempen.be/oorlogshelden-zoersel-broeder-heliodorus/5292
https://www.rldevoorkempen.be/oorlogshelden-zoersel-broeder-heliodorus/5292
https://www.onroerenderfgoed.be/
https://www.erfgoedvoorkempen.be/erfgoed/projecten/landschappen/oorlogsveteranen/5238
https://www.rldevoorkempen.be/
https://www.beschuitmetmuisjes.nl/jongensnamen/betekenis/heliodorus/
https://www.heiligen.net/cgi-bin/search/search.pl?Terms=%2Bheliodorus&Realm=include-by-name&Realm:01=1&Realm:02=1&Realm:03=1&Realm:04=1&Realm:05=1&Realm:06=1&Realm:07=1&Realm:08=1&Realm:09=1&Realm:10=1&Realm:11=1&Realm:12=1&Realm:wb=1
https://groote-oorlog-diest.jouwweb.nl/bogaerts-pierre-francois
https://gw.geneanet.org/tstrypsteen?lang=nl&iz=26086&p=petrus+franciscus&n=bogaerts&oc=1
http://www.odis.be/lnk/OR_5783
http://www.odis.be/lnk/OR_5783
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Bron bovenstaande brief: Oud Arendonks archief,  briefwisseling 1624-1794, nr. 590, 1 pak,  

1762 november 30-1794 maart 14. Het pak bevat 582 brieven allerlei, deze is eerste bladzijde van nr. 508. 

De transcriptie van deze brief staat op de laatste bladzijde van dit nummer van De Kempense Genealoog. 

 

 

 

  

 

 

Oefening in het lezen en transcriberen  

van documenten in oud schrift 

Victor Bertels 



De Kempense Genealoog  jaargang 33, nummer 1,  januari-maart 2021   18 
 
 

 

 

 

 

Figuur 1          Etnische en genetische groepen van de auteur omstreeks december 2020. 

In een vroeger artikel over  autosomaal DNA en 

verwantschappen besprak ik mijn zogenaamde 

etnische groepen (zie DKG 2020 nr. 3).  De boven-

staande figuur herneemt deze etnieën onder de 

koppen Noord-/ Westeuropees en Scandinavisch. 

Sinds december 2020 heeft MyHeritage de 

zogeheten etniciteit verfijnd door mijn genetische 

groepen op te stellen. In dezelfde figuur zijn die 

cartografisch gesitueerd in het huidige België en 

Nederland.  

Deze genetische groepen zijn gebaseerd op een 

onderzoek van 1,7 miljoen van al de DNA-kits 

waarover MyHeritage beschikt. De micro- 

segmenten van het DNA geërfd van de voorvaders 

en -moeders werden onderzocht op onderlinge 

verbindingen. Aldus bekwam MyHeritage 

wereldwijd een tweeduizend genetische groepen. 

Die werden gekoppeld met de geografische en 

genealogische gegevens. 

Onder een gemiddelde betrouwbaarheid vindt u  6 

van mijn 8 genetische groepen terug. Als ik deze 

genetische groepen met de plaatsen of regio’s in 

mijn kwartierstaat vergelijk, komen die sterk 

overeen. De namen van die  groepsleden zijn niet 

vrijgegeven. Hoe groot de genetisch-biologische 

verwantschap tussen die leden en mezelf is, blijft 

onbekend. Indien die heel sterk zou zijn, dan had 

ik die ondertussen al wel ontdekt tussen de aan- 

gevoerde overeenkomsten op MyHeritage. Daar 

vond ik maar één sterke verwantschap die reeds in 

De Kempense Genealoog werd besproken. 

 De naamgeving van deze genetische groepen is in 

zekere zin toch willekeurig: alles hangt af van de 

aangeleverde genealogische locaties. Er worden 

ook banden gelegd met andere werelddelen als 

gevolg van de migratie doorheen de vorige vier 

eeuwen. Deze koppelingen  worden voorgesteld 

door een warmtekaart. Ze kunnen aanwijzingen 

zijn van genetische verwantschappen tussen de 

verschillende geografische locaties. 

Op MyHeritage Blog is een uitgebreide informatie 

over het bepalen van die groepen en het gebruik 

ervan te vinden. Deze voorstelling is voor iedereen 

vrij toegankelijk. 

 

My Heritage: etnische en genetische groepen. 

Ludo Proost 

https://blog.myheritage.nl/2020/12/myheritage-lanceert-genetische-groepen/?utm_source=email&utm_medium=genetic_groups_01_2021&utm_campaign=404753&utm_content=bucket1&utm_term=gg_blog&tr_date=20210107


 
 

De Kempense Genealoog  jaargang 33, nummer 1,  januari-maart 2021 19 
 
 

 

 

 

 

Website familiegeschiedenis 

Op 16 april 2021 organiseert \Histories\ 

webinar over Familiegeschiedenis vandaag 

en morgen. 

Tevens wordt dan de vernieuwde website 

Familiegeschiedenis voorgesteld. 

Programma raadplegen,  inschrijven, … kan 

op de website van \Historisch\ 

 

Digitalisering en ontsluiting van de 

burgerlijke stand in het Rijksarchief 

Eddy Put o.a. diensthoofd van de dienst 

digitalisering en digitale valorisatie bij het 

Rijksarchief in België beschrijft de huidige 

toestand voor de raadpleging van de akten 

van de burgerlijke stand. Te lezen op 

\Historisch\ 

 

Holland-Amerika Lijn 

Het Nederlands Centrum voor Familie- 

geschiedenis wijst op de toegang tot de 

passagierslijsten van de Holland-Amerika 

Lijn. De naamindex is het resultaat van de 

samenwerking Stadsarchief Rotterdam, 

WieWasWie en VeleHanden waaraan meer 

dan 1600 vrijwilligers hebben aan mee-

gewerkt. 

WieWasWie stelt het project voor en daar 

kan men overstappen naar Stadsarchief 

Rotterdam-Passagierslijsten. 

