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‘Het leven wordt achterwaarts begrepen, maar moet voorwaarts
geleefd worden’, Søren Kierkegaard, Deens filosoof (1813-1855)

Ter nagedachtenis van
Jeanne JANSSENS, tante van mijn echtgenote
en een goed mens, zoals haar zuster Simonne altijd zei.
Zij liet ons de stamboom van 100 jaar familie JANSSENS (1876-1976) na.
Met bijzondere dank aan wijlen
Simonne JANSSENS, tante van mijn echtgenote,
dankzij haar parate geheugen hebben wij onze weg gevonden
in de familiegeschiedenis van de 20ste eeuw
en aan
Camiel CROON voor zijn stamboek.

IN HET VERLEDEN
GEBEURT NIETS MEER

Na onze dood mogen we ons verheugen in een naleven van ongeveer honderd jaar. Dat is ongeveer
de tijd waarin allen verdwenen zijn die ons hebben gekend en na hen allen die over ons een
onmiddellijke getuigenis vernamen. Daarna komt de vergetelheid of de legende.
G. Simenon1, Belgische schrijver (1903-1989)
De tekening op het voorblad is van de hand van Paulien LETEN. Het is de familieboom met aan de
takken heel wat blaadjes, dit zijn de vele afstammelingen, en aan de wortels in de grond vele korrels,
zij symboliseren de talrijke voorouders.

In eigen beheer uitgegeven door de auteur.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
1

Franstalig auteur van o.m. 75 detectiveromans en 28 korte verhalen over Maigret.
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1. Voorwoord
Vanwaar komen we? Wie zijn onze voorouders? Waar woonden ze? Wat was hun beroep en hoe
leefden ze? Het zijn vragen die iedereen zich al eens stelt. We hebben getracht, aan de hand van
officiële bronnen, een antwoord te vinden op deze vragen. Deze boeiende zoektocht in de archieven
levert vele namen en datums van overleden mensen op maar laat heel veel vragen onbeantwoord.
We hebben daarom, met een beknopte geschiedenis van hun woonplaatsen en met enkele grote en
kleine gebeurtenissen, het tijdskader trachten te schetsen waarin ze leefden.
Uiteindelijk is het een verhaal van leven, liefde en dood: geboren worden, voor nakomelingen zorgen
en sterven, het is van alle tijden.

Ghedachten op de snelheyt van den tijdt
Gelijck een waterdrop
van ’t hoogste dack gedropen,
Glijck een snelle beeck
komt van ‘t gebergt gloopen,
Gelijck een vluchtig peerdt
in sijnen meesten spoedt,
Gelijck een zeylend schip
doorsnijdt den zilten vloedt,
Gelijck een adelaer
die door de lucht gaet sweven,
Gelijck een vlugge pijl
uyt sijnen boogh gedreven,
Gelijck een kogel vliegt
uyt ’t bulderend geschut,
Gelijck een snel gedacht
dat aerdt’ noch hemel stut,
Soo spoeyt, soo loopt de tijdt
van ’t eene jaer in ’t ander,
En schaekelt in sijn loop
veel eeuwen aen elkander.
MICHIEL DE SWAEN (1654-1707)
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2. Inleiding
Deze stamboom bevat de kwartierstaat 2 van probanda 3 Maria Theresia Mathilde CROON met 15
generaties, die teruggaand in de tijd zijn genummerd tot ca. 1480. De oudste met zekerheid gekende
voorouder/naamdrager CROON/CRUEN is geboren ca. 1550.

Maria Theresia Mathilde CROON
1903-1986
Deze tijdspanne van meer dan 500 jaar omvat vier perioden:
1. Van 1916 tot heden: de periode waarin de registers van de burgerlijke stand4 niet toegankelijk
zijn en waarin de informatie afkomstig is van andere bronnen zoals doodsbrieven, bidprentjes,
overlijdensberichten, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, notarisakten, …
2. Van ± 1800 tot 1915: de periode met gegevens uit de registers van de burgerlijke stand.

2

Een kwartierstaat is een opstelling van de kwartierdragers met alle directe voorouders in mannelijke en
vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. De naam is afgeleid van de vier kwartieren van
een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.
3
Probandus en probanda zijn de Latijnse benamingen voor personen die als uitgangspunt van een stamboom
gebruikt worden, ook kwartierdrager en -draagster genoemd.
4
Ingevoerd in de Zuidelijke Nederlanden onder het Frans bestuur tussen 1796 en 1798. In een aantal
gemeenten is dit echter met meerdere jaren vertraging gebeurd.
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3. Van ± 1600 tot ± 1800: de periode met gegevens uit de parochieregisters 5 , aangevuld met
gegevens uit notarisakten.
4. Vóór 1600: de periode met gegevens uit notaris- en schepenakten en afkomstig van reeds
gepubliceerde stambomen die berusten op onderzoek door historici.
Eén van de voorouders, Maria VAN BEETHOVEN, heeft dezelfde voorouders als Ludwig VAN
BEETHOVEN, de grote componist. Zijn stamboom is ook in dit document opgenomen.

