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Editoriaal 

 
Oef! In menige vereniging werd er een zucht van opluchting geslaakt. 

We kunnen terug aan de slag. 

 Wanneer u deze Kempense genealoog in uw mailbox leest zijn onze 

bezigheden al terug opgestart. Vanaf de eerste dag van de 

versoepeling konden wij al bezoekers ontvangen in ons genealogisch 

café. Het deed deugd voor de bezoekers en onze medewerkers. 

De “besloten tijd” is echter ook een gelegenheid geweest voor reflectie 

en nadenken over de toekomst. We zijn inmiddels allemaal ongeveer 

anderhalf jaar ouder geworden. Gelet op de ouderdomscurve van onze 

leden durven wij veronderstellen dat bij sommigen het animo wat 

verslapt is en de “goesting” om nog intens met stamboomonderzoek 

bezig te zijn niet meer prioritair is. 

Het positieve dat wij ervaren is, dat we ons dit eerste half jaar toch 

kunnen verheugen op een belangrijk aantal nieuwe leden. Welke 

leeftijd ze hebben kunnen we niet achterhalen, maar het is wel een 

fenomeen dat we de vorige jaren niet gekend hebben. 

Stamboomonderzoek, familiegeschiedenis het is een hobby of 

bezigheid die de laatste jaren meer en meer in de belangstelling is 

gekomen. Er worden zelfs televisieprogramma’s over gemaakt. Nu is 

“erfgenamen gezocht” niet het ideale voorbeeld om aan 

stamboomonderzoek te doen, het geeft wel aan dat het, zelfs voor een 

notaris die over alle middelen beschikt om opzoekingen te doen, niet 

altijd mogelijk is om erfgenamen op te sporen. Hoe moeilijk moet het 

dan zijn voor de amateur genealoog om een samenstelling van zijn 

familie te doen met de beperkingen die de wet en de privacy oplegt. 

Een groot deel van die beperkingen, 100 jaar voor geboorten, 75 jaar 

voor huwelijken en 50 jaar voor overlijden, is te overbruggen door 

allerlei publicaties die wel onder het publiek verspreid worden. 

Geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, rouwbrieven en bid- 

prentjes, overlijdensberichten en jubilea, zijn de aangewezen weg om 

die perioden te overbruggen. 

Belangrijk is immers dat je bij je opzoekingen zoveel mogelijk het 

volledige gezin in beeld kan brengen, immers tantes, nonkels neven of 

nichten kunnen soms de weg wijzen naar groot- of overgrootouders. 

Zoals boven gezegd is FV Regio Kempen al volop in actie.  Wij doen ook 

een extra inspanning door in de vakantiemaanden juli en augustus 

ons documentatiecentrum open te stellen. Zo kan je de eventuele 

achterstand ophalen en misschien uw uitgestelde vakantie toch nog 

min of meer zinvol opvullen 

Wij zijn fier op ons documentatiecentrum waar we u als zoeker kunnen 

verwennen met de bewerkingen van de gegevens van 125 gemeenten, 

het overgrote deel uit de Kempen en het Nederlandse Noord-Brabant. 

Gezinssamenstelling van parochieregisters zijn een goudmijn voor 

beginners en voor diegenen die vastgelopen zijn in hun 

opzoekingen.Het is zeker niet altijd het internet dat u de oplossing 

biedt. 

Victor Bertels 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_-_The_Coronation_of_Napoleon_(1805-1807)_Cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_-_The_Coronation_of_Napoleon_(1805-1807)_Cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_-_The_Coronation_of_Napoleon_(1805-1807)_Cropped.jpg
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De Napoleontische tijd is een van de meest 

dramatische en tevens boeiende periode uit de 

moderne geschiedenis. De Franse revolutie heeft 

in gans West-Europa de bestaande structuren 

overhoopgehaald. Het begint met de afschaffing 

van de bestaande burgerlijke en kerkelijk 

structuren die al eeuwen gangbaar zijn. De 

registratie van geboorten, huwelijken en 

overlijden wordt voortaan geregeld door de 

burgerlijke overheid. De bestuurlijke indeling 

ondergaat grondige wijzigingen en het land wordt 

ingedeeld in departementen. De Kempen wordt 

het departement van de twee nethen. De voertaal 

in bestuurlijke aangelegenheden wordt Frans. 

Pastoors worden verplicht trouw te zweren aan de 

revolutie en kerkelijke goederen worden 

aangeslagen. Om het allemaal nog ingewikkelder 

te maken wordt nog een andere tijdrekening 

ingevoerd: de republikeinse kalender. Niets bleef 

meer zoals het was! Dit alles gebeurde in de 

periode tussen 1794 en 1802.  

We kunnen nu 

wel stellen dat 

sedertdien nooit 

meer zulke grote 

wijzigingen in 

onze maatschap- 

pij hebben plaats 

gevonden, zelfs 

niet na de twee 

wereldoorlogen. 

En na die tur- 

bulente periode 

krijgen we het 

bewind van Napoleon. Hij voert grondige 

wijzigingen door op bestuurlijk gebied en sluit een 

concordaat met de Paus. In ons recht van vandaag 

vinden wij nog steeds wetten die stammen uit die 

tijd. 

 

De aankomst en beginjaren van Napoleon in 

Frankrijk (1) 

Op 3 juni 1793 meert de driemaster “La Balette” 

aan in Toulon, hij komt uit Corsica. Aan boord  

Litizia Ramolino, weduwe Bonaparte, en moeder 

van Napoleon, met vijf van haar kinderen. 

Napoleon was toen al bij het leger en na de dood 

van zijn vader in 1785 stond hij in voor het 

onderhoud van zijn familie 

Zij waren Corsica ontvlucht omwille van een oorlog 

tussen de clan Paoli, die wilden Corsica onder 

Engels bewind, en de clan Bonaparte die wilden 

aansluiten bij Frankrijk 

Lucien, de oudste broer van Napoleon was privé 

secretaris geweest van Pasca Paolini maar was in 

februari 1793 al gevlucht en werkte sedertdien als 

advocaat in Parijs. 

De twee families waren vroeger vrienden maar op 

24 mei 1793 hadden de Paoli’s  het huis van de 

familie Bonaparte in brand gestoken. Moeder 

Litizia was met haar gezin gevlucht in de maquis. 

Lucien en Napoleon zorgden ervoor dat hun 

moeder met hun broers en zusters naar Frankrijk 

konden vluchten.  

Het was in volle crisistijd. In Toulon heerste terreur 

als gevolg van het zgn “schrikbewind”. Executies 

op straat waren geen uitzondering en de lijken 

lagen verspreid in de stad. De guillotine werkte 

volop. Het bloed vloeide 

Lucien zorgde voor nieuwe paspoorten met andere 

voornamen voor zijn zussen en hetzelfde beroep 

als hun moeder: naaister. Paspoort 576 op naam 

van Litizia Bonapart, naaister, 56 jaar oud -in feite 

was ze slechts 45 jaar-. Paspoort 577: Marianne 

Bonaparte, 18 jaar. Paspoort 578: Paulette 

Bonaparte 15 jaar. Paspoort 579: Anunciata 

Bonaparte 13 jaar. 

 

 

 

  

 

 

DE AANKOMST VAN DE FAMILIE BONAPARTE  IN FRANKRIJK  

 
                       Victor Bertels  

 

wapenschild Letizia Bonaparte 



 
 

De Kempense Genealoog  jaargang 23, nummer 1,  januari-maart 2021 38 

De familie vestigde zich in Valette in het 

departement van de Var, en door bemiddeling van 

Augustin Robespiere, de broer van de beruchte 

Maximiliaan, chef van de revolutie in Parijs, kreeg 

de familie een staatstoelage die toegekend werd 

aan politieke vluchtelingen die de republiek 

steunden. 

Napoleon, bruisend van ambitie is de 20ste juni 

naar Nice vertrokken om zijn 4de régiment 

d’artillerie te vervoegen. Hij zal belast worden door 

generaal Du Teil met het bevelhebberschap over 

het geschut aan de kust. 

De rust van de Bonapartes in la Valette zal minder 

dan drie maanden duren want de gebeurtenissen 

volgden elkaar snel op. De Engelsen hadden op 28 

augustus de haven verlaten en de royalisten 

hadden opnieuw de controle over de haven 

overgenomen. Dit was voor de Bonapartes het sein 

om te vluchten.  

Moeder Litizia verhuist met haar kinderen naar 

Méounes , waar de dochters zich geliefd maken 

omwille van hun levenslust, voorkomendheid en 

voornaamheid. 

Napoleon treft in Nice voorbereidingen om Toulon 

terug in te nemen. Hij vestigt zich gedurende korte 

tijd in Beaussett als gast van dokter Dalmasen en 

zal vandaar verscheidene keren een bezoek 

brengen aan Méounes. 

Op zeven  september, maakt het leger “des 

Carmagnoles” onder bevelhebber Carteaux zich 

meester van Ollioules. Kapitein Dommartin raakt, 

gekwetst bij de verovering van Oliantes en moet 

vervangen worden. Op dat ogenblik beslist 

Christophe Calicette, vertegenwoordiger van de 

nationale conventie en Corsicaan, om Napoleon 

aan te duiden als vervanger van Dommartin. 

Lucien, zijn broer verblijft dan in Saint Maximin 

waar hij voor het leger werkt en tevens hand en 

span diensten verleent aan zijn broer. Hij spoort de 

bevolking aan om salpeter te verzamelen dat 

nodig is voor de fabricatie van kruit dat moet 

dienen voor de kanonnen die Toulon belegeren.  Hij 

krijgt interesse voor de dochter van zijn huisbaas, 

Christine Boyer. Moeder Litizia en Napoleon die 

werken aan de goede faam en relaties van de 

familie, verzetten zich tegen een huwelijk. Lucien 

trouwt toch op 4 mei om twee uur ’s morgens 

nadat hij zich een jaar ouder had laten verklaren 

om geen ouderlijke toestemming te moeten 

vragen! 

Inmiddels zijn de gevechten in Toulon verhevigd en 

vertrekt het gezin naar Marseille. Daar sluiten ze 

vriendschap met de handelaarsfamilie Clary, De 

twee zonen Bonaparte, Joseph en Napoleon 

worden er verliefd op de twee dochters van Clary. 

Joseph trouwt met Julie Clary en Napoleon verlooft 

zich met Désirée Clary. 

De ouders van Napoleon Bonaparte 

 Charles Bonaparte 1746-1785 huwt op 18-jarige 

leeftijd, in 1764 met Letizia Ramolino, 14 jaar.  Het 

is Pascal Paoli, vriend van de familie Bonaparte, die 

aandringt bij de ouders van Letizia om toe te 

stemmen in een huwelijk, zij was immers nog 

tiener. Ze kregen 13 kinderen waarvan er acht 

overleefden. De Bonapartes waren van een 

Corsicaans adellijk geslacht.Charles Bonaparte is 

gestorven in 1785, hij was 38 jaar. 

Letizia Bonaparte, 1749-

1836, bijgenaamd 

“Madame mère” is de 

dochter van Jean 

Ramolino, kapitein in het 

leger van Genua en 

inspecteur van Bruggen en 

Wegen in Corsica. Na de 

dood van haar man Charles 

in 1785, huwt zij met een Zwitsers officier, François 

Fesch. Zij hebben samen een zoon, Joseph, die zal 

later kardinaal worden. 

(1) Vertaling door Victor Bertels van een artikel van: 

PEYREGNE, A. ,’ L’ histoire. Récit: 1793: l’ exil dans le Var 

de la famille Bonaparte’, Nice Matin, 10 avril 2016.  

Een krant die in het departement Alpes Maritimes 

(Frankrijk) verschijnt. Met toestemming vertaald en 

overgenomen. 

 

Noot: op het schilderij van Jacques-Louis David zijn de 

familieleden van Napoleon afgebeeld. Een overzicht van 

die namen is te vinden op Wikimedia-Commons. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_-_The_Coronation_of_Napoleon_(1805-1807)_Cropped.jpg
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Kaart 1 - Kwartier van Antwerpen   (Publiek domein, Wikimedia, Rijksmuseum te Amsterdam, datering 1672-1720) 

  

 

De granen- en bevolkingstelling van 29 mei 1709 in het hertogdom Brabant 

Kwartier van Antwerpen 

Ludo Proost 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=kwartier+van+Antwerpen&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaart_van_het_kwartier_van_Antwerpen,_onderdeel_van_het_hertogdom_Brabant_Tetrarchiae_Antverpiensis_pars_meridionalis,_una_cum_Mechliniensi_(titel_op_object),_RP-P-AO-17-9-2.jpg
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In de loop van het jaar 2020 heeft het Rijksarchief in 

België allerhande tellingen van  het hertogdom Brabant 

op haar website gepubliceerd. Daaronder bevindt zich 

de Brabantse ordonnantie van 29 mei 1709 over een 

bevolkings- en granentelling. 