Vertrekplaats, vertrekhaven en scheeps- 

namen zijn enkele van de nuttige ingangen.  

Alhoewel Rotterdam als vertrekhaven de 

meeste passagiers telt, zijn er ook andere 

havens opgenomen. De vertrekplaatsen 

van de toekomstige passagiers liggen zowel 

in Nederland als in het buitenland zoals 

Antwerpen. 

Rootstech: lezingen in het Nederlands 

FamilySearch organiseerde dit jaar in 

London haar jaarlijkse grote beurs 

Rootstech. De lezingen in het Nederlands 

zijn te bekijken op Explore Sessions. 

MamaMito 

Tijdens het webinar, alleen voor de 

deelnemers aan MamaMito, op 3 maart 

2021 werd er meegedeeld dat de 

ontwikkelaar de website ‘MamaMito’ zal 

verwijderen van het internet.  

In een tussentijdse stand stelde MamaMito 

enkele toekomstige werkpaden uit hun 

stappenplan voor. Eind van de maand 

maart verwacht men dat de laatste 

staalafnames binnen zijn. Dan begint de 

fase van de sequentiëring of het aflezen 

van het mitochondriaal DNA. Als alles 

zonder al te grote hindernissen verloopt, 

mogen de deelnemers in de zomer van dit 

jaar een rapport over hun mitochondriaal 

DNA verwachten. 

Verdere rapportage en  wetenschappelijk 

onderzoek is lopend. Er werd ook gemeld 

dat resultaten van DNA-projecten uit het 

verleden -waar het kan- gekoppeld worden 

aan MamaMito. Daaronder vallen onder 

andere het project Romeinen in de 

deelstaat Vlaanderen, Merovinger-DNA en 

de Sint-Truidense skeletten. 

 

 

 

  

 

 

Sprokkels genealogie op het internet 

           

     

https://familiegeschiedenis.be/
https://historiesvzw.be/agenda/online-evenement-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
https://historiesvzw.be/nieuws/een-vermaledijd-koninklijk-besluit-de-digitalisering-en-ontsluiting-van-de-burgerlijke-stand/
https://www.wiewaswie.nl/nl/nieuws/passagiers-gezocht-passagierslijsten-holland-amerika-lijn-bijna-online/
https://www.familysearch.org/rootstech/rtc2021/search/results?language%5B0%5D=nl-NL&label=Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sequencing
http://www.erfgoedblog.be/archives/577-Het-Romeins-DNA-project.html
http://www.erfgoedblog.be/archives/577-Het-Romeins-DNA-project.html
https://merovingerdna.be/
https://www.hln.be/sint-truiden/opnieuw-honderdtal-eeuwenoude-graven-ontdekt-rondom-groenmarkt-opgravingen-straks-te-volgen-br-via-kijkzones~abf37e15/
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Genealogisch café 

De drie eerste maanden hebben wij onze 

bibliotheek niet kunnen openstellen. Via 

email stelden enkele leden ons vragen om 

opzoeking te doen. Wij zijn daar helaas niet 

op kunnen ingaan omdat we geen toegang 

hadden tot ons lokaal in het kasteel de 

Renesse dat in volledige lockdown was. 

De vraagstellers zullen, wanneer het 

kasteel terug toegankelijk is, zo spoedig 

mogelijk geholpen worden. 

 

Vervolg van de cursus familiekunde 

De cursus familiekunde die in oktober 2019 

gestart was en half november onderbroken 

is wordt ook hervat zodra we opnieuw 

toegang hebben in het kasteel de Renesse. 

De cursisten worden via email op de 

hoogte gebracht van de voorzetting van de 

cursus. 

 

Activiteiten in 2021 

Alhoewel op dit ogenblik nog geen 

concrete planning kan gemaakt worden 

voor de komende maanden geven wij 

hieronder toch reeds een datum die je kan 

noteren in je agenda 

Op 5 december 2021 richt de heemkundige 

kring SCILLA van Schilde haar 6de 

genealogische dag in. FV Regio Kempen 

heeft haar deelneming hieraan bevestigd. 

 

 

 

Oud schrift 

Om onze leden meer vertrouwd te maken 

met oud schrift publiceren wij in de 

Kempense Genealoog telkens een bladzijde 

in oud schrift met de transcriptie erbij. Wij 

stellen vast dat via de yahoo-groep van FV 

heel wat vragen komen i.v.m. de 

leesbaarheid van akten. 

FV Regio Kempen wil daarom in het najaar 

enkele lessen organiseren om de leden 

meer vertrouwd te maken met deze 

materie. Wij hebben nog geen concrete 

data kunnen vastleggen maar indien we 

terug vrijheid van handelen hebben zal dit 

in oktober/november doorgaan. De juiste 

modaliteiten worden later nog 

meegedeeld. Personen die geïnteresseerd 

zijn kunnen zich melden via mail bij: 

victor.bertels1@telenet.be 

Schenkingen 

Via Lisette Soffers, onze regelmatige 

bevoorrader van bidprentjes, kregen we 

een familieverzameling van rouwbrieven 

en bidprentjes van de familie Verbraeken. 

Het betreft vooral gegevens uit de 

gemeenten Oud-Turnhout, Ravels, Weelde 

en Arendonk.Gezien de omvang wordt dit 

weer een hele klus om alles in te scannen.  

Van harte dank aan de schenkers. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mededelingen en schenkingen 

https://www.scilla.be/
mailto:victor.bertels1@telenet.be
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Bij het inventariseren van de huwelijken die in Antwerpen in de kathedraal plaatsvonden, kwam ik tot de 

bevinding dat er menig huwelijk gesloten werd tussen personen die niet in Antwerpen geboren zijn. De herkomst 

van deze personen is zeer verscheiden en gespreid over het ganse land en ver daarbuiten. Bij het samenstellen 

van een stamboom of een  familiegeschiedenis worden we wel eens geconfronteerd met “verloren” of 

“onvindbare” voorouders of naamgenoten, en is het een grote moeilijkheid om precies te weten waar die 

persoon terecht gekomen is. Het klapperen van de huwelijken met personen van buiten Antwerpen, die daar 

huwden, kan een hulpmiddel zijn om ontbrekende schakels aan te vullen. 