2.1. Schrijfwijzen en vorm van de tekst
•

•

•

•
•
•

Familienamen en voornamen:
- Zijn zoveel mogelijk geschreven zoals vermeld in geboorte- of doopakten; afwijkende
schrijfwijzen6 uit andere akten zijn tussen () of na / aangegeven.
- Zijn in de lijsten vet geschreven, roepnamen en bijnamen zijn cursief geschreven.
- In blauwe kleur en onderlijnd zijn de rechtstreekse voorouders en bevatten een koppeling
naar de vorige of naar de volgende generatie.
- In rode kleur en onderlijnd zijn personen die elders in de stamboom voorkomen.
De kinderen van een gezin zijn chronologisch gerangschikt maar niet genummerd, omdat in heel
wat gevallen de lijst onvolledig is. Het aantal is tussen () vermeld als de lijst volledig is. De
opsommingstekens zijn:
- Kinderen: •
- Kleinkinderen: 
- Achterkleinkinderen: 
- Achterachterkleinkinderen: Onderstrepingen:
- Als de huwelijksdatum van het koppel en de geboortedatum van het eerste kind met een volle
lijn onderstreept zijn, betekent dit dat het kind vóór het huwelijk geboren werd of dat de
moeder bij het huwelijk in verwachting was.
- Als de overlijdensdatum van de moeder en de geboortedatum van het laatste kind dubbel
onderlijnd zijn, betekent dit dat de moeder bij de geboorte van het kind of kort nadien overleden
is.
- Als overlijdensdatums met een fijne stippellijn onderstreept zijn betekent dit dat er zeer
waarschijnlijk een gemeenschappelijke doodsoorzaak is.
Generaties zijn met Romeinse cijfers aangeduid.
Citaten zijn cursief geschreven.
Geboorte- of doopakten, huwelijksakten en overlijdens- of begrafenisakten van de rechtreekse
voorouders zijn, voor zover online beschikbaar, in dit document afgebeeld.

5

Beslist door het Concilie van Trente op 11 november 1563, officieel om polygamie en huwelijken tussen
bloedverwanten te vermijden, maar eigenlijk om huwelijken tussen katholieken en protestanten te
verhinderen. Pas ingevoerd in België door ‘het Eeuwig Edict’ van 12 juli 1611, waardoor de parochiepriesters
verplicht werden om doop- en huwelijksregisters aan te maken. Deze registers bevatten soms ook oudere
gegevens. Later werden ook overlijdens- en begrafenisregisters gemaakt. Ze zijn grotendeels op het einde van
de 19de eeuw overgeschreven in zogenaamde klappers.
6
De schrijfwijze van de voornamen is redelijk uniform: vóór ca. 1600 in de volkstaal, nadien in de
parochieregisters in het Latijn, later in de registers van de burgerlijke stand in het Frans en uiteindelijk in het
Nederlands. De schrijfwijze van de familienamen vertoont nogal wat varianten: ambtenaren en
parochiepriesters noteerden de familienamen op basis van de uitspraak van de betrokkenen, de mensen
konden meestal niet lezen of schrijven en spraken dialect.
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2.2. Romeinse cijfers
1
2
3
4
5

I
II
III
IV
V

6
7
8
9
10

VI
VII
VIII
IX
X

11
12
13
14
15

XI
XII
XIII
XIV
XV

16
17
18
19
20

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

30
40
50
60
70

XXX
XL
L
LX
LXX

80
90
100
500
1000

LXXX
XC
C
D
M

2.3. Benaming van de generaties in de kwartierstaten
probandi [I]
ouders [II]
grootouders [III]
overgrootouders [IV]
betovergrootouders [V]
oudouders [VI]
oudgrootouders [VII]

oudovergrootouders [VIII]
oudbetovergrootouders [IX]
stamouders [X]
stamgrootouders [XI]
stamovergrootouders [XII]
stambetovergrootouders [XIII]
stamoudouders [XIV]

stamoudgrootouders [XV]
stamoudovergrootouders [XVI]
stambetovergrootouders [XVII]
edelouders [XVIII]
edelgrootouders [XIX]
edelovergrootouders [XX]
edelbetovergrootouders [XXI]