Dit artikel stelt deze telling in de gemeenten uit de 

provincie Antwerpen voor.  

Bestuurlijke indeling  

Om deze telling geografisch te situeren is het goed om 

de bestuurlijke indeling van het hertogdom Brabant in 

het jaar 1709  voor ogen te houden. 

In het begin van de 18de eeuw is het zuidelijk deel van 

het hertogdom Brabant onderverdeeld in 3 grote 

kwartieren: Antwerpen (kaart 1), Brussel en Leuven. 

Het vierde kwartier of de meierij ’s Hertogenbosch 

behoort tot Staats-Brabant, een provincie van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  Elk van 

die kwartieren is dan weer verder ingedeeld in kleinere 

afdelingen zoals steden, dorpen, meierijen, vrijheden, 

heerlijkheden, vlekken, enz. 

Rond 1700  is het kwartier van Antwerpen (kaart 1) 

bestuurlijk ingedeeld in de kwartieren  van Turnhout, 

Herentals, Zandhoven, de bijvang van Lier, Land van 

Arkel, Geel, Hoogstraten en Land van Rijen. Deze 

indeling is ontstaan na het jaar 1648 waarin de Vrede 

van Munster werd getekend. Dit verdrag maakte een 

einde aan bijna honderd jaar godsdienstoorlogen in 

Europa. Door deze overeenkomst is de officiële 

scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke 

Nederlanden vastgelegd. 

De grenzen van die kwartieren vallen niet volledig 

samen met de huidige provinciale en gemeentelijke 

grenzen.  Een ingekleurde voorstelling poogt  de 

bestuurlijke indeling van 1709 te benaderen (kaart 2). 

Het valt onmiddellijk op dat de gemeenten in de 

onderscheiden kwartieren niet altijd bij elkaar 

aansluiten. Deze verspreide en soms ook veranderlijke 

indeling is te wijten aan het toenmalige leenstelsel. 

Hierbij beleent de landsheer tijdelijk of voor lange tijd 

de gronden van zijn rijk aan leenmannen of -vrouwen. 

Bijna alle kwartieren zijn vernoemd naar de plaats waar 

de hoofdofficier zetelde: Geel, Herentals, Hoogstraten,  

Lier, Turnhout, Zandhoven.  

Drie andere kwartieren bekwamen hun naam op een 

andere manier. De bijvang van Lier is een grondgebied 

bij Lier. Deze bijvang heeft een afzonderlijke 

bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Het bevat de 

gehuchten Lachenen, Mijle en Haegenbroeck met de 

dorpen Kessel, Nijlen, Bevel en Emblem.  

Het kwartier van Arkel verkrijgt zijn naam in 1376 bij 

het huwelijk tussen Jan Van Arkel en Joanna Van Gullik.  

Deze Jan van Arkel is afkomstig uit Holland. 

De woordverklaring voor het land van Rijen kent onder 

andere deze twee stellingen. Volgens Paul Janssen is 

Rijen uit te spreken als riën. Deze auteur verwijst naar 

een beschrijving van de streek namelijk rietland. 

Rietland leidt uiteindelijk  tot Land van Rijen of Ryen. 

Gitta Torfs meent dat de Latijnse benaming pagus 

Renensium land der reingenoten of grensgenoten 

betekent.  

Tabel 1 bevat de samenstelling van de acht kwartieren. 

In de lijst van de nog bestaande gemeentenamen staan 

eveneens nog bestaande plaatsen die we nu als 

gehuchten beschouwen. Bij twijfel om de juiste bron 

voor uw onderzoek te kiezen, is het aan te raden om na 

te gaan hoe uw gemeente zich in de loop van de jaren 

heeft gevormd.  

De website van het Rijksarchief heeft voor volgende 

gemeenten nog geen gescand document gepubliceerd: 

Antwerpen, Hoogstraten, Lier. De stad en heerlijkheid 

Mechelen, de heerlijkheden Heist-op-den-Berg en 

Gestel (deelgemeente van Berlaar) vormden on- 

afhankelijke gebieden binnen het hertogdom.  

Meerhout en Vorst behoren de meierij van Leuven. 

Voor deze twee zijn de tellingen wel te raadplegen. 

De ordonnantie van 29 mei 1709 

De Antwerpse kwartieren zijn onderworpen aan de 

ordonnantie van 29 mei 1709. Op die datum vaardigen 

de bestuurders in de naam van de hertog van Brabant 

-d.w.z. de Spaanse koning Filips VI-  een ordonnantie 

uit over het verbod om graan uit te voeren naar de 

vyanden oft de landen door hun geoccupeert. Dit is een 

aanvulling aan de verbodsbepalingen reeds verspreid 
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op 13 april en 25 mei1 van hetzelfde jaar. De 

onderliggende bedoeling van het nieuwe plakkaat is 

om de bevoorrading van levensmiddelen  aan de 

vijanden van de Spaanse koning zoveel mogelijk te 

verhinderen. Blijkbaar menen de Brabantse 

bestuurders dat deze vroegere ordonnantiën nadere 

uitleg behoeven.  Die ordonnantie voegt aan dit verbod 

het uitvoeren van brood toe. Daarnaast willen de 

bestuurders ook de prijzen voor granen en brood onder 

controle houden:“.. De sorge die wij draegen, om … 

onse … onderdaenen behulpsaem te weten in de 

tegenwoordige dierte der graenen, …”.  

Daarom gaan zij over tot het achterhalen de quantiteit 

der graenen.  Binnen de drie dagen moeten onse 

officiers, magistraeten ende wethouderen deze laatste 

opdracht uitvoeren. Uit de datering van de 

verschillende verslagen blijkt dat deze drie dagen een 

rekbaar begrip is. De granen waarvan de hoeveelheid 

moet achterhaald worden, zijn: terwe, coren, spelte, 

winter oft somer gerst, haver, boeckweyde  en ook  

bonen, erweten, vitsen of wikke. Ieder hoofd van de 

familie soo man als vrouwe moet onder plechtige eed 

verklaren de graenen, die sy mogen hebben, waer oft 

op wat plaetse dat souden mogen wesen.  Een valse 

verklaring kon leiden tot inbeslagname van deze 

gewassen.  

Daarenboven dienen de hoofden van de families ook al 

hun kinderen en de domestiquen met naam en 

toenaam aan te geven. 

Het is deze oplijsting van de namen binnen de families 

die de genealogen wellicht zal interesseren. Families 

zijn te verstaan als personen -al of niet verwant- die 

onder hetzelfde dak met eenzelfde familiehoofd 

wonen. De telling geeft ook een beeld in welke mate 

 
1 Google Boeken heeft een boek met wetsbepalingen van het 

hertogdom Brabant ingescand. De ordonnantie van 13 april 

1709 betreft een verbod tot distillatie van ‘levende wateren’ 

(folio 667 of pdf- pagina 703). De ordonnantie van 25 mei 

die families een of meerdere van bovenstaande 

gewassen zelf verbouwden.  

Snelle toegang tot de Brabantse tellingen 

Iedereen kan  op de website van het Rijksarchief de 

volgende toegang  gebruiken voor de granen- en 

bevolkingstelling van 1709 gearchiveerd in Office fiscal 

du Conseil de Brabant. Registres. 

In de overzichtstabel 1 zijn de toegangen naar die 

gemeenten opgenomen en versnellen ze aldus uw 

zoekwerk. Voor de naam van elke gemeente staat de 

eerste pagina van die toegang genoteerd. De verwijzing 

naar de pagina komt overeen met het nummer van de 

fotopagina onderaan het schermbeeld.  

Transcripties van deze telling van 1709 

De afdelingsbibliotheken van Familiekunde Vlaanderen 

bevatten transcripties en/of namenindexen van 

gemeenten uit onze provincie:  Beerse, Boom, Essen, 

Herentals, Herenthout, Kalmthout, Loenhout, Oevel, 

Merksplas, Mortsel, Reet, Rijkevorsel, Rijmenam, 

Rumst, Schilde, Schriek, Tongerlo, Waarloos, Westerlo, 

Westmeerbeek, Wuustwezel, Zandvliet, Zoerle-

Parwijs, …  

De digitale bronbewerkingen Nederland en België op 

de website van GeneaKnowHow heeft ook van enkele 

gemeenten gelijkaardige documenten gepubliceerd: 

Eindhout, Hoboken, Loenhout, Merksem, Merksplas, 

Oorderen, Rijkevorsel, Veerle, Vorst, Wilrijk, 

Wijnegem. 

Ook de bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen Regio 

Kempen beschikt over enkele transcripties. Vergewis u 

ervan of een transcriptie van deze telling van 1709 

misschien bij de plaatselijke heemkundige kring of 

gemeentelijke bibliotheek of archief te vinden is. 

De granen- en bevolkingstelling van Gierle 

Deze telling van de gemeente Gierle is onlangs 

getranscribeerd en ingeleid met een algemeen 

overzicht. Eerlangs zal dit document worden 

opgenomen  in de bibliotheek van Regio Kempen. 

 Op drie personen na zijn alle bewoners van Gierle met 

hun naam gekend. Spijtig genoeg kan over de 

1709 handelt over een verbod voor de brouwers  (folio 668 

of pdf-pagina 704).  De tekst van de bepaling van 29 mei 

1709 begint op folio 710 of pdf-pagina 746. 

https://books.google.be/books?id=89dfAAAAcAAJ&dq=Placcaerten%2C%20ordonnantien%2C%20edicten%2C%20reglementen%2C%20tractaeten%20ende%20privilegien%20in%20dese%20Nederlanden%20uyt-gegeven%20t%E2%80%99%20sedert%20den%20jaere%20M.D.C.LXXV&hl=nl&pg=PA379#v=onepage&q&f=false
https://search.arch.be/ead/BE-A0541_005627_004272_FRE
https://search.arch.be/ead/BE-A0541_005627_004272_FRE
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/
https://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
https://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
http://www.fv-kempen.be/studiezaal.html
http://www.fv-kempen.be/studiezaal.html
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volledigheid van de bevolkingstelling niet hetzelfde 

gezegd worden voor de andere Lilse deelgemeenten:  

Lille en Poederlee en Wechelderzande (met inbegrip 

van Vlimmeren).  De transcriptie voor deze deel- 

gemeenten is nog in uitvoering. 

Te Gierle worden er 555 bewoners geteld, verspreid 

over 156 huishoudens. De helft van de huishoudens is 

niet groter dan 3 personen. In 1709 komen er te Gierle 

152 verschillende familienamen voor.  

Samen geven de huishoudens bijna 54 ton koren en 

ongeveer 1 ton haver aan. 106 huishoudens geven 

minstens koren aan en vijftig huishoudens verbouwen 

geen enkele graansoort. 

Deze volkstellingen zijn een nuttige bron om zich een 

idee te vormen van de bevolking van de gemeenten of 

van de kwartieren in 1709. Soms kan men een 

afstammingslijn opgebouwd uit de parochieregisters 

verduidelijken, aanvullen en ondersteunen door deze 

tweede bron.  
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JANSSENS, P., ‘Het land van Rijen in de provincie 

Midden-Brabant’, Natuurpunt Land van Reyen, 2016. 

MATTENS, D., ‘Over vitsen, spelt, braakloof en rapen’, 

Van Mensen en Dingen, 12 (2014), 53-64. 

PROOST, L., Granen- en bevolkingstelling te Gierle 

volgens de ordonnantie van 29 mei 1709. Transcriptie, 

Leuven, 2021. 

‘Provincie Antwerpen’, Digitale bronbewerkingen 

Nederland en België, 1997-2020. 

TORFS, G., ‘Land van Reyen (of Land van Ryen?): een 

brok geschiedenis, Natuurpunt Land van Reyen, 2014. 

Trefwoorden bij het Instituut voor de Nederlandse taal 

: bijvang, riën (=rieten), vitsen. 

Trefwoorden op Wikipedia: Feodaliteit,  Filips VI van 

Spanje, Gestel, Hertogdom Brabant, Holland, Jan V van 

Arkel (1362-1428), Land van Rijen, Lijst van graven van 

Brussel en hertogen van Brabant, Spaanse 

Succesieoorlog, Vrede van Munster, Wikke. 

WOUTERS, J.M., Placcaerten, ordonnantien, edicten, 

reglementen, tractaeten ende priviligien in dese 

Nederlanden uyt-gegeven t’ sedert den jaere 

M.D.C.LXXV, Brussel, 1738. 