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

stad Antwerpen. Dit is het achtste  vervolg. 

(bron: arch.be) 

 
Foto- Kathedraal van Antwerpen gezien vanuit de boerentoren in 2016 

(Rechten: Wikimedia – Openbaar Domein – Gentilla) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Lemmens      doop of herkomst Turnhout                                                   
kerkelijk 08-01-1758   met 
Christina Pasmans     doop of herkomst De Meersen bij Maastricht                                                  
getuigen Joannes De Bie - Josepho H aex 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Michael De West     doop of herkomst Mechelen                                                   
kerkelijk 08-01-1758   met 
Catharina Moons     doop of herkomst Vura (Tervuren)                                                    
getuigen Guilielmo Josepho Bincken - Joannes Baptiste Verstappen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Bernardus Carolus Jacobs D'Hadock   doop of herkomst Herps (Brussel)                                  
kerkelijk 14-01-1758   met 
Ursula Van der Biesen    doop of herkomst Antwerpen                                              
getuigen Francisco Buijsen - Joannes Jacobo Le Puisnier 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

 

 Huwelijken te Antwerpen Kathedraal O.L.Vr.- Noorden 1755-56-57 

 waarvan minstens één persoon afkomstig is van buiten de stad      

              Mariette Backs 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kathedraal_van_Antwerpen.jpg
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Guilielmus Josephus De Fosser   doop of herkomst bramia comitis  
kerkelijk 15-01-1758   met          (Braine-L'Alleud)                                      
Anna Maria van Buscom    doop of herkomst Mechelen                                              
getuigen Philippo Du Bois - Florentio Druone Chopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Jacobus Michiels     doop of herkomst Geel                                                   
kerkelijk 15-01-1758   met 
Anna Maria De Backer    doop of herkomst Antwerpen                                               
getuigen Marco De Pus - Joannes Marcelier 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Philippus Le Leu    doop of herkomst Merchien                                            
kerkelijk 16-01-1758   met 
Anna Catharina Geuens    doop of herkomst Pulderbos                                              
getuigen Josepho Van Ullen - Jacobo Wijckmans 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Anthonius Jacobus Gore    doop of herkomst Antwerpen                                           
kerkelijk 24-01-1758   met 
Elisabetha Francke     doop of herkomst Roermond                                                
getuigen Cornelio Van Den Bosch - Andreas Van Ham 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Christianus Scheppers    doop of herkomst Oers                                             
kerkelijk 25-01-1758   met 
Anna Catharina Jacobs    doop of herkomst Turnhout                                             
getuigen Joannes Van Hal - Henrico Scheppers 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Philippus Deckers     doop of herkomst Wuustwezel                                                 
kerkelijk 31-01-1758   met 
Judoca Henderickx     doop of herkomst Westerlo                                                  
getuigen Francisco Sas - Cornelio Van Loovere 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Reulens     doop of herkomst Leuven                                                   
kerkelijk 02-02-1758   met 
Maria Catharina Matthei    doop of herkomst Mercblaes (Merksplas)                                            
getuigen Christiano Melemans - Joannes Valentijns 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Stelju      doop of herkomst Antwerpen                                                      
kerkelijk 02-02-1758   met 
Joanna Petronilla De Grootte   doop of herkomst Lokeren                                      
getuigen Petro Geeraerts - Jacobo Cornelissens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Melchior Franck     doop of herkomst Antwerpen                                                   
kerkelijk 06-02-1758   met 
Elisabetha Keijsers     doop of herkomst Gestel                                                
getuigen Andreas Van Sant - Petro Van Langé 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Henricus Willems     doop of herkomst Zichem                                                   
kerkelijk 05-03-1758   met 
Anna Maria Willems     doop of herkomst Zichem                                                
getuigen Andreas Aerts - Petro De Winter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Baptista Bartels    doop of herkomst Antwerpen                                           
kerkelijk 08-03-1758   met 
Elisabetha Sulst     doop of herkomst Omlegom (Wommelgem)                                                   
getuigen Martino Hertoghs - Huberto Josepho Vilijn 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Baptista Du Bois    doop of herkomst Cortracensis (Kortrijk)                                          
kerkelijk 26-03-1758   met 
Maria Deodata Simones    doop of herkomst Namen                                              
getuigen Josepho Van Den Broeck - Nicolao Van Den Bergh 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Franciscus Josephus Mofroid   doop of herkomst De Boussiox in patria                                 
kerkelijk 16-04-1758   met      Leodiensi                                       
Joanna Maria Markasen    doop of herkomst Antwerpen             
getuigen Joannes Josepho MARTIN - Florentio Jopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Josephus De Wersier     doop of herkomst Antwerpen                                                
kerkelijk 22-04-1758   met 
Joanna Van Mierlo     doop of herkomst parochie St.Servatii Baronie  
getuigen Nicolao De Wersier - Joannes Guilielmo Vijgh   de Lieshout                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Andreas Van Roeij     doop of herkomst Rijkevorsel                                                 
kerkelijk 23-04-1758   met 
Maria Pellens      doop of herkomst Wuustwezel                                                      
getuigen Franciscus Van Olmen - Joannes Van den Kieboom 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Arnoldus Verherbruggen    doop of herkomst Mechelen                                             
kerkelijk 11-05-1758   met 
Maria Catharina Vervoort    doop of herkomst Gierle                                          
getuigen Joannes Baptiste Dael - Adriano Van Houten 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Cornelius Franciscus Van der Stock  doop of herkomst Antwerpen                                 
kerkelijk 14-05-1758   met 
Isabella Elosabetha Den    doop of herkomst Leuven                                           
getuigen Antonio Van der Stock - Gaspar Van der Stock 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Gijsels      doop of herkomst s'Gravenwezel                                                     
kerkelijk 17-06-1758   met 
Maria Helena Wildiers    doop of herkomst Stabroek                                              
getuigen Stephano Lebot - Joannes Boen 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Guilielmus Henricus Van Ham   doop of herkomst Boxmeer                                        
kerkelijk 17-06-1758   met 
Joanna Maria Crillaerts    doop of herkomst vero ex Zevenbergen                                            
getuigen Andreas Van Ham - Joannes Crillaerts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Verrept     doop of herkomst Reet                                                     
kerkelijk 17-06-1758   met 
Maria Anna Pooters     doop of herkomst Moorsel                                                 
getuigen Martino Rom - Adriano Pooters 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Andreas Carpentier     doop of herkomst Brussel                                                
kerkelijk 24-06-1758   met 
Joanna Horemans     doop of herkomst St.Willibrordi                                                    
getuigen Dno Godefrido Rosa - Joannes Jacobo De Quertemon 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Cornelius Hermans     doop of herkomst Wortel                                                 
kerkelijk 24-06-1758   met 
Catharina Francisca Van Druijnen   doop of herkomst Antw.St.Willibrordi                                 
getuigen Petro Hermans - Ferdinando Van Druijnen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Josephus Van der Veken    doop of herkomst Balen                                             
kerkelijk 29-06-1758   met 
Maria Corlet of Borlet    doop of herkomst Lommen                                            
getuigen Joannes Baptiste Van de Craen - Joannes Baeseliers 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Egidius Kennes     doop of herkomst Rumst                                                     
kerkelijk 04-07-1758   met 
Catharina Jaspers     doop of herkomst Massenhoven                                                 
getuigen Joannes Cats - Joannes Francisco Van Dun 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Franciscus Van Nes    doop of herkomst Antwerpen                                        
kerkelijk 06-07-1758   met 
Maria Gertrudis Gast     doop of herkomst s'Hertogenbosch                                               
getuigen Petro Van Nes - Leonardo Gast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Franciscus Verschueren   doop of herkomst Antwerpen                                     
kerkelijk 17-07-1758   met 
Joanna Van Hoeck     doop of herkomst Gils                                                   
getuigen Joannes Francisco Verschueren - Florentio Chopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Boschaerts     doop of herkomst Schoten                                                 
kerkelijk 07-08-1758  met 
Adriana Vergauts     doop of herkomst (etiam spansa )Schoten                                             
getuigen Francisco Gevaerts - Cornelio Wouters 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Henricus Croon     doop of herkomst Putte                                                     
kerkelijk 07-08-1758   met 
Catharina Ven     doop of herkomst Berlaar (Baldere)                                                      
getuigen Joannes De Cort - Carolo Francisco Musaert 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes De Winter     doop of herkomst  parochiani de Ekeren                                 
kerkelijk 17-08-1758  met 
Anna Catharina Verswijvelen   doop of herkomst                                        
getuigen Petro Bogaerts - Florentio Druon Chopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Booms     doop of herkomst Haarlem                                                      
kerkelijk 28-08-1758   met 
Elisabetha Catharina Van Heulen   doop of herkomst Antwerpen                                    
getuigen Philippo Henrico Van Hoof - Michaele Guilielmo Van Genchten 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Cornelius Bourri     doop of herkomst Antwerpen                                                                                        
kerkelijk 29-08-1758   met 
Maria Anna Tevensen    doop of herkomst Stokkem                                                
getuigen Egidio Bourri - Gerardo Simons 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Cornelius Verheijden     doop of herkomst Meer                                               
kerkelijk 05-09-1758  met 
Maria Catharina Van De Ven   doop of herkomst Schoten                                        
getuigen Joannes Josepho Verheijden - Joannes Baptiste De Smit 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Van De Camp     doop of herkomst Mechelen                                                
kerkelijk 25-09-175   met 
Gertrudis Elisabetha Strickers   doop of herkomst Pelt                                    
getuigen Francisco De Weerdt - Joannes Francisco Van De Camp 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Rochus Franciscus Lievens    doop of herkomst Gent                                          
kerkelijk 01-10-1758  met 
Maria Catharina Van Boven    doop of herkomst Markgraveleij                                          
getuigen Ludovico Cretu - Joannes Francisco ANTHONI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Melchior Van Aertselaer    doop of herkomst Lier                                            
kerkelijk 08-10-1758  met 
Clara Van der Straeten    doop of herkomst Antwerpen                                             
getuigen Petrus Crick - Guilielmo De Winter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Cornelius Smits     doop of herkomst Ekeren                                                    
kerkelijk 18-10-1758  met 
Margareta De Vocht     doop of herkomst Arendonk                                                
getuigen Cornelio De Vocht - Gregorio De Vocht 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Rouvoet     doop of herkomst parochiani de Wijnegem                                                    
kerkelijk 20-10-1758  met 
Maria Ghijs      doop of herkomst  
getuigen Jacobo Quertemont - Waltero Van Ostaijen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Jacobus Josephus De Moor    doop of herkomst Antwerpen                                          
kerkelijk 23-10-1758  met 
Joanna Josephina Cremers    doop of herkomst Antwerpen                                           
getuigen Jacobo De Moor - Florentio Chaupin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Franciscus Verwilt     doop of herkomst Zoersel                                                 
kerkelijk 13-11-1758  met 
Maria Anna Mercelis     doop of herkomst Wechelderzande                                                
info 3de en 4de graad verwantschap 
getuigen Joannes Verwilt - (alio) Joannes Verwilt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Willems     doop of herkomst Atick                                                     
kerkelijk 21-11-1758  met 
Maria Catharina Greër    doop of herkomst Nijvel                                             
getuigen Joannes del Petro - Joannes Baptiste Le Cust 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes De Cock     doop of herkomst Lier                                                    
kerkelijk 27-11-1758  met 
Maria Persoons     doop of herkomst Brussel                                                    
getuigen Michaele De Cock - Tobia Van Cutsem 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Franciscus Josephus D'Hulst    doop of herkomst Lier                                       
kerkelijk 18-12-1758  met 
Hendrina Elisabetha Molthoen   doop of herkomst Breda                                      
getuigen Andreas Van Sandt - Philippo Josepho Peeters 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Judocus Heijvaert     doop of herkomst Opeijck (Opwijk)                                                  
kerkelijk 23-01-1759  met 
Catharina Van Marode    doop of herkomst Rozendaal                                               
getuigen Ludovico Heijvaert - Bartholomeo Beijers 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Peutinckx     doop of herkomst Antwerpen                                                                                                
kerkelijk 28-01-1759  met 
Petronilla Stockvis     doop of herkomst Waalwijk                                                                                             
getuigen Leonardo Stockvis - Petro Mertens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Peeters     doop of herkomst Noorderwijk                                                                                                
kerkelijk 04-02-1759  met  
Catharina Moons     doop of herkomst Meldert                                                                                                  
getuigen Francisco Van Roij - Joannes Saurter 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Franciscus Geni    doop of herkomst Antwerpen                                                                                        
kerkelijk 07-02-1759  met  
Cornelia Cockx     doop of herkomst Herentals                                                                                                   
getuigen Joannes Petro Mertens - Joannes Francisco Verbalck 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Moorsel Cornelius De Beuckelaer    doop of herkomst Kontich                                                                                          
kerkelijk 20-02-1759  met  
Maria Mertens      doop of herkomst Moorsel                                                                                                   
getuigen Joannes Baptiste Mertens - Gummaro Mertens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Petrus Damassus Stievenaert    doop of herkomst Beloeil                                                                                      
kerkelijk 22-02-1759  met  
Maria Elisabetha Verheijden     doop of herkomst  Weelde                                                                            