 

Figuur 2 - Kwartier van Antwerpen in 1709 (Auteur: Ludo Proost) 
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Tabel 1    KWARTIEREN VAN ANTWERPEN (Ordonnantie van de hertog van Brabant over de granen- en bevolkingstelling van 29 mei 1709)

Turnhout Herentals Zandhoven Lier (bijvang) Arkel Geel Hoogstraten Rijen

132 Arendonk 188 Abdij van Tongerlo 146 Borsbeek 26 Bevel 169 Aartselaar 7 Bel 172 Berendrecht 53 Berchem

174 Baarle-Hertog 6 Balen 207 Bouwel 30 Emblem 90 Beersel 6 Blaerdonck 81 Brecht 99 Boechout

195 Beerse 66 Dessel 129 Broechem 40 Haegenbroeck 199 Berlaar 35 Echelpoel 121 Ekeren 5 Borgerhout

256 Boom 175 Eynthouthamme 211 Duffel 18 Kessel 96 Bonheiden 11 Eindhout 149 Ettenhoven 5 Deurne

212 Gierle 180 Herentals 75 Grobbendonk 52 Lackene 272 Duffel 5 Geel 100 Hemiksen 142 Edegem

229 Lille 113 Herenthout 28 Halle ? Lier 99 Groot Loo 41 Houtven 83 Hoboken 11 Essen

186 Merksplas 56 Herselt 195 Massenhoven 62 Mijle 103 Kontich 47 Hulshout ? Hoogstraten 109 Hove

155 Poppel 75 Kasterlee 171 Merksem 6 Nijlen 294 Laer 37 Meerbeek 115 Itegem 11 Kalmthout

170 Ravels 93 Lichtaart 199 Millegem 189 Niel 22 Oevel 145 Kapellen 132 Mortsel

238 Rumst 33 Mol 136 Oelegem 284 Nijlen 46 Olen 108 Keerbergen 89 Schilde

276 Stabroek 165 Morkhoven 88 Oostmalle 235 OLV-Waver 41 Oosterwijk 193 Lillo 122 Vremde

25 Turnhout 152 Noorderwijk 53 Pulderbos 74 Putte 6 Varendonck 82 Loenhout 151 Wijnegem

234 Vlimmeren 111 Olmen 65 Pulle 137 Reet 16 Veerle 77 Meer 33 Wilrijk

195 Vosselaar 144 Poederlee 199 Ranst 260 Rijmenam 52 Vorselaar 78 Meerle 67 Wuustwezel

234 Wechelderzande 48 Retie 166 s Gravenwezel 177 Schelle 6 Waetereynde 79 Minderhout

147 Weelde 123 Tielen 152 Schoten 99 Schriek 45 Westerlo 180 Oorderen

265 Wilmarsdonk 58 Tongerlo 157 Sint-Job-in' t-Goor 235 SK-Waver 30 Zoerle 186 Oosterweel

177 Werbeek 41 Viersel 161 Waarloos 76 Rijkevorsel

159 Wiekevorst 96 Westmalle 80 Wortel

141 Wommelgem 162 Zandvliet

7 Zandhoven

114 Zoersel

7 Samenvatting 9 Samenvatting 11 Samenvatting 13 Samenvatting 15 Samenvatting 17 Samenvatting 19 Samenvating 21 Samenvatting

Toegang tot de bron  bij het Rijksarchief in België: https://search.arch.be/ead/BE-A0541_005627_004272_FRE

De samenvatting voor elk kwartier is te vinden onder Quartier d' Anvers (Antwerpen): mairie de Turnhout.

Het getal links van de gemeentenaam  is het eerste fotopaginanummer voor deze gemeente op de website van het Rijksarchief in België.
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Inleiding 

Michael (Maghiel) Lathouwers en Maria Bussers zijn de meest recente gemeenschappelijke voorouders 

van bijna alle naamdragers in mijn familie. Maghiel was geboren in “Hollands” Putte en Maria in 

Kalmthout. Na hun huwelijk (1780) gaat het koppel in Hollands Putte wonen. 

Uit hun zonen Jan (1785), Josephus  (1797) en Arnoldus (1780) zijn in de 19e en 20e eeuw resp. de 

Stabroekse, Putse, Rotterdamse en Amerikaanse tak van mijn familie ontstaan.  

 

 

Nadat in 2010 het Lathouwers familieboek was 

uitgebracht verschenen diverse artikels die in 

hoofdzaak betrekking hebben op de nazaten van 

genoemde zonen.  

Over hun drie dochters en zoon Wilhelmus (1790) 

die geen overlevende naamdragers naliet vindt 

men weinig informatie. Dit maak ik goed.  

Op de achtergrond leest U het verhaal van een 

familie in de turbulente tijd die de overgang 

markeert van het Ancien Regime naar de 

“Moderne Tijd”.

Van Stabroek naar “Hollands” Putte 

Maghiels vader Thomas (1725-1779) was geboren 

in Stabroek maar woonde – minstens vanaf 1749 

– in Hollands Putte waar hij op 27 april 1750 in 

het huwelijk trad met Anna Clasens.  

Hoe hij in het naburige Putte, dat al meer dan een 

eeuw deel uitmaakte van de Republiek, terecht is 

gekomen heb ik niet kunnen achterhalen. 

Mogelijk had het te maken met de komst van 

Franse soldaten in de streek die zich opmaakten 

voor het beleg van Bergen op Zoom tijdens de 

Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748). 

 

 

  

 

 

De nazaten van Maghiel Lathouwers (1751-1818) 

Ludo Lathouwers 
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Bekend is dat rondom de tijd van het beleg (juli-

september 1747) in Stabroek een pestepidemie 

was uitgebroken waardoor op enkele maanden 

tijd zowat een kwart van de bevolking het leven 

liet. Mogelijk is hij kort na het vertrek van de 

Fransen in Putte komen wonen want ten tijde van 

het beleg zelf waren er in Putte nog een tiental 

huizen verwoest. 

Van vader Thomas Lathouwers is bekend dat hij 

getuige was in de beruchte moordzaak van de 

“Papenkelderduinen” uit 1754.  

De “Papenkelderduinen” was een plek in het 

heidegebied op de grens tussen Putte en 

Kalmthout waar op 26 september 1754 door 

wolvenjagers resten van een verscheurd 

vrouwenlichaam waren gevonden. Niet ver 

daarvandaan vond men een soort graf dat met 

een schop was gegraven en waaruit het lichaam 

kennelijk door wolven was weggesleept.  

Na onderzoek verricht door de schepenen van 

Putte bleek dat het meisje vermoord was door 

een “vagebond” genaamd Jan Schoeters. De man, 

afkomstig uit Aartselaar, was eerder in Brussel tot 

de galg veroordeeld wegens veediefstal maar de 

straf was omgezet in brandmerken en eeuwige 

verbanning uit de Oostenrijks Brabant. 

Uit buurtonderzoek was echter gebleken dat hij 

in de grensstreek verder gegaan was met stelen. 

Zo had de man aan een brouwer in Huijbergen 

een draaiende slijpsteen te koop aangeboden en 

verkocht. De slijpsteen had hij gestolen bij 

Thomas Lathouwers. Toen Thomas hierachter 

kwam werd hem aangeboden het gestolene terug 

te krijgen. Thomas had echter geweigerd 

zeggende: “hey soude mij den steen nog eens 

stelen, ick en kan Jan Schoeters tog niet 

opsluyten.” (Fons Pijnen, Jaarboek “De 

Spycker”1991, p. 117) 

Uiteindelijk bekende Schoeters de moord en werd 

hij op 10 april 1755 namens de Markies van 

Bergen op Zoom veroordeeld tot de doodstraf 

door radbraking. 

 

 
1 Family Search. 

Op 18 april 1755 werd hij onder escorte van vijf 

man uit Putte en 25 manschappen en een officier 

uit Bergen op Zoom op een kar vanuit de 

Gevangenenpoort naar de Galgenberg in Putte 

gevoerd waar het vonnis werd uitgevoerd. 

Drie dochters en de zoon Willem 

1. Joanna (1783-1862). 

Joanna werd geboren in Hollands Putte op vrijdag 

10 januari 1783 (FS1 image 201). Een dag later 

werd ze gedoopt. Doopheffers waren Hendrik 

Peeters uit Wuustwezel en Joanna Bussers uit 

Kalmthout. 

Op 1 mei 1815 stapt ze in Berendrecht op 32-

jarige leeftijd in het huwelijksbootje met Egidius 

Wijnants (1773-1845), een 41-jarige weduwnaar 

uit Lillo. Joanna is dienstmeid en Egidius 

dagloner. 

Egidius was eerder, op 4 april 1810, in Ekeren 

gehuwd met Maria Theresia Mennekens (1765-

1814). Theresia was overleden in Lillo op 20 juli 

1814 (akte 10, FS image 129). 

Joanna en Egidius hadden drie zonen:  

-  Joannes Baptista (1816-1896). 

-  Joannes Franciscus (1819-1887).  

-  Petrus Joannes (1823-1908). 

De twee oudste zonen bleven ongehuwd.  

Petrus Johannes trouwde op 9 mei 1855 in Lillo 

met Maria Catharina De Vré (1829-1907). 

Zij hadden negen kinderen (5M/4V) die geboren 

werden tussen 1856 en 1871. 

Uit de overlijdensakte van haar echtgenoot 

Egidius Wijnants op 3 september 1845 (akte 11, 

FS image 329) maken we op dat het gezin destijds 

in het zgn. “Strooien Dorp” woonde. Het dorp 

bestond uit eenvoudige huisjes (hutten) gemaakt 

van hout en klei op het grondgebied van de 

gemeente Oorderen. De huisjes waren er 

opgetrokken nadat de inwoners van Lillo hun 

dorp moesten verlaten nadat Nederlandse 
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militairen in 1831 het poldergebied onder water 

hadden gezet.  

Het was maar nadat in 1839 de definitieve 

scheidingsovereenkomst tussen België en 

Nederland was ondertekend dat de inwoners van 

Lillo geleidelijk naar hun dorp terug konden. 

Joanna overleed in haar huis in Lillo-Kruisweg op 

18 mei 1862 (akte 19, FS image 470). Haar 

overlijden werd aangegeven door haar oudste 

zoon Joannes Baptista en een kennis van de 

overledene.  

Opmerkelijk is dat we in de akte lezen dat Joanna 

geboren is in Putte maar dat de namen van haar 

ouders onbekend zijn. 

2. Anna Cornelia (1787-1821) 

Anna Cornelia werd geboren in Hollands Putte op 

9 november 1787. 

Ze overleed in Hoevenen op 21 maart 1821 (akte 

6, FS image 107), vier dagen nadat ze het leven 

had geschonken aan een zoontje dat Jean 

Francois Lathouwers werd genoemd (akte 5, FS 

image 106).  

Volgens de in het Frans gestelde akte leefde het 

kind maar een half uur. Omdat zijn moeder 

ongehuwd (celibataire) was kreeg het kind haar 

familienaam. 

Het overlijden van Anna Cornelia werd 

aangegeven door haar jongste broer Josephus 

(1797) en door Cornelis Denis, een 50-jarige 

buurman die kleermaker was van beroep.  

Het overlijden van haar zoontje op 17 maart 1821 

(akte 5, FS image 106) werd aangegeven door 

dezelfde Cornelis Denis en door Joseph Geers, 

een 22-jarige schoolmeester uit Stabroek. 

3. Wilhelmus (1790-1861) 

Willem werd geboren in Hollands Putte op 31 

oktober 1790 als de derde zoon in het gezin. Hij 

overleed in Berendrecht op 13 oktober 1861 

(akte 68, FS image 193). 

Hij huwde op 9 februari 1819 in Putte met Maria 

Theresia Van Tilborgh (1795-1884). Zij was 

afkomstig uit Berendrecht maar woonde is Putte. 

Ze was arbeidster. 

in Berendrecht werden vier kinderen geboren: 

- Franciscus (1819-1819). 

- Johanna Catharina (1826-1879). 

- Cornelius (1834-1853). 

- Isabella (1839-1892). 

Dochter Johanna Catharina huwde op 28 januari 

1852 in Berendrecht met Petrus Joannes Verbist 

(1826-1908), een landbouwer uit hetzelfde dorp. 

Zij hadden negen kinderen (5M/4V), geboren in 

Berendrecht tussen 1853 en 1871. Vier van hen 

bereikten de huwbare leeftijd niet. 

Joanna Catharina overleed in Berendrecht op 7 

december 1879 (akte 50, FS image 345). 