getuigen Petro Cnudde - Francisco Josepho Stievenaert 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Petrus Antonius Verstraeten    doop of herkomst Antwerpen                                                                                     
kerkelijk 18-03-1759  met 
Elisabetha Schoenmaeckers     doop of herkomst Maastricht                                                                                        
getuigen Francisco Antonio Maximiliano Schoenmaecker - Petro Antonio Verstraeten 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Jacobus Meuler      doop of herkomst Swaluwen                                                                                                   
kerkelijk 19-03-1759  met  
Maria Meeus       doop of herkomst Omlegom  
getuigen Mathias Meeus - Adriano Meeus       (Wommelgem)                                                                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Bonaventura Terrarij      doop of herkomst Antwerpen                                                                                            
kerkelijk 16-04-1759  met  
Joanna Catharina Helbert     doop of herkomst Mechelen                                                                                         
getuigen Jacobo De Wilde - Joannes Baptiste Pelles 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Nicolaus Baudewijns      doop of herkomst Antwerpen                                                                                              
kerkelijk 21-04-1759  met  
Helena Van der Crabben     doop of herkomst Echt                                                                                           
getuigen Jacobo Baudewijns - Florentio Chopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Bernardus Albertus Van der Plassche   doop of herkomst Gent                                                                              
kerkelijk 22-04-1759  met  
Catharina Nieuwburger     doop of herkomst den Doel                                                                                            
getuigen Huberto Vileijn - Florentio Chopin 
kerkelijk 02-05-1759  met  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Baptista Cruijck     doop of herkomst Antwerpen                                                                                         
kerkelijk 02-05-1759  met  
Isabella Clara De Vergara     doop of herkomst Heece                                                                                        
getuigen Antonio Van Bedaff - Joannes Josepho Cruijck 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Josephus Adrianus Leemans     doop of herkomst Antwerpen                                                                                        
kerkelijk 21-05-1759  met 
Joanna Huijsmans      doop of herkomst Alphen                                                                                                 
getuigen Joannes Verschueren - Joannes Francisco Verschueren 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Jacobus De Ridder      doop of herkomst Antwerpen                                                                                                
kerkelijk 03-06-1759  met 
Anna Theresia Van Camp     doop of herkomst Borgerhout                                                                                           
getuigen Cornelio van der Sanden - Florentio Chopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Nicolaus Van Paessen     doop of herkomst Antwerpen                                                                                             
kerkelijk 10-06-1759  met 
Petronilla Penvis      doop of herkomst Geel bij Zittaart                                                                                                
getuigen Antonio Van Paessen - Joannes Penvis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Josephus Pierart     doop of herkomst Du Reux                                                                                         
kerkelijk 10-06-1759  met  
Anna Theresia Brunet     doop of herkomst Cousinnes                                                                                             
getuigen Joannes Josepho Brunet - Elia Zieveriacque 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Adrianus Diericx      doop of herkomst Kontich                                                                                                 
kerkelijk 21-06-1759  met 
Maria Geeraerts      doop of herkomst Duffel                                                                                                  
getuigen Govardo Geeraerts - Petro Diericx 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Jacobus Van Dijck      doop of herkomst Antwerpen                                                                                               
kerkelijk 24-06-1759  met  
Joanna Verslijcke      doop of herkomst Lokeren                                                                                               
getuigen Jacobo Van Dijck - Jacobo GILBERT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Joannes Baptista Volckerick     doop of herkomst Antwerpen                                                                                     
kerkelijk 01-07-1759  met 
Elisabetha Cuijpers      doop of herkomst Heythuijsen                                                                                              
getuigen Joannes Dionisio Volckerick - Roberto Francisco Ruont 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Theodorus De Bruijn      doop of herkomst Amsterdam                                                                                             
kerkelijk 17-07-1759  met 
Anna Theresia Maria Van Vergelo    doop of herkomst Antwerpen                                                                                 
getuigen Philippo Florentio Van Vergelo - Arnoldo josepho Van Vergelo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Jacobo Franciscus Wolschot     doop of herkomst Antwerpen                                                                                       
kerkelijk 23-07-1759  met 
Joanna Cecilia De Smet     doop of herkomst Soignies                                                                                           
getuigen Martino Henrico Van Der Borcht - Joannes Henrico Leonart 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Willibrordus Van Herck     doop of herkomst Middelburg                                                                                           
kerkelijk 29-07-1759  met 
Maria Elisabetha Machielsens    doop of herkomst Antwerpen                                                                                    
getuigen Jacobo Francisco Machielsens - Henricus Schaerlinckx 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Jacobus Bartes      doop of herkomst Antwerpen                                                                                                   
kerkelijk 14-08-1759  met 
Adriana Roels       doop of herkomst Rijsbergen                                                                                                    
getuigen Cornelio Van Looveren - Cornelio Verscheuren 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Melchior Torfs      doop of herkomst Antwerpen                                                                                                   
kerkelijk 15-08-1759  met 
Maria Catharina Holstein     doop of herkomst Mosacensis                                                                                         
getuigen Joannes Servé - Joannes Bonaventura Janssens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Henricus Bol       doop of herkomst Antwerpen                                                                                                    
kerkelijk 19-08-1759  met 
Maria Van Hoof      doop of herkomst Breda (Breana)                                                                                                  
getuigen Carolo Vatië - Gille Aertsens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Egidius Teijssens      doop of herkomst Antwerpen                                                                                                
kerkelijk 09-09-1759  met 
Helena Heijingh      doop of herkomst Breda                                                                                                  
getuigen Jospeho Verwillighen - Antonio Engelen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Baptista Bastiaensens    doop of herkomst Mortsel                                                                                    
kerkelijk 11-09-1759  met 
Maria Kinschots      doop of herkomst Brecht                                                                                                  