Dochter Isabella huwde op 26 september 1860 in 

Berendrecht met David Van Mol (1829-1919) uit 

Stabroek. Na de geboorte van hun zoon Willem 

(1861-1929) verhuisde het gezin naar Doel op de 

linker Scheldeoever. 

Zij hadden tien kinderen (7M/3V), geboren tussen 

1861 en 1878. Op Willem na werden alle kinderen 

geboren in Doel. 

Vermeldenswaard is dat kleindochter Emilia Van 

Mol (1894-1978) begin jaren ‘20 met haar 

echtgenoot Jan Weyn (1896-1976) naar de 

Verenigde Staten emigreerde. Hun jongste 

kinderen Joanna (1923) en Arthur (1934) werden 

geboren in Superior (Wisconsin) en in Chicago 

(Illinois). 

In de 20e eeuw zouden zo niet alleen nazaten van 

Arnoldus maar ook van zijn broer Wilhelmus 

Amerikaanse staatsburgers worden via de 

families Weyn en Peterson. 

Isabella overleed in Doel in wijk ’t Rapenburg op 

18 februari 1892 (akte 16, FS image 267). 

4. Anna Maria (1793-1794) 

Anna Maria werd geboren in Hollands Putte op 

12 juli 1793. Zij was het jongste kind in het gezin. 
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Ze overleed op 20 september 1794 en werd 

begraven op het kerkhof in Putte.    

Ongehuwde moeders en familienamen. 

Door de invoering van de Burgerlijke Stand in 

België in 1795 (in Nederland in 1811) kregen 

personen een wettige familienaam: de naam van 

de vader waarmee de moeder gehuwd was. 

Kinderen van ongehuwde vrouwen kregen de 

familienaam van hun moeder.  

In het onderzoek dat ik verricht heb om 

naamdragers op te sporen die afstammen van 

mijn verre voorvader Petrus De Lathouwer (1641-

1704), heb ik slechts zes ongehuwde moeders 

gevonden. Daaruit zijn echter geen stamlijnen 

voortgekomen.  

Twee naamdragers waren vroegtijdig overleden 

(waaronder het zoontje van Anna Cornelia), één 

zoon had geen nakomelingen en één zoon kreeg 

een andere familienaam toen zijn vader hem 

erkende. Eén van de naamdragers was een 

dochter en één was een zoon die door zijn jonge 

leeftijd nog geen nakomelingen had 

voortgebracht. 

Sinds de verandering van het naamrecht in België 

(vanaf 1 juni 2014) en Nederland (vanaf 1 januari 

1998) kunnen ouders die gehuwd zijn ervoor 

kiezen om hun kind de familienaam van de 

moeder te geven. In de toekomst zullen het dus 

niet alleen maar ongehuwde vrouwen zijn die 

hun familienaam aan hun kinderen doorgeven.  

Ik vraag me af of het begrip naamdrager zijn 

betekenis de komende eeuwen niet zal verliezen 

nu – althans in België - sinds 2014 ook dubbele 

familienamen (van moeder én vader) zijn 

toegestaan.  

Nog afgezien van de verstrenging van de wetten 

op de privacy verwacht ik dat genealogen het in 

de toekomst er niet gemakkelijker op krijgen!

 
2 Frans Bresseleers , Geschiedenis van Hoevenen , 
Gemeentebestuur van Stabroek , 1998 (1971). 

Belgisch en Nederlands Putte. 

Het dramatische overlijden in maart 1821 van 

Anna Cornelia en haar zoontje werd in Hoevenen 

aangegeven door haar jongste broer Josephus 

(1797). 

Toen de oude heerlijkheid Ettenhoven2 in 1795 

onder Frans bestuur een zelfstandige gemeente 

werd kreeg ze de naam Hoevenen. Het 

grondgebied van de gemeente omvatte toen o.m. 

de wijk Ertbrand, grenzend aan “Hollands” Putte. 

Toen in 1828 Hoevenen als zelfstandige 

gemeente werd opgeheven ging het gedeelte 

westelijk van de rijksweg Antwerpen - Bergen op 

Zoom naar de gemeente Stabroek en het oostelijk 

gedeelte naar de gemeente Kapellen. 

Er is alle reden om aan te nemen dat Anna 

Cornelia in “Belgisch” Putte woonde toen zij en 

haar zoontje tragisch het leven lieten. 

Van haar broer Josephus (1797), aangever bij haar 

overlijden, weten we dat hij minstens tot 1823 in 

“Hollands” Putte  woonde op het adres Putsche 

straat 33. 

Toen er in 1827 sprake was van opheffing van de 

gemeente Hoevenen vroegen inwoners van 

Ertbrand om aangehecht te mogen worden bij 

Putte (dat toen niet meer “Hollands” heette 

omdat het deel uitmaakte van het Verenigd 

Koninkrijk). Zij vonden echter geen gehoor.  

Toen drie jaar later de Belgische opstand uitbrak 

ging definitief de kans voorbij om Puttenaars aan 

beide kanten van de oude staatsgrens uit 1648 

weer met elkaar te verenigen. 
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Kaart - Putte in het ‘Koningrijk der Nederlanden’ 
(François Bohn, 1816, Wikimedia-Commons, publiek domein) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1816_Fran%C3%A7ois_Bohn_Nieuwe_kaart_van_het_Koningrijk_der_Nederlanden.jpg
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In het oud Arendonkse gemeentearchief is onder nr. 1220 een bundel opgenomen met testamenten en 

huurovereenkomsten, opgemaakt voor notaris Joannes Wynants over de periode 1719-1724. 

Als er leden zijn die verwantschap menen te hebben met één van bovengenoemden kunnen zij een gratis 

een copie van de akte bekomen. Gewoon een mailtje naar victor.bertels1@telenet.be  

 

7 januari 1719: Michiel van Eemeren echtgenoot van Margo Hendrickx. 

9 januari 1719: Govaert Sels en Elisabeth Claessen, echtgenoten. 

15 februari 1719: Jacoba Verbraecken, bejaarde dochter van Tobias en Anna Weyts. 

31 maart 1719: Bartholomeus Claessen, Artuszoon en echtgenote Anna Vennen. 

5 april 1719: Maria van Deuren, weduwe van Zacharias Zacharias. 

1 februari 1719 en 20 april 1719: Maria Peeter Herremans van Lage Mierde, weduwe van Jan Frans 

Lemmens. 

28 april 1719: Jenneken Vennen, weduwe Hendrick Knaps. 

30 mei 1719: Jopijntien van den Bemden, geestelijke dochter. 

31 juli 1719: Paulus Crols, zoon van Jan Baptist en Maria van Deuren. 

28 augustus 1719: Hendrick Timmermans en Helena Snijders, echtgenoten. 

13 september 1719: Laureijs Eijssen, weduwnaar van Cathelijn Hendrickx. 

15 september 1719: Maria Thijs, vrouw van Willem Maes. 

19 september 1719: Marten Timmermans en Peeternel de Vocht, echtgenoten. 

21 oktober 1719: Wouter Janssen, Corneliszoon, weduwnaar van Ida van Eyck. 

21 oktober 1719: Huurovereenkomst  tussen Wouter Janssen Corneliszoon en Jan Boeremans. 

11 november 1719: Matthijs Claessen en Elisabeth Meijnendonckx, echtgenoten 

16 november 1719: Anna Laenen, weduwe Willem Schuermans. 

12 januari 1720: Wouter van Gorp, Adriaenszoon, gehuwd met Helena van Herck. 

11 februari 1720 Jan Cuijlits, Romboutszoon, gehuwd met Maria Catharina Calip. 

4 april 1720: Willem Verberck en Elisabeth Janssen, echtgenoten 

7 april 1720: Adriaen Janssen, radenmaecker. 

10 april 1720: Perijntien Knaps, weduwe Jan Jacobs. 

13 april 1720: Anna Lenaerts en Jopijntien Lenaerts, geestelijke dochters. 

18 april 1720: Adriaen Vennen, Martenszoon en Elisabeth Thielemans, zijn moeder. 

16 september 1720: verkoop door schout Zacharias als momboir van de kinderen van wijlen meester 

Cornelis Everaerts. 

30 september 1720: Govard de Vocht en Elisabeth van Reusel, echtgenoten. 

1 oktober 1720: Adriaentien Gijsbrechts, weduwe van Jan Reijniers.  

 

(CC SY-AS Het wapenschild van Arendonk uit 1819. Wikimedia, Benzebuth19) 

 

 

 

  

 

 

TESTAMENTEN EN HUUROVEREENKOMSTEN 

             

Victor Bertels 

 

https://search.arch.be/ead/BE-A0511_106400_106664_DUT
mailto:victor.bertels1@telenet.be
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_Arendonk.svg
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24 oktober 1720: Martinus van Reusel en Peeternel Brusseleirs, echtgenoten. 

29 oktober 1720: huurovereenkomst tussen Wauter Janssen, Adriaenszoon en Maria Maes, 

Willemsdochter en Jaspar Wauters, haar zwager en momboir. 

18 november 1720: Adriaen Dens, valkenier van zijn keizerlijke majesteit en Agnes van Deuren, zijn 

echtgenote. 

23 december 1720: Peeter van Leuven, Corneliszoon. 

2 januari 1721: Matthijs Maes en Helena Goris, echtgenoten. 

5 januari 1721: Martinus Coppens en Helena Maes, echtgenoten. 

12 januari 1721: Matthijs Tijs en Maria Sels, echtgenoten. 

29 januari 1721: Jan Sels en Joanna van Eyck, echtgenoten. 

30 januari 1721: Jacobus Cuijlits, weduwnaar van Margriet van Gorp 

23 april 1721: Jacomijne Thijs met Joannes Clarin, haren man. 

6 augustus 1721: Elisabeth van Gorp weduwe Willem van Gool 

29 augustus 1721: Merten Maes en Elisabeth Wouters, echtelieden. 

11 december 1721: Nicolaes Cuijlits, weduwnaar van Maria Lenaerts. 

28 februari 1722: Wauter Sels en Margaretha Steijmans, echtgenoten. 

8 oktober 1722: Elisabeth Adriaenssen, weduwe van Job van Doren. 

14 oktober 1722: Elisabeth Rommens, weduwe Adriaen Govaerts. 

26 oktober 1722: Daneel Tijs en Magriet Janssen, echtgenoten, en 18 januari 1723 waarin eerste testament 

herroepen wordt. 

5 november 1722: Elisabeth Maes, weduwe Cosmas Knaeps met per 13 juni 1732 een randinschrijving met 

wijziging van testament. 

25 februari 1723: Jan van de Swaen en Maria Willems, echtgenoten. 

13 maart 1723: huurovereenkomst tusse de religieuzen van de derde orde van St. Franciscus te Arendonk 

en Jan en Jacob Neutkens van Essen, land van Mechelen. 

26 maart 1723: Gregorius Breijnaerts, Adriaenszoon, geboren in Engeland. 

8 april 1723: Cornelis Janssen en Dimphna Maes, echtgenoten. 

11 april 1723: Adriaen Kemps en Dimphna de Vocht, echtgenoten. 

13 april 1723: verlenging huurovereenkomst tussen de comparanten: 

E.H. Silvester Breijnaerts, Carolus Breijnaers, Adriaenszonen zich sterk makend voor Adriaen Breijnaerts, 

afwezig en Joanna Maria Breijnaerts hun broer en zuster als verhuurders en Govard Mariën als huurder. 

14 april 1723: huurovereenkomst tussen Peeter van Gorp, verhuurder en Cornelis van Gorp, Hendricxzoon, 

huurder. 

11 juni 1723: Carolus Breijnaerts, Adriaenszoon, geboren in Engeland. 

31 augustus 1723: huurovereenkomst tussen Peeter van Gorp Peeterszoon, smid, als verhuurder en 

Willem Claessen Adriaenszoon, huurder 

28 januari 1724: Elisabeth de Vocht, kwezel, dochter van Peeter de Vocht en Lucia van Leuven. 

27 september 1724: Jan Meijnendoncx, Janszoon, smid 

26 oktober 1724: Elisabeth Pauwels Jansdochter, weduwe Peeter Henrickx, woonachtig te Bladel. 

13 december 1724: huurovereenkomst tussen juffrouw Maria Weijts, begijn te Turnhout als verhuurder en 

Nicolaes van Eijck als huurder. 

17 december 1724: Nicolaes van Gool, Michielszoon. 

2 december 1724: Jan Gevaerts, Bartholomeuszoon en Agnes de Rijck, echtgenoten. 
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Oud schrift 

(Transcriptie op de volgende bladzijde 52 van deze Kempense Genealoog) 
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   Inden naeme ons Heeren amen. 

Bij den inhoude van desen tegenwoordigen open= 

baeren instrumente van testamente soo   

kennelijck eenen jegelijcken, dat inden  

jaere ons Heeren duisent seven hondert  

vier en twintigh op den seven= 

tienden dagh der maent december voor mij  

Joannes Wijnants openbaer notaris bij  

den souveereijnen raede van Brabant gead= 

mitteert binnen de vrijheijdt van Arendonck  

residerende ende inde presentie vande  

naergenoemde getuijgen, gecompareert voor mij  

in propre persoone den eersaemen Nicolaes  

van Gool, Michielssoon, woonachtigh  

binnen de voors(chreven) vrijheijt Arendonck mij  

notario wel bekent, wesende den selven  

comparant sieck van lichaeme ende  

liggende te bedde, nochtans sijn verstand  

ende memorie wel machtigh wesende, ende  

gebruijckende, gelijck mij notaris ende  

de getuijgen opentlijck is gebleken,  

ende overdenckende datter niet seeckerder  

en is als de doodt ende niet onseeckerder  

als de ure der selve, ende niet willende  

scheijden uyt dese wereld sonder eerst  

t’gene naerbescreven te hebben, gedisponeert  

heeft daeromme bij forme van testamente  

ende voor sijnen uyttersten wille ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij geven wij een copie van de eerste bladzijde 

van een testament opgemaakt door notaris 

Joannes Wynants. 

De eerste pagina van elk testament is in grote 

lijnen hetzelfde voor alle testamenten. Alleen de 

naam van de testateur(en), de datum en de namen 

van de getuigen verschillen.  

De notaris begint met zichzelf voor te stellen en 

daarna komt de aanduiding wie het testament wil 

laten opmaken. Hij vermeld tevens wat de 

lichamelijke toestand is van de betrokkenen en 

ook dat zij bij hun volle verstand zijn. Dan volgt de 

klassieke formulering van de onzekerheid van het 

leven en het niet bekend zijn van het overlijden. In 

alle gevallen wordt vermeld dat de testateuren in 

gewijde grond willen begraven worden. 

 In de volgende pagina’s van het testament wordt 

dan gespecifieerd wat de wensen zijn van de 

tetateur(en). De testamenten zijn zeer 

verscheiden, het een meer uitgebreid dan het 

andere. Men kan eruit opmaken of betrokkenen 

vermogend waren of niet, en of zij rechtstreekse 

erfgenamen hadden. Tevens kan men tussen de 

regels ook wel verstaan dat het in sommige 

families niet altijd alles koek en ei was. 

 

 

 

  

 

Oud schrift – transcriptie 
Origineel op bladzijde 51 

Testament van Nicolaes van Gool Mischielssoon 

in 1724 verleden voor notaris Joannes Wynants 

Victor Bertels 
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Na drie jaar is het eindelijk weer zo ver: we kunnen een 

nationaal congres inrichten waarop we elkaar opnieuw 

in alle vrijheid kunnen ontmoeten. Omdat het de beurt 

is aan de provincie Antwerpen om de organisatie op 

zich te nemen, koos het bestuur voor samenwerking 

met onze regionale afdeling Mechelen en de stad Lier 

als congreslocatie. 

Het congres is ingepland op zaterdag 19 maart 2022 in 

de mooie provinciestad Lier met als leidraad De Groten 

van Lier. Wie kent niet schrijver Felix Timmermans, 

klokkenmaker Louis Zimmer en schilder baron Isidoor 

Opsomer, om er maar enkelen te noemen? Bovendien 

speelde Lier een niet onbelangrijke rol in onze 

Bourgondische en Habsburgse geschiedenis. 

We kozen voor echte historische locaties: de zaal 

Vredeberg, een voormalige kloosterkerk, voor de 

voordrachten. In het vlakbij gelegen hotel-restaurant 

Hof van Aragon vinden het onthaal en de standen een 

plaats. Hier brachten Filips de Schone en Joanna van 

Castilië, de ouders van keizer Karel V, hun 

huwelijksnacht door. Voordien waren ze in de 

monumentale Sint-Gummaruskerk getrouwd. 

 

Foto 1 - Vredeberg (foto Marc Van den Cloot) 

Het programma oogt gedeeltelijk klassiek met twee 

voordrachten in de voormiddag: 

 

 

 

 

 

De Groten van Lier door historicus Luc Ceulemans, 

voorzitter van het Liers Genootschap voor 

Geschiedenis. 

Het Lierse stadsarchief door archivaris Els Michielsen. 

Na de middagpauze volgt nog één voordracht:  

Het Bourgondisch-Habsburgse Lier door historicus Luc 

Van den Berghe.  

Daarna is er voldoende tijd om bij de standhouders te 

gaan snuffelen en om op eigen tempo een aantal Lierse 

bezienswaardigheden te bezoeken.  

 

Foto 2 - Hof van Aragon (foto Marc Van den Cloot) 

De standen zijn ook de hele dag gratis toegankelijk voor 

het publiek om het met familiegeschiedenis en 

Familiekunde Vlaanderen te laten kennismaken. 

Daarna volgt om 17 uur een (nog officieel te 

bevestigen) ontvangst op het oude stadhuis, eertijds 

lakenhalle, waar we de burgemeester zijn 

kwartierstaat overhandigen. Wie inschreef voor het 

afsluitend banket kan daarna opnieuw aanschuiven in 

het Hof van Aragon. 

In het laatste nummer van Vlaamse Stam publiceren 

we het gedetailleerd programma en de 

inschrijvingsmodaliteiten. In de zaal Vredeberg is 

slechts plaats voor een 240-tal personen. Tijdig 

inschrijven is dus de boodschap. Lier is ook een 

belangrijk toeristisch centrum. Wie een overnachting 

wenst, kan dan ook beter tijdig reserveren.  

 

 

  

 

 

55ste NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 

19 MAART 2022 IN LIER 

Marc Van den Cloot 
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In de loop van mei 2021 nam mevrouw Nicole Caers 

met mij contact op via de website van GeneaNet. Zij 

signaleerde dat we  waarschijnlijk verwant waren. Dat 

leidde zij af uit  een vergelijking tussen ons autosomaal 

DNA dat we beiden hadden opgeladen op een 

afzonderlijke website van GeneaNet. 

Uiteindelijk bleek dat we samen slechts 0,33 % of 24,6 

centimorgans DNA verdeeld over twee chromosomen 

gemeen hadden. GeneaNet bestempelde dit als een  

betrouwbare overeenkomst. De gemeenschappelijke 

voorouders zouden in een vork van de 3de (4de) tot en 

met de 8ste (9de) generatie te vinden zijn. Deze 

verwantschap werd  door een genealogisch diagram 

aangetoond (figuur 1). 

 

 

 

We zijn 17 generaties -volgens de kerkelijke canonieke 

berekening- van elkaar verwijderd. Dit wil zeggen  9 

opgaande generaties gevolgd door 8 afdalende 

generaties. Het gemeenschappelijk ouderpaar heet 

Henricus van Mechelen gehuwd met Catharina Goelen. 

Ze zijn in 1704 te Retie getrouwd en beiden overleden 

in Kasterlee. Ze zijn respectievelijk Nicole Caers’ 

stam(oudbetovergroot)ouders en mijn oudbetover-

grootouders. 

Hiermee is weer eens aangetoond dat veel personen 

waarvan de voorouders gedurende enkele honderden 

jaren in eenzelfde streek wonen -in ons geval de 

Kempen- genetisch zeer minimale DNA-stukken 

kunnen delen die tot een meestal  verre verwantschap 

leiden. 

 

Figuur 1 - Verwantschap tussen Nicole Caers en Ludo Proost (Opgemaakt met Legacy) 

(Met dank aan mevrouw Nicole Caers die toestond om dit verwantschapsdiagram te publiceren.) 

 

 

  

 

 

Hoe een kleine hoeveelheid autosomaal DNA tot een verre verwantschap leidt. 

Ludo Proost 

https://nl.geneanet.org/
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fSprokkel 

 

 

 

Onze voorouders in de Kempen  

De Desselse Heemkundige Kring “De Griffioen” en 

de Retiese genealogen hebben hun website ‘Onze 

voorouders in de Kempen’ een nieuw 

internetadres gegeven. 

https://www.genealogiekempen.com/ 

 

Historiek 

Een Nederlandse geschiedkundige website verspreidt 

artikels over Nederland en ook over België. U kunt 

inschrijven voor een wekelijkse nieuwsbrief en de 

artikels zijn gratis te raadplegen. 

https://historiek.net 

 

Familiekunde Vlaanderen 

De afdelingen van Familiekunde Vlaanderen 

publiceren geregeld nieuwe werken over meestal 

plaatselijke genealogische interesses. 

https://familiekunde-vlaanderen.be/publicaties 

 

CBG- Centrum voor Familiegeschiedenis 

Heb je voorouders in Italië? Lees dan het gratis 

artikel van het GEN-magazine: Op zoek naar 

voorouders in Italië. Voetangels en Vespa’s. 

https://cbg.nl/actueel/genjuni2021/  

(link onderaan de webpagina) 

 

Biografisch portaal van Nederland  

Ook voorouders in Nederland? Niets uitzonderlijk 

wie aan de Belgisch-Nederlandse grens  of iets 

verderaf is geboren. Misschien zit er wel 

Nederlands kopstuk of een opzienbarende figuur 

in uw Nederlandse afkomst. 

http://www.biografischportaal.nl/ 

Koninklijke Academie voor Overzeese 

Wetenschappen 

Deze Belgische website levert niet onmiddellijk 

toegang tot hapklare persoonslijsten maar onder 

de titel Biografische werksinstrumenten zijn er 

wel toegangen tot koloniale biografieën te 

vinden. 

http://kaowarsom.be/nl 

 

\Histories\ 

Webinar over familiegeschiedenis 

Herbeleef ‘Familiegeschiedenis vandaag en 

morgen’ (Webinar van 16 april 2021). 

Met onder andere: een voorsmaakje over een 

nieuwe genealogische zoekomgeving bij het 

Rijksarchief in België; de genetische revolutie in 

genealogie; … Gratis te bekijken. 

 

Opmaken van een familiegeschiedenis 

Histories heeft in samenwerking met 

Familiekunde Vlaanderen de website: 

www.familiegeschiedenis.be vernieuwd. 

Hier kan je leren hoe je een familiegeschiedenis 

schrijft. Het is zeker een aanrader voor beginners 

of voor diegene die al volop bezig is met het 

schrijven. 

 

Website van \Histories\ 

Ga ook eens naar www.historiesvzw.be om meer 

te weten over het overkoepelend orgaan waarin 

Familiekunde Vlaanderen participeert en er 

stichtend lid van is.  

 

 

 

  

 

 

Sprokkels genealogie op het internet 

https://www.genealogiekempen.com/
https://historiek.net/
https://familiekunde-vlaanderen.be/publicaties
https://cbg.nl/actueel/genjuni2021/
http://www.biografischportaal.nl/
http://kaowarsom.be/nl
https://historiesvzw.be/nieuws/herbeleef-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
https://historiesvzw.be/nieuws/herbeleef-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
http://www.familiegeschiedenis.be/
http://www.historiesvzw.be/
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Activiteiten Regio Kempen 

Dankzij de versoepelingen kunnen wij onze activiteiten 

opnieuw op gang trekken. 

Hieronder vind je de agenda voor de volgende drie 

maanden. 

De planning voor het laatste kwartaal ligt nog niet 

helemaal vast, alleen de data van ons genealogisch café 

hebben we ingepland. 

 

Genealogisch café. 

Woensdag 9 juni – 15 u.-22 u.  

Uitgestelde lesmomenten van de cursus van 2020 

Donderdag 10 juni Cursus  

Donderdag 17 juni Cursus  

Donderdag 24 juni Cursus  

 

 

Genealogisch café: extra datums in juli en augustus 

Woensdag 7 juli – 15 u .-22 u.  

Woensdag 4 augustus – 15 u.-22 u.  

Vergadering van het bestuursorgaan van 

Familiekunde Vlaanderen – Regio Kempen 

Dinsdag 24 augustus  

 

 

Genealogisch café telkens van 15 u. tot 22:00 u. 

Woensdag 1 september  

Woensdag 6 oktober 

Woensdag 3 november 

Woensdag 1 december 

 

 

 

 

 

 

55ste Nationaal congres Familiekunde 

Vlaanderen 

Misschien nog wat vroeg maar het volgende nationaal 

congres gaat volgend jaar door te Lier en dit op 19 

maart 2022 met als leidraad: “De Groten van Lier”. Zie 

verder in dit tijdschrift. 