getuigen Joannes Baptiste De Deken - Henrico Verpoorten 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Antonius Merckx      doop of herkomst Korbeek                                                                                                              
kerkelijk 11-09-1759  met 
Elisabetha Leijs      doop of herkomst Minderhout                                                                                                 
getuigen Carolo Josepho Herckelbout - Christiano Hendrickx 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Martinus Strommigers     doop of herkomst Giesekercken                                                                                             
kerkelijk 16-09-1759  met 
Maria Bruijnincx      doop of herkomst Menen (Menensis)                                                                                                    
getuigen Joannes Van Den Broeck - Cornelio Lemmens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Joannes Frnaciscus Cuppens     doop of herkomst Antwerpen                                                                                                    
kerkelijk 19-09-1759  met 
Barbara Danckaert      doop of herkomst Geertruidenberg                                                                                                
getuigen Bernardo Josepho Detillieu - Florentio Joppin 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Gabriel Verhoeven      doop of herkomst Gierle                                                                                                
kerkelijk 09-10-1759  met 
Anna Catharina Der Kinderen    doop of herkomst Tielen                                                                                      
getuigen Lamberto Lambrechts - Francisco Der Kinderen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Adrianus Van Geneghten    doop of herkomst Olen                                                                                           
kerkelijk 22-10-1759  met 
Christina Daems      doop of herkomst Olen                                                                                                  
getuigen Cornelio Van der Jeught - Florentio Druon Chopin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Josephus Quelincq     doop of herkomst De Lugni                                                                                        
kerkelijk 01-11-1759  met 
Joanna Van Winckel      doop of herkomst Weert                                                                                               
getuigen Alexandro Lathouwer - Petro Lemmens 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Judocus Haucour      doop of herkomst Verdun                                                                                                  
kerkelijk 04-11-1759  met 
Barbara Achten      doop of herkomst Peer                                                                                                   
getuigen Lamberto Col - Florentio Joppin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Franciscus De Visser      doop of herkomst Antwerpen                                                                                            
kerkelijk 11-11-1759  met 
Petronella Winteroij      doop of herkomst Venroij                                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Josephus Franciscus Parijs     doop of herkomst Antwerpen                                        
kerkelijk 07-01-1760  met 
Anna Maria Mertens      doop of herkomst Moorsel                                                
getuigen Joannes Baptiste Mertens - Joannes Baptiste Parijs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Baptista Claes     doop of herkomst Geel                                             
kerkelijk 08-01-1760  met 
Maria Catharina Elisabetha Crom    doop of herkomst Sittard                                   
getuigen Christiano Van Broeckhoven - Petro Thijs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
Franciscus Josephus Sterlin     doop of herkomst Atrebatensis 
kerkelijk 02-02-1760  met           (Atrecht-Utrecht)                                                                                  
Elisabetha Bessems      doop of herkomst Antwerpen        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Joannes Hieronimus Brognet    doop of herkomst Arcken                                        
kerkelijk 03-02-1760  met 
Joanna Maria Goemans     doop of herkomst Leuven                                               
getuigen Joannes Brognet - Guilielmo De Ruijt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Baptista De Jongh     doop of herkomst Borgerhout                                          
kerkelijk 03-02-1760  met 
Anna Catharina Huijgens     doop of herkomst Antwerpen                                            
getuigen Petro De Jongh - Joannes Van Der Linden 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Matthias Peuskens      doop of herkomst Hasselt (Hasletanus)                                                  
kerkelijk 05-02-1760  met 
Anna Jacoba Hoetin      doop of herkomst Den Haag  
getuigen Joannes De Heel - Florentio Joppin         (Haga comitis)                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Philippus Jacobus Craen     doop of herkomst Aartselaar                                            
kerkelijk 10-02-1760  met 
Elisabetha Dens      doop of herkomst Lichtaart                                                              
getuigen Francisco Roef - Guilielmo Van Kerckhove 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Antonius Van de Leur             doop of herkomst Vleimen 
kerkelijk 10-02-1760  met                                             
Anna Maria Kileers      doop of herkomst Turnhout                                                 
getuigen Petro Lemmens - Hoannes De Vos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Josephus Ferdinandus Pauwels    doop of herkomst Antwerpen                                       
kerkelijk 12-02-1760  met 
Carolina Jacoba Mertilda Hermans    doop of herkomst Oostende                                   
getuigen Thomas Matthias Hendrix - Godefrido Josepho Pauwels                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Waltherus Van Camp                              doop of herkomst Rumst 
kerkelijk 13-02-1760  met                                                 
Joanna Elisabetha Vleugels     doop of herkomst Amstenrade                                         
getuigen Guilielmo Brandts - Petro Josepho Van Camp                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Jacobus Mertens      doop of herkomst Schoten                                                    
kerkelijk 18-02-1760  met 
Catharina Verdaet      doop of herkomst Wechelderzande                                                  
getuigen Michele Van Bauwel - Florentio Druon Chopin                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Martinus Luijten      doop of herkomst Deurne                                                   
kerkelijk 10-04-1760  met 
Maria anna Loodts      doop of herkomst Pulle                                                                              
getuigen Petro Lof - Florentino Druon Chopin                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Carolus Alexander Merkelli                              doop of herkomst Antwerpen                                  
kerkelijk 13-04-1760  met 
Elisabetha Willebors      doop of herkomst Lille                                               
getuigen Dnus Francisco Josepho Merkelli - Gummaro Mertens                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Petrus Lefelon      doop of herkomst Antwerpen                                                     
kerkelijk 15-04-1760  met 
Anna Maria Van Savelberghs    doop of herkomst Leuven                                                                  
getuigen Augustino Van Savelberghs - Joannes Baptiste Lefelon 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Joannes Baptista Leijsen     doop of herkomst Tielen                                           
kerkelijk 15-04-1760  met 
Maria Theresia Meeus     doop of herkomst Gierle                                                                           
getuigen Carolo Vatie - Florentio Druon Chopin                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Baptista Somers     doop of herkomst Borsbeek  
kerkelijk 15-04-1760  met 
Joanna Maria Vues      doop of herkomst Turnhout                                                                          