Aanmaken van nieuwe website 

De website van FV Regio Kempen gaat al een aantal 

jaren mee en het bestuur meent dat een update 

noodzakelijk is. In ons bestuur zijn er een beperkt 

aantal personen die over de know-how beschikken 

voor het opmaken van een moderne site. Wij willen 

daarom een oproep doen aan leden die goed 

vertrouwd zijn met het maken van een website om ons 

te helpen.  De bedoeling is om een gebruiksvriendelijke 

en uitgebreide website te maken om een aantal 

gegevens die wij in onze bibliotheek hebben, digitaal 

ter beschikking te stellen.Geïnteresseerden kunnen 

zich melden bij onze secretaris:  

familiekunderegiokempen@gmail.com  

Schenkingen en onze dank daarvoor 

Via Jeff Koyen schonk de H.K Wessalia van Wuuswezel 

ons volgende boeken: 

- Geschied & Aardrijkskundig woordenboek der 

Belgische gemeenten -2 delen. 

- Jaarboeken van de HK Nobert de Vrijter van Lille, 

2007 en 2013 t/m. 2017. 

- Wapenschilden van de gemeenten van de 

arrondissementen Antwerpen en Mechelen. 

- Sint Quirinus Gilde -Kolveniers- van Loenhout (Alex J. 

Weyns). 

- Kwartierstatenboek van West-Noord Brabant -2 

delen. 

 

Onze verzameling rouwbrieven en bidprentjes werd 

aangevuld met schenkingen van: 

Mit Janssen-Verbraeken uit Ravels, Renilda Maes uit 

Arendonk, Pierre Fierens uit Lier, François Crab uit 

Borgerhout. 

 

 

  

 

 

Agenda, vragen en schenkingen  

Victor Bertels 

mailto:familiekunderegiokempen@gmail.com
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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 
herkomstvan 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 negende vervolg. 
(bron: arch.be) 

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

Adrianus Killer      doop of herkomst Kasterlee                                                    

kerkelijk 04-01-1761  met 

Elisabetha Joosten      doop of herkomst Turnhout                                                

getuigen Cornelio Van Hove - Cornelio Peeters 

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

Gummarus Brabants      doop of herkomst Lier 

kerkelijk 07-01-1761  met                                                  

Maria Spisius       doop of herkomst Schoten                                                      

getuigen Joannes Baptiste Hemeler - Michaele Blavier 

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

Cornelius Drogenbroeck     doop of herkomst Middelburg  

kerkelijk 07-01-1761  met     (Medioburgensis)                                             

Joanna Maria Stevens             doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Martino Drogenbroeck - Paulo Petro Sleeckx 

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

Philippus Jacobus Salsgever             doop of herkomst Teneramunda                                        

kerkelijk 07-01-1761  met 

Catharina Buijsens      doop of herkomst Antwerpen                                                 

getuigen Joannes Baptiste Buijsens - Petro Delen           

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

Joannes Bernardus Bartholomeus Voedt           doop of herkomst Lier                               

kerkelijk 07-01-1761  met 

Anna Cornelia Wouters     doop of herkomst Itegem                                              

getuigen Francisco Sammels - Petro Van Oosterwijck           

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

Baltazar Dillis               doop of herkomst Wilrijk                                                    

kerkelijk 11-01-1761  met 

Elisabetha Ketslagers     doop of herkomst Tongeren(Tongrensis)                                              

getuigen Michaele Dillis - Henrico Leemans           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Mariette Backs 
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Joannes De Pooter              doop of herkomst Lier                                                  

kerkelijk 16-01-1761  met 

Maria Van Brecht              doop of herkomst Kontich                                                   

getuigen Joannes Van Brecht - Joannes Baptiste Van Hoof 

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

Antonius Josephus Lommaert             doop of herkomst Antwerpen 

kerkelijk 25-01-1761  met                                         

Dijmpna Van Iersel      doop of herkomst Geel                                                 

getuigen Martino Boven - Petro Dijckmans 

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

Joannes Michael Van Gool     doop of herkomst Arendonk                                          

kerkelijk 03-02-1761  met 

Catharina Adriaenssen     doop of herkomst Arendonk                                                       

getuigen Hieronimo De Roij - Antonio De Roij 

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

Michael Blanckaert              doop of herkomst Waasmunster                                                

kerkelijk 29-03-1761  met 

Joanna Snels       doop of herkomst Rijsbergen                                                       

getuigen Angelo Borlain - Josepho SIMON           

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

Henricus Bartholomeus Raeijmaeckers           doop of herkomst Antwerpen                                

kerkelijk 30-03-1761  met 

Maria Josepha Creta              doop of herkomst Luik                                                

getuigen Henrico Josepho Raeijmaeckers - Laurentio Josepho Gillebert 

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

Petrus Gummarus Carnas     doop of herkomst Lier                                             

kerkelijk 31-03-1761  met 

Joanna Baten               doop of herkomst Peer(Perensis)                                                                

getuigen Joannes Wijckmans - Marco Carnas 

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

Antonius Cornelissen      doop of herkomst Antwerpen                                               

kerkelijk 31-03-1761  met 

Adriana Lemmens              doop of herkomst Massenhoven           

getuigen Jacobo Peeters - Godefrido Cornelissen 

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

Petrus Haest       doop of herkomst Tielen                                                       

kerkelijk 31-03-1761  met 

Maria Eliaerts       doop of herkomst Deurne                                                               

getuigen Joannes Van de Pavert - Joannes Eliaerts           

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

Joannes Simon               doop of herkomst Antwerpen                                                      

kerkelijk 31-03-1761  met 

Catharina Van der Veken     doop of herkomst Walem                                           

getuigen Jacobo Van der Veken - Leonardo Braeckeniers           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Antonius Van Meer     doop of herkomst Oosterhout                                                  

kerkelijk 05-04-1761  met 

Maria Carolina De Smit     doop of herkomst Antwerpen                                                     

getuigen Joannes De Smit - Joannes Janssens            

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

Carolus Philippus Terfenkore             doop of herkomst Antwerpen                                       

kerkelijk 12-04-1761  met 

Anna Catharina De Paepe     doop of herkomst Hoogstraten                                            

getuigen Francisco Herdies - Joannes Corbesiers  

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

Joannes Franciscus Wilms                           doop of herkomst Egom 

kerkelijk 30-04-1761  met                            

Anna Catharina Cuijlen     doop of herkomst Antwerpen                                              

getuigen Carolo Dielen - Petro Thijs 

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

Gerardus Christianus Purfers          doop of herkomst Lijden (Leiden) 

kerkelijk 14-06-1761  met                                       

Anna Wassenbergh     doop of herkomst Venroij                                                   

getuigen Henrico Du Bois - Joannes Baptiste Janssens           

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

Philippus Josephus De Coninck             doop of herkomst         Antwerpen             

kerkelijk 15-06-1761  met 

Petronilla Van Lantschot             doop of herkomst vero Bergen-op-Zoom                                      

getuigen Joannes De Vloo - Dma Helena Albertina Seutin 

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

Petrus Schepmans              doop of herkomst Merksem 

kerkelijk 25-06-1761  met                                                   

Maria Janssens              doop of herkomst Merksem                                                     

getuigen Judoco Schepmans - Petro Faes 

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

Joannes Franciscus Cosijn     doop of herkomst Zele                                         

kerkelijk 28-06-1761  met 

Anna Elisabetha Peeters       doop of herkomst Olen                                                   

getuigen Cornelio Van Der Sande - Florentio Druone Chopin           

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

Gaspar Van Eijsendijck                doop of herkomst Antwerpen                                           

kerkelijk 30-06-1761  met 

Joanna Peeters     doop of herkomst Schelle                                                     

getuigen Joannes Bonavontura Janssens - Adriano Peeters 

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

Andreas Van Vaernewijck             doop of herkomst Antwerpen                                          

kerkelijk 01-07-1761  met 

Magdalena Taeijmans                        doop of herkomst Grobbendonk                          

getuigen Antonio Helsel - Nicolao Saenen           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Joannes Baptista Helsen                                            doop of herkomst Soel 

kerkelijk 19-07-1761  met 

Joanna Kremers                                                     doop of herkomst Pelt  

getuigen Florentio Druon Chopin - Alberto Jacobo Dirickx 

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

Joannes Baptista Van Laer                                          doop of herkomst Wechelderzande 

kerkelijk 09-09-1761  met 

Anna Horemans                                                      doop of herkomst Wechelderzande           

getuigen Petro Bellens - Francisco Horemans           

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

Joannes Baptista Franciscus Joossens                  doop of herkomst Antwerpen          

kerkelijk 27-09-1761  met 

Adriana Van den Kieboom                                         doop of herkomst Raemsdonck 

getuigen Carolo Verberckt - Antonio Dirix           

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

Joannes Josephus Harrewijn                        doop of herkomst Antwerpen                  

kerkelijk 06-10-1761  met 

Maria Anna Beltens       doop of herkomst Brussel                                              

getuigen Melchiore Woons - Huberto Van Heupen 

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

Franciscus Van Immerseel                                 doop of herkomst Aartselaar 

kerkelijk 06-10-1761  met 

Joanna Deckers                  doop of herkomst Gemert                                       

getuigen Joannes Van Immerseel - Adriano Deckers           

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

Joannes Joris                                 doop of herkomst Arendonk                                  

kerkelijk 21-10-1761  met 

Maria Crols                                        doop of herkomst Arendonk                   

getuigen Joannes Baptiste GERARDI - Florentio Druon Chopin           

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

Jacobus Sandi                                                                doop of herkomst Merksem 

kerkelijk 02-11-1761  met 

Barbara Tiljeeu                          doop of herkomst Terhulpen                              

getuigen Francisco Sandi - Hermanno De Kock  

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

Joannes Vets                                                        doop of herkomst Maastricht 

kerkelijk 08-11-1761  met 

Mechtildis Prekels                               doop of herkomst Bergen-op-Zoom                               

getuigen Adriano Gils - Joannes Claddepoel           

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

Judocus Emmanuel Lepaige                           doop of herkomst Herentals                  

kerkelijk 11-11-1761  met 

Maria Catharina Cornelia Van Der Steene    doop of herkomst Antwerpen           

getuigen exp.dom.Francisco Thoma Lepaige          Cath.par.Nrd                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Cornelius Beuckelaer                                   doop of herkomst Kontich                        

kerkelijk 17-11-1761  met 

Catharina Wouters                                           doop of herkomst Vlimmeren         

getuigen Guilielmo Wouters - Joannes Mertens           

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

Nicolaus Franciscus Defraije                                  doop of herkomst Brussel 

kerkelijk 19-12-1761  met 

Dijmphna Catharina Josepha Van Der Kun               doop of herkomst vero Den Haag                             

getuigen Joannes Baptiste Van Cranenbroeck - P.Van Cranenbroeck 

 info hij 27 jaar/ en zij 36 jaar/ 

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

Petrus Josephus Van Kerckhoven                        doop of herkomst Herentals                       

kerkelijk 07-01-1762  met 

Anna Maria De Coninck                                            doop of herkomst Breda             

getuigen Joannes De Coninck - Joannes Beirenberghs 

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

Petrus De Laet                                                               doop of herkomst Ekeren 

kerkelijk 07-01-1762  met 

Isabella Maria Sinnigh                            doop of herkomst Lommel                            

getuigen Joannes Francisco Verhijen - Sebastiano Van Coolenbergh 

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

Joannes Franciscus Lemmens     doop of herkomst Minderhout                                       

kerkelijk 07-01-1762  met 

Margareta Hertswigh               doop of herkomst Balen                                               

getuigen Joannes Francisco Van Beckvoort - Gille Van Hoeck                                                     

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

Joannes Franciscus Coopmans                       doop of herkomst Pulle                             

kerkelijk 08-01-1762  met 

Anna Catharina Knaeps        doop of herkomst Lille                                           

getuigen Wilhelmo Wouters - Paulo Geogeri           

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

Marcellus Konincks                                       doop of herkomst Meersel                      

kerkelijk 08-01-1762  met 

Deliana Cecilia Lanen             doop of herkomst Arendonk                                     

getuigen Carolo Dilen - Joannes Francisco Willems 

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

Henricus Leijs                       doop of herkomst Antwerpen                                  

kerkelijk 12-01-1762  met 

Anna Maria Janssens             doop of herkomst Duffel                                                 

getuigen Guilielmo De Greef - Henrico Leijs           

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

Jacobus Janssens                    doop of herkomst Wijnegem                                             

kerkelijk 19-01-1762  met 

Isabella Van Aken                       doop of herkomst Schoten                               

getuigen Balthazare Laurentio Verpoorten - Florentio Druone Chopin            
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Dominicus Van Montfort                                   doop of herkomst Nederweert                     

kerkelijk 26-01-1762  met 

Cornelia Geurs                   doop of herkomst Stevensweert                                      

getuigen Arnoldo Geurs - Jacobo Huijbreghts           

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

Andreas Franciscus Keersmakers                          doop of herkomst Antwerpen                      

kerkelijk 02-02-1762  met 

Joanna Snoeck               doop of herkomst Delft                                            

getuigen Petro Keersmakers - Mertino Snoeck           

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

Joannes Franciscus De Boeck                 doop of herkomst Merksem                         

kerkelijk 07-02-1762  met 

Henderina Van den Bergh                             doop of herkomst Eijndhoven                                     

getuigen Cornelio De Boeck - Bertholomeo Venne 

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

Joannes Baptista Mutsaert                 oop of herkomst Tile                            

kerkelijk 07-02-1762  met 

Magdalena Delles                                   doop of herkomst Mortsel                                       

getuigen Petro Haest - Paulo Roosen 

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

Joannes Verhijen                              doop of herkomst Pulle                                  

kerkelijk 09-02-1762  met 

Joanna Caveliers                                                             doop of herkomst Boom 

getuigen Petro Verhijen - Florentio Druon Chopin 

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

Petrus Valckx                                doop of herkomst Ekeren                                    

kerkelijk 15-02-1762  met 

Antonia Aerden                      doop of herkomst Brecht                                   

getuigen Joannes Bastane - Josepho Geubels           

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

Egidius Verbeeck                           doop of herkomst Wilrijk                                     

kerkelijk 15-02-1762  met 

Anna Catharina Van Bedts                   doop of herkomst Antwerpen                           

getuigen Adriano Verbeeck - Joannes Van Winkel         

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

Norbertus Egidius De Backer                         doop of herkomst Mechelen                         

kerkelijk 22-02-1762  met 

Joanna Catharina Goris                      doop of herkomst Antwerpen                          

getuigen Joannes Van Waterschoot - Alexandro Goris          

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

Henricus Franciscus Verhagen                      doop of herkomst Herentals                   

kerkelijk 11-04-1762  met 

Petronella Grassens                         doop of herkomst Eijndhoven                                    

getuigen Francisco Aerts - Florentio Druone Chopin 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Philippus Ludovicus Loignant                                      doop of herkomst Beveren            

kerkelijk 13-04-1762  met 

Isabella Maria Deelen                                              doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Cornelio Vervliet - Gerardo Deelen 

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

Joannes Baptista Backx                                     doop of herkomst Antwerpen                    

kerkelijk 20-04-1762  met 

Anna Maria De Meijer              doop of herkomst Zandhoven                                     

getuigen Joannes Baptiste Peeters - Melchiore Adriano Baerts 

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

Jacobus De Leem                                              doop of herkomst Berendrecht                 

kerkelijk 20-04-1762  met 

Maria Catharina Claessens                               doop of herkomst Antwerpen             

getuigen Joannes Claessens - Cornelio De Leem           

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

Daniel Van De Velde                       doop of herkomst Hoboken                                     

kerkelijk 21-04-1762  met 

Joanna Queaeghs                  doop of herkomst Antwerpen St.Jacob                                                

getuigen Marco Smits - Petro Lamberto Desmont 

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

Joannes Bastin                                                      doop of herkomst Tienen(Thinen) 

kerkelijk 09-05-1762  met 

Anna Maria De Peuter                              doop of herkomst Lier(van den Bijvanck)  

getuigen Andreas Van Ishoven - Francisco Bastin 

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

Ludovicus Josephus Petrus Janssens         doop of herkomst Antwerpen                          

kerkelijk 09-05-1762  met 

Maria Helena Stocx                                 doop of herkomst Hasselt 

getuigen Joannes Baptiste Beeck - Guilielmo Andriessens 

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

Joannes Petrus Lantain             doop of herkomst Limborgensis                                    

kerkelijk 17-05-1762  met 

Maria Barbara Elart               doop of herkomst Vorsican(bisdom Luik)                                              

getuigen Francisco Nauts - Joannes Baptiste Elart           

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

Arnoldus Rumoldus Bellens                      doop of herkomst Antwerpen                      

kerkelijk 20-05-1762  met 

Joanna Maria Brode                  doop of herkomst Sint-Oedenrode bij                               

getuigen Petro Vassel - Florentio Druon Choppin    s'Hertogenbosch               

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

Christianus Michielssens                      doop of herkomst Antwerpen                              

kerkelijk 20-05-1762  met 

Maria Dijmpna Roefs                 doop of herkomst Turnhout                                   

getuigen Joannes Van Immerseel - Carolo Jacobo Govaers           
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Paulus Van Zeebroeck                   doop of herkomst Merchtem                                          

kerkelijk 23-05-1762  met 

Anna Moijses                 doop of herkomst Willebroek                                          

getuigen Andreas Delvaij - Christiano Van Meerbeeck            

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

Arnoldus Van Bael                         doop of herkomst Wuustwezel                                     

kerkelijk 15-06-1762  met 

Isabella Maria Spoede                      doop of herkomst  Antwerpen                           

getuigen Francisco Van Bael - Petro Josepho Cools                                                             

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

Franciscus Nicolaus Aernaut                           doop of herkomst Antwerpen                        

kerkelijk 16-06-1762  met 

Elisabetha Mertens                              doop of herkomst Wijnegem                               

getuigen Jacobo Mertens - Florentio Druone Chopin 

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

Ferdinandus Philippus Van Mons               doop of herkomst Brussel                       

kerkelijk 20-06-1762  met 

Maria Catharina Josepha Colins                    doop of herkomst Antwerpen                   

getuigen Joannes Baptiste Colins - Henrico Lamberto Van Mons 

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

Franciscus Carlier                                                 doop of herkomst Halle            

kerkelijk 22-06-1762  met 

Catharina Reijns                                       doop of herkomst Antwerpen                         

getuigen Joannes Reijns - Jacobo GABRIEL 

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

Petrus Josephus Van Bouwel                             doop of herkomst Wijnegem                        

kerkelijk 31-06-1762  met 

Maria Van Dijck                                        doop of herkomst Broechem                       

getuigen Joannes Francisco Van de Sloet - Joannes Van Dijck 

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

Augustinus Laurentius Offermans         doop of herkomst Antwerpen                             

kerkelijk 06-07-1762  met 

Catharina Hemskerck                       doop of herkomst Noordt Dorp                                      

getuigen Guilielmo Rapson - Antonio Benedicto Filegask                                                

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

Joannes Franciscus Braivo                               doop of herkomst Kontich                       

kerkelijk 19-07-1762  met  

Joanna Maria Janssens                   doop of herkomst vero Rijkevorsel                                        

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

Joannes Christiaenssens                 doop of herkomst Merksplas                              

kerkelijk 25-07-1762  met 

Elisabetha Voets                   doop of herkomst Bouwel                                                       

getuigen Joannes Der Koninghen - Joannes Stooven 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Petrus Lenaerts                  doop of herkomst Putte bij Mechelen                                      

kerkelijk 26-07-1762  met 

Maghdalena Van Rijmenam                doop of herkomst Putte bij Mechelen                                         

getuigen Bernardo Priesterdoms - Francisco Goij           

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

Joannes Antonius Wauters                    doop of herkomst Antwerpen                                   

kerkelijk 26-07-1762  met 

Catharina Suijkers                     doop of herkomst Gestel bij Eindhoven                                

getuigen Joannes Suijkers - Florentio Joppen Druon 

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

Joannes Franciscus Janssens                        doop of herkomst Bekkevoort                           

kerkelijk 01-08-1762  met 

Joanna Maria Vos                                        doop of herkomst Oosterlo                       

getuigen Petro Francisco Claessens - Carolo Lauwers 

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

Willebrordus Crols                       doop of herkomst Kasterle                                       

kerkelijk 08-08-1762  met 

Dijmpna Eijskens              doop of herkomst Brecht                                      getuigen 

Guilielmo Crols - Joannes Eijskens           

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

Petrus Subdian     28 jaar/doop of herkomst Boechout   

kerkelijk 17-08-1762  met   

Joanna Sergijs     35 jaar/ doop of herkomst Velthom (Veltem)  

getuigen Joannes Petro Haenegraet - Cornelio Lanoij      

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

Joannes Van Bulck        50 jaar/ doop of herkomst Wommelgem  

kerkelijk 05-09-1762  met 

Catharina De Heldt    40 jaar/ doop of herkomst Duffel  

getuigen Joannes Penneris - Florentius Druon Chopin 

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

Joannes Gerardus Hubertus Penris           26 jaar/ doop of herkomst  Geel 

kerkelijk 08-09-1762  met 

Anna Maria Van Geel    34 jaar/ doop of herkomst  Geel  

getuigen Fredericus Snoeckx - Guiljelmus Penris           

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

Jacobus De Coster    38 jaar/ doop of herkomst Boortmeerbeek                     

kerkelijk 12-09-1762  met        

Gertrudis Catharina Cremers   42 jaar/ doop of herkomst  Santbeek  

getuigen ... Franciscus Schasnee - Rumoldus Klinkers  

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

Franciscus Van Duijnen    33 jaar/ doop of herkomst  Zandvliet                    

kerkelijk 12-09-1762  met 

Catharina Van Roij    29 jaar/ doop of herkomst   ?   

getuigen Adrianus Van den Wijngaert - Joannes Franciscus De Roij  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Joannes Verschooten     38 jaar/ doop of herkomst Sint-Katelijne-Waver  

kerkelijk 26-09-1762  met        

Mar.Cecilia Van den Eijnden    30 jaar/ doop of herkomst Sint-Katelijne-Waver  

getuigen Joannes Cleiren - Josephus Van den Eijnden      

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

Joannes Franciscus Wijtvliet   57 jaar/ doop of herkomst Antwerp. St.Andries 

kerkelijk 26-09-1762  met        

Catharina Van de Velde    41 jaar/ doop of herkomst Wilrijk  

getuigen Petrus Dominicus Van den Berg - Joannes Franciscus Van den Ber 

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

Adrianus Van Tichel     43 jaar/ doop of herkomst Wuustwezel  

kerkelijk 28-09-1762  met 

Elisabetha Van den Wijngaert    30 jaar/ doop of herkomst Borsbeek  

getuigen Petrus Jacobs - Daniel Van den Wijngaert 

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

Petrus Aerts                                 26 jaar/ doop of herkomst Lille  

kerkelijk 03-10-1762  met                                  

Gertrudis Vredevelt                                   23 jaar/ doop of herkomst Boere...  

getuigen Henricus Peeters - Petrus Vredevelt  Noorthollandia  

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

Cornelius De Cock                     33 jaar/ doop of herkomst Lille                                          

kerkelijk 11-10-1762  met 

Lucia Van der Sterre          45 jaar/ doop of herkomst Udenhout                                        

getuigen Guiljelmus Swennen - Laurentius Josephus Van Coetsem  

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

Jacobus Franciscus Josephus Doloit            33 jaar/ doop of herkomst .... bij Doornik 

kerkelijk 26-10-1762  met 

Susanna Maria De Wolf                35 jaar/doop of herkomst Antwerpen 

getuigen Gabriel Josepho Doloit - Joannes De Longe 

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

Ludovicus Josephus Janssens                         36 jaar/doop of herkomst Antwerpen                     

kerkelijk 01-11-1762  met 

Maria Josepha Dorothea De La Ruelle           25 jaar /doop of herkomst Haet                

getuigen Jacobus Rosseels - Henricus Leemans 

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

Gerardus Geerts                               45 jaar/doop of herkomst Brecht                                 

kerkelijk 21-11-1762  met 

Susanna Maria Borghmans                          33 jaar/doop of herkomst Merksplas                      

getuigen Cornelius Borghmans - Petrus Geens 

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

Petrus Bals                            25 jaar/doop of herkomst Hoboken                                      

kerkelijk 08-12-1762  met 

Maria Theresia Schrijnmaeckers                39 jaar/doop of herkomst Lunduni in Anglia  

getuigen Henricus Jacobus Begoden - Henricus Franciscus Verhaegen  (Londen ?) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Jacobus Bal                                    26 jaar/doop of herkomst Hemiksem                                

kerkelijk 16-12-1762  met 

Anna Catharina Bernickx         26 jaar/doop of herkomst Diest                                      

getuigen Franciscus Bal - Jacobuq Adriaenssens 

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

Joannes Henricus Laurijs                    33 jaar/doop of herkomst  Antwerp. St.Andries                                   

kerkelijk 16-01-1763  met 

Anna Hofkens                           36 jaar/doop of herkomst  Retie                                         

getuigen Joannes Cornelius De Hert - Wilhelmus Lambrechs  

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

Joannes Van Leemput        26 jaar/doop of herkomst Berchem                                           

kerkelijk 16-01-1763  met 

Livina Adriana Beckers            41 jaar/doop of herkomst Oosterwijk                                    

getuigen Joannes Rens - Jacobus Van Leemput 

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

 