getuigen Melchiore Somers - Cornelio Struijs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Petrus Priem       doop of herkomst Deurne                                                       
kerkelijk 18-04-1760  met 
Anna Theresia Aerts      doop of herkomst  Geel                                                       
getuigen Jacobo Van Kasteren - Florentio Druon Chopin  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Baptista Van Meirvenne    doop of herkomst Temse                                    
kerkelijk 28-04-1760  met 
Catharina Segers      doop of herkomst Deurne                                                                               
getuigen Joannes Baptiste Van Steven - Adriano Segers                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Petrus Vermeulen      doop of herkomst Brussel                                                  
kerkelijk 28-04-1760  met 
Elisabetha Van Langendonck    doop of herkomst Ottenburg                                                                     
getuigen Josepho Francisco Van Der Borcht - Joannes Baptiste Wouters  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Christianus Visser      doop of herkomst Osnabrugensis 
kerkelijk 03-05-1760  met       (Osnabrück)                                           
Ida Maria Van Streel      doop of herkomst Hasselt                                                                           
getuigen Joannes Raebelin - Florentio Druon Chopin                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Josephus Adriaensens     doop of herkomst Vlimmeren                                               
kerkelijk 05-05-1760  met 
Anna Catharina Arts      doop of herkomst Wortel                                                
getuigen Jacobo De Bot - Cornelio Adriansens                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Jacobus Aerts       doop of herkomst Ravels                                                      
kerkelijk 15-05-1760  met 
Anna Maria Cleiren      doop of herkomst Baarle-Hertog                                                 
getuigen Jacobo Franssen - Francisco MARINUS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Antonius De Ridder      doop of herkomst Hoof(Hove)                                                 
kerkelijk 15-05-1760  met 
Francisca Melin      doop of herkomst Isel                                                    
getuigen Joannes Melin - Francisco MARINUS                             
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Joannes Philippus Lemmens     doop of herkomst Roermond                                          
kerkelijk 16-05-1760  met 
Anna Van den Enden      doop of herkomst Boechout                                                                         
getuigen Simon Balthazaro Hendrix - Cornelio Loddijn                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Adrianus Van Eersel      doop of herkomst Baerewijck                                                
kerkelijk 22-07-1760  met 
Isabella Buijens      doop of herkomst Zoersel                                                                             
getuigen Anthonio Terfencoren - Michaele Van Bauwel   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Petrus IJsenbrandt      doop of herkomst Antwerpen                                                 
kerkelijk 22-07-1760  met 
Maria De Wolf      doop of herkomst Oostende                                                                                 
getuigen Petro Tempels - Huberto Josepho IJsenbrandt                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Cornelius Lambreght Janssens    doop of herkomst Loenhout                                       
kerkelijk 16-08-1760  met 
Petronilla Aernouts      doop of herkomst Loenhout                                                                           
getuigen Petro Van Hoof - Florentio Druone Chopin                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Franciscus Henricus Theijs     doop of herkomst Antwerpen                                         
kerkelijk 17-08-1760  met 
Petronella Mertens      doop of herkomst Pulderbos                                                                             
getuigen Joannes Francisco De Pooter - Joannes Pesoo                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Rumoldus De Maeijer     doop of herkomst Antwerpen                                                
kerkelijk 19-08-1760  met 
Maria Martina De Pauw     doop of herkomst vero Brussel                                                                          
getuigen Baltazaro Borckx - Cornelio De Vos                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Antonius Nagels      doop of herkomst Antwerpen                                                    
kerkelijk 03-09-1760  met 
Maria Catharina Beckers     doop of herkomst Diest                                                                       
getuigen Gerardo Keirsmaeckers - Joannes De Craen                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Hubertus Van Eupen     doop of herkomst Eindhoven                                                 
kerkelijk 08-09-1760  met 
Anna Catharina Geluijckens     doop of herkomst Putte                                                                       
getuigen Mathias Geluijckens - Francisco Storms                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Martinus Matthijssens     doop of herkomst Lichtaart                                              
kerkelijk 08-09-1760   met 
Anna Theresia De Cort     doop of herkomst Retie                                                                         
getuigen Joannes Schors - Florentio Druon Chopin 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Balduinus Josepho Baroneau    doop of herkomst Antwerpen                                         
kerkelijk 09-09-1760  met 
Joanna Maria De Laet     doop of herkomst Hoboken                                                                           
getuigen Guilielmo Ludovico De Coninck - Joannes Baptiste Baroneau                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Franciscus Van Bornewijck     doop of herkomst Sint-Niklaas-Waas                                          
kerkelijk 12-09-1760  met 
Anna Catharina Schoonbroeck    doop of herkomst Marckgraveleij                                                                    
getuigen Adriano Keirsmaeckers - Juliano Gulck            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Andreas Tobiau      doop of herkomst Baasrode                                                     
kerkelijk 14-09-1760  met 
Maria Theresia Pertens     doop of herkomst Leuven                                                                       
getuigen Andreas Van de Vliet - Joannes Gregorio Van Colput 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Anthonius Valentinus Hospies    doop of herkomst Brussel                                       
kerkelijk 27-09-1760  met 
Maria Joanna Zegers      doop of herkomst vero Antwerpen                                                                          
getuigen Nicolao Hospies - Ignatio Zegers 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Josephus Bertou                                                    doop of herkomst Nijvel     
kerkelijk 09-11-1760  met 
Anna Maria Van Kamp     doop of herkomst Antwerpen                                                                     
getuigen Petro Bertou - Henrico Bomgaerts 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Alexius Wils       doop of herkomst Mol                                                       
kerkelijk 09-11-1760  met 
Cornelia Lenaerts      doop of herkomst Hoogstraten                                                  
getuigen Mattheo De Winter - Gerardo De Winter                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Egidius Van den Sanden     doop of herkomst Brussel                                             
kerkelijk 29-11-1760  met 
Ludgardis Van Bredenrode     doop of herkomst Uden                                                                       
getuigen P.Berrevoets - Michaele Bambisson                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Michael Bruers  doop of herkomst Oele (Olen ?)                                                      
kerkelijk 02-12-1760  met 
Catharina Cornelia Everaerts    doop of herkomst Antwerpen                                                                   
getuigen Alexandro Everaerts - Joannes Everaerts                             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
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Blijkbaar is het principe van crowd funding geen 

uitvinding van deze tijd! Uit deze brief blijkt dat al 

in de 18de eeuw een beroep gedaan werd op 

burgers om bij te dragen voor een aankoop van 

een kanon. 

1 De verenighde Belgique provincien zijn de Verenigde 
Nederlandse Staten in 1790. 
2 Waarschijnlijk de Louis d’or. Muntstukken in de Lage 
Landen.  Louis (monnaie) op de Franse Wikipedia. 
3 Omcirkelde letters niet leesbaar. 

 

Ingevolge versoeck van de hooghmogende 

eerweerde ende edele heeren staten der ver 

eenighde Belgique provincien1 tot het becos 

tigen van canons, verclaren de ondergeteeckende 

te samen te hebben ingeschreven tot het becostigen  

van een canon ter somme van dertigh Louisen2 

L. Otterdijck, pastor in Arendonck 

T.M. Wouters, secretaris in Arendonck 

G. Zacharias, preses -  J. De Vocht 

Willem Wijnants, - d. heer Mijnendonckx 

Peeter Bosch, - J.F. Cnaeps 

J.Fr Struijf, - Jan B. Seels 

Ans. Van der Veeken, - Fr Mesen 

God Godfriedus, - Claessen3  

Ignatius Vervoort 

Henry van Dessel 

dit is het hand X merck van Ida Geeraerts  

wed(uwe) H Brijnaerts 

Joannes Meulemans,  - P Classen 

Jan Van Beers Christiaen Willems 

Willem Staes 

Tresia Seels 

P De Vocht,  - Fransus Spoormans 

Cornelis Borgmans 

Dit is het hand X merck van J(oanne)s Borghmans 

 

Op de tweede bladzijde van deze brief staan nog 28 namen 
van inwoners  die inschreven om bij te dragen voor de 
aankoop. Het zijn de volgende personen: 

Jan Lenaerts, Peter Jacobs, Bastiaen Meijnendonck, Seijmon 
Dermonden, Hendrik Wijnen, Nicolaes Van Eyck, Hendrik 
Meijnendonkx, Jan Schurmans, Jan Gevaerts, Marten 
Wijnen, Jacobus Meus, Roelant Meijnendonkx, Dominicus 
Claesens, Catharina De Vogt, weduwe, Jan Wijnen, Hendrik 
De Proost, Antonis Govaerts, Peter Staes (Wippelberg), 
Jacobus Cuijpers, Christiaen Corsten, Jan Van Gorp, Adriaen 
Van Herck, Wilm Corsten weduwn., Peeter Joris, Jan Van 
Reusel, Adriaen Clasens, Martinus Vaes, Adriaen Van den 
Veken. 
 
Uit het geschrift van de namen maken wij op dat degene 
die bijdroegen, hun naam eigenhandig geschreven hebben. 
Er zijn slechts 2 personen die niet kunnen schrijven. 

 

 

  

 

 

Transcriptie van oud schrift. 

Inschrijving te Arendonk om een kanon te becostigen. 

           Victor Bertels 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Nederlandse_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Nederlandse_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oude_muntsoorten_in_de_Lage_Landen#L
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oude_muntsoorten_in_de_Lage_Landen#L
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_(monnaie)


Colofon 
 

 

 

Richtlijnen voor artikels 

Maak de artikels op in het lettertype Calibri 12. Maak 

de tekst op in één kolom.  Artikels digitaal bezorgen bij 

Victor Bertels voor de 1ste van de maand waarin het 

blad verschijnt. Elke auteur is verantwoordelijk voor 

haar of zijn artikels. 
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