Gerardus De Haem            39 jaar/doop of herkomst Antwerpen  

kerkelijk 23-01-1763  met          O.L.Vr.Nrd                                          

Gertrudis Van der Stegen          38 jaar/doop of herkomst Glabbeek                                   

getuigen Petrus Willebrordus De Meester - Joannes Batista Van Velthem 

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

Franciscus Kersmaeckers      50 jaar/doop of herkomst Hoboken                                           

kerkelijk 23-01-1763  met 

Ida Wouters        27 jaar/doop of herkomst Turnhout                                                     

getuigen Michael Van Gestel - Michael Blavier  

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

Guilielmus De Ruijt          26 jaar/doop of herkomst Antwerpen St.Georgij                                         

kerkelijk 30-01-1763  met 

Martina Wijnants           27 jaar/doop of herkomst Minderhout                                             

getuigen Joannes Kerstraeten - Cornelius De Ruijt 

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

Joannes Baptista Vleugels     45 jaar/doop of herkomst Brussel S.Gangeria                                      

kerkelijk 03-02-1763  met 

Clara Maria Muijtinckx            38 jaar/doop of herkomst Antwerpen borealis                               

getuigen D.Franciscus Josephus Vleugels - D.Anna Jacoba Muijtinckx 

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

Petrus Masso                 23 jaar/doop of herkomst Antwerpen St.Jacob                                          

kerkelijk 06-02-1763  met 

Anna Catharina Janssens          24 jaar/doop of herkomst St.Anna in Flandria                                     

getuigen Petrus Geeraerts - Cornelius Masso 

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

Albertus Theodorus Mertens      50 jaar/doop of herkomst Antwerpen St.Jacob                                     

kerkelijk 06-02-1763  met 

Catharina Elisabeth Priem               55 jaar/doop of herkomst Grobbendonk                               

getuigen Cornelius De Grouw - Hubertus Pelgrom           
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Joannes Baptista Eüdet                   22 jaar/doop of herkomst   S. Eüstasii parisiis kerkelijk 

09-02-1763  met 

restitüe Desire Prophete         25 jaar/doop of herkomst  S.Salvatoris insülis 

getuigen Petrus Josephus Reijmen - Joannes Baptista Sporckmans 

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

Gerardus Wouters                                  40 jaar/doop of herkomst  Hoolen                        

kerkelijk 10-02-1763  met 

Anna Elisabetha Verboven       25 jaar/doop of herkomst Olen                                       

getuigen Cornelius Cluijts - Henricus Meir  

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

Joannes Michael Lievens         31 jaar/doop of herkomst Mechelen St.Rumoldi                                      

kerkelijk 14-02-1763  met 

Anna Catharina Roomans            28 jaar/doop of herkomst  Lier                                   

getuigen Joannes Lievens - Cornelius Van Loock  

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

Joannes Baptista Franceschini     24 jaar/doop of herkomst Antw..Cath.par.Zuid                                   

kerkelijk 15-02-1763  met 

Maria Rosa De Trij      29 jaar/doop of herkomst St.Amandi pres fleurij                                               

getuigen Petrus Bogaerts - Andreas Petrus Dielen 

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

Josephus Peeters                  27 jaar/doop of herkomst  Mol                                    

kerkelijk 24-02-1763  met 

Joanna Maria Wouters       22 jaar/doop of herkomst Geel                                             

getuigen Joannes Libertus Van der Hulst - Florentius Druon Chopin 

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

Joannes Jacobus Baptista Couijrtijn         28 jaar/doop of herkomst Antw. Cath.par.Zuid                          

kerkelijk 12-04-1763  met 

Dijmphna Floor        26 jaar/doop of herkomst Brecht                                                 

getuigen Arnoldus Van Bael - Henricus Coppens 

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

Joannes Franciscus Moons              32 jaar/doop of herkomst Lier                               

kerkelijk 12-04-1763  met 

Petronella Jansen            32 jaar/doop of herkomst Mierloo in geldria                                         

getuigen Jacobus Philippus Van Maerssen - Joannes Carolus De Naijer 

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

Joannes Baptista Melckebeke       25 jaar/doop of herkomst Dikkelvenne                                   

kerkelijk 24-04-1763  met 

Livina Josepha Van Drissche     26 jaar/doop of herkomst Lokeren                                     

getuigen Petrus Geeraerts - Joannes Baptista Melchior Buijsens 

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

Joannes Baptista Van den Bergh    30 jaar/doop of herkomst Aarschot                                     

kerkelijk 12-05-1763  met 

Maria Anna Vervoort       28 jaar/doop of herkomst Dessel                                              

getuigen Henricus Corlier - Marcus Antonius De Marche 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Joannes Van Delder             29 jaar/doop of herkomst Antw. Cath.par.Zuid                                       

kerkelijk 12-05-1763  met 

Jacoba Cuijpers                    40 jaar/doop of herkomst Bergen-op-Zoom                                     

getuigen Joannes Baptista Van Delder - Adrianus Walterus Ruijs 

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

Joannes Franciscus Van Bostraten   26 jaar/doop of herkomst Boechout                                    

kerkelijk 22-05-1763  met 

Antonia Van Rijsbergen   23 jaar/doop of herkomst Baarle                                             

getuigen Joannes Van Hal - Joannes Baptista Verbraeken 

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

Franciscus De Smedt               28 jaar/doop of herkomst Antwerpen  

kerkelijk 22-05-1763  met            St.Walburga                                    

Esther Gertrudis Abri     27 jaar/doop of herkomst S'Hertogenbosch                                             

getuigen Arnoldus De Smedt - Philippus Jacobus Van Linthout 

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

Wilhelmus Van Meir                 27 jaar/doop of herkomst Stabroek                                     

kerkelijk 17-06-1763  met 

Anna Cornelia Adriaenssens     20 jaar/doop of herkomst Stabroek                                      

getuigen Antonius Heijdt - Florentius Druon Chopin 

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

Petrus Cornelius Papen      34 jaar/doop of herkomst Herenthout                                            

kerkelijk 19-06-1763  met 

Catharina Barbara Van Hooff         26 jaar/doop of herkomst Antw. Cath.par.Nrd                                 

getuigen Franciscus Goossens - Petrus Van Hooff 

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

Joannes Franciscus Fighe       32 jaar/doop of herkomst Antwerpen                                         

kerkelijk 27-06-1763  met 

Theresia Rosiers       36 jaar/doop of herkomst Oudenbosch                                                 

getuigen Jacobus Van Houtten - Petrus Dominicus THOMAS 

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

Joannes Gerardus Henricus Schaper  26 jaar/doop of herkomst Bekom (Betekom)                                   

kerkelijk 11-07-1763  met 

Maria Elisabeth Raelens                  31 jaar/doop of herkomst Turnhout                            

getuigen Martinus Rom - Laurentius Verheijden  

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

Adrianus Kerremans         41 jaar/doop of herkomst Weelde                                           

kerkelijk 12-07-1763  met 

Maria Catharina Pinxen     38 jaar/doop of herkomst Turnhout                                           

getuigen Jacobus Pinxen - Joannes Franciscus Kernas 

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

Cornelius Seren          45 jaar/doop of herkomst Antw.St.Walburga                                              

kerkelijk 24-07-1763  met 

Judoca Rosalia Visspoel      34 jaar/doop of herkomst Lokeren                                            

getuigen Guilielmus Josephus Kolenbergh - Franciscus Rapellier 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Adrianus De 

Ridder              65 jaar/doop of herkomst Balder(Berlaar)                                        

kerkelijk 31-07-1763  met 

Catharina Boets             40 jaar/doop of herkomst Antw. St.Willibrordi                                           

getuigen Gummarus De Ridder - Guilielmus De Ridder 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Joannes 

Antonius Discon         29 jaar/doop of herkomst Turnhout                                        

kerkelijk 09-08-1763  met 

Dijmpna Lemmens                     46 jaar/doop of herkomst Turnhout                                   

getuigen Joannes Baptista Eliaerts - Petrus Lemmens 

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

Carolus Jacobus De Haen    24 jaar/doop of herkomst Antw. St.Walburga                                           

kerkelijk 16-08-1763  met 

Dorothea Voet                 19 jaar/doop of herkomst Hulst                                         

getuigen Franciscus De Haen - Henricus De Haen 

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

Laurentius De Gelder             35 jaar/doop of herkomst Eksaarde                                     

kerkelijk 21-08-1763  met 

Helena Ludovica Josepha De Heuvel    26 jaar/doop of herkomst Antw. Cath.par.Nrd                           

getuigen Franciscus Livinus De Bock J.U.L. - Joannes Jacobus De Quertenmont 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Joannes 

Baptista Cantaert        50 jaar/doop of herkomst Vianen                                      

kerkelijk 01-09-1763  met 

Anna Gertrudis Vlaeijen      19 jaar/doop of herkomst Oppido Halensis  

getuigen Michael Rambison - Godefridus Vlaeijen    (Halen)                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Joannes 

Josephus Furscht      28 jaar/doop of herkomst Oppido Huijensi  

kerkelijk 12-09-1763  met      (Hoei-Huy)                                         

Petronella Herstraeten    38 jaar/doop of herkomst Hoogstraten                                              

getuigen Jacobus Struijf - Joannes Georgius Duvivier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Franciscus 

Vervliedt             30 jaar/doop of herkomst Brochum(Broechem)   

kerkelijk 13-09-1763  met 

Brigitta Moons         43 jaar/doop of herkomst Antw. Cath.par.Nrd                                                         

info getuigen Antonius De Ridder - Antonius Moons 

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

Arnoldus Adriaensen         45 jaar/doop of herkomst Rijkevorsel                                          

kerkelijk 23-09-1763  met 

Anna Maria Van den Kinschot           47 jaar/doop of herkomst Rijkevorsel                               

getuigen Joannes Baptista Baten -Thomas Machilsen 

info 3de graad verwantschap 

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

Engelbertus Constantinus t'Kint    34 jaar/doop of herkomst Antw. Cath.par.Nrd                                    

kerkelijk 23-09-1763  met 

Maria Abels              29 jaar/doop of herkomst Sint-Pieters-Rode                                              
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getuigen Adrianus Pauwels - Petrus Jacobus Brijs 

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

Carolus Josephus Beeck      38 jaar/doop of herkomst Antw.Cath.par.Altera                                          

kerkelijk 10-10-1763  met 

Elisabetha Van der Sanden       38 jaar/doop of herkomst Heulegom (Oelegem)                                      

getuigen Jaspar Waeron - Joannes Baptista Beeck  

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

Joannes Franciscus Vlijssens     29 jaar/doop of herkomst Hoogstraten                                    

kerkelijk 06-11-1763  met 

Joanna Maria Wouters       40 jaar/doop of herkomst Antwerpen St.Georgi                                             

getuigen Cornelius Van den Wijngaert - Joannes Lambrecht 

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

Cornelius Lievens           36 jaar/doop of herkomst  Deurne                                          

kerkelijk 15-11-1763  met 

Anna Catharina Claes          28 jaar/doop of herkomst Herentals                                         

getuigen Abraham Van Esschen - Florentius Druon Chopin 

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

Petrus Antonius Hoeijmans         28 jaar/doop of herkomst Antwerpen St.Jacob                                   

kerkelijk 21-11-1763  met 

Maria Catharina Van Ishoven    32 jaar/doop of herkomst Baarle-Hertog                                        

getuigen Gerardus Hoeijmans - Guilielmus Mertens 

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

Joannes Franciscus Gijsens        41 jaar/doop of herkomst Antw. St.Walburga                                  

kerkelijk 09-12-1763  met 

Cornelia Meijvis     47 jaar/doop of herkomst Hoogstraten                                                  

getuigen Daniel Van der Herden - Joannes Franciscus Meijvis 

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

Joannes Jacobus Le Puisnier      45 jaar/doop of herkomst Antwerpen St.Jacob                                      

kerkelijk 28-12-1763  met 

Joanna Francisca Halloij         23 jaar/doop of herkomst Waver                                     

getuigen Petrus Josephus De Paep - Joannes Franciscus Everaerts 

info 2de en 3de graad verwantschap 

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