2.4. Oude oppervlaktematen en gewichten
Heerlijkheid Mechelen
Roede = ± 31 m²
Pond = 469 g
Dagwand = 100 roeden = ± 31 are
Quintael = 100 pond = 46,9 kg
Bunder = 4 dagwanden = 400 roede = ± 1,2 ha
Meierij Kampenhout
Roede = ± 25 m²
Pond = 433 g
Dagwand = 100 roeden = ± 25 are
Quintael = 100 pond = 43,3 kg
Bunder = 4 dagwanden = 400 roede = 1 ha 30 a 42,73 ca

2.5. Symbolen en afkortingen
°: geboren
~: gedoopt
†: overleden of begraven
proles: doodgeboren kind
7
♂: van het mannelijk geslacht
♀: van het vrouwelijk geslacht8
x: gehuwd
÷: gescheiden
xx: 2de huwelijk
&: samenwonend
de
?: voorouders onbekend
xxx: 3 huwelijk
<: vóór
>: na
N.: onbekende naam of voornaam
N. N.: onbekende naam en voornaam
?: onbekend gegeven of voorafgaand aan een gegeven waarover onzekerheid bestaat
XY: landcode, aangegeven voor plaatsen in het buitenland9 (voorbeeld: MaastrichtNL)
: kopie van akte/document in ons bezit en
: foto (graf, huis, monument, …) in ons bezit
niet weergegeven in dit document
en niet weergegeven in dit document

7

Het grafisch teken is het marssymbool, een gestileerde weergave van het schild en de speer van de Romeinse
god Mars.
8
Het grafisch teken is het venussymbool, een gestileerde weergave van de handspiegel van de Romeinse godin
Venus.
9
Het aangegeven land is waar de plaats vandaag gelegen is.
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2.6. Akten
Om deze stamboom te maken hebben we in totaal bijna 500 akten uit het Rijksarchief gekopieerd.
Daarvan zijn, voor zover online beschikbaar, de kopieën van de geboorte-/doopakten, huwelijksakten
en overlijdens-/begrafenisakten van alle rechtstreekse voorouders in dit document opgenomen.

2.7. Jaartelling en kalenders
Internationaal wordt de christelijke jaartelling als standaard gehanteerd. Deze jaartelling heeft als
ijkpunt (nulpunt) het begin van het jaar waarin Jezus Christus verondersteld wordt te zijn geboren.
Dat jaar is het jaar 1 (n. Chr.). Het jaar daaraan direct voorafgaand is het jaar 1 v. Chr. Een jaar nul is
er niet.
Sommige volkeren of religies hanteren naast de christelijke jaartelling ook nog hun eigen jaartelling.
Voorbeelden zijn:
• Joodse jaartelling, vanaf 3761 v. Chr.
• Chinese jaartelling, vanaf 2697 v. Chr.
• Boeddhistische jaartelling, vanaf 543 v. Chr.
• Islamitische jaartelling, vanaf 622 n. Chr.
Een jaar wordt ingedeeld in maanden en dagen en zo ontstaat een kalender. De thans meest
gebruikte kalender, de Gregoriaanse, heeft een hele voorgeschiedenis en berust via de Juliaanse
kalender op de Romeinse kalender. Deze laatste berust op zijn beurt op de Egyptische kalender, die
tijdens het leven van Alexander de Grote onder invloed van het Hellenisme over het hele
Middellandse Zeegebied verspreid was geraakt.

2.7.1. Romeinse kalender
De Romeinse of Latijnse kalender is gebaseerd op
de maanstanden en verdeelt het jaar onder in
twaalf maanden, waarvan er in de oudste versie
tien een naam hadden. Het jaar begon met maart
en eindigde met december, de winterperiode erna
had geen eigen naam.
Het feit dat het oude Romeinse jaar niet in januari
begon maar in maart (deze maand was gewijd aan
Mars), is nog steeds te zien in de maandnamen De Romeinse kalender in Archeon, een reconstructie
september (7de maand), oktober (8ste maand), van de Fasti Antates Maiores, de enige
november (9de maand) en december (10de maand). teruggevonden republikeinse kalender.
Juli en augustus hebben eerst quintilis (5de maand) en sextilis (6de maand) geheten, maar werden
later naar Julius Caesar en keizer Augustus genoemd.
De namen van de maanden danken we dus aan de Romeinen.
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Januari
De maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van het begin en het einde. De bijnamen zijn:
louwmaand of ijsmaand.

Caspar Luyken (ca. 1700)

Januari - De engel zegt Jozef weg te gaan en te vluchten naar Egypte
(ontwerptekening voor Emblematica door Hans Bol)

Weerspreuken:
• Als Nieuwjaarsnacht is stil en klaar, beduidt dit vast een heel goed jaar.
• Als in januari de muggen zwermen, dan moogt ge in Meert uw oren wermen.
• Januari zonder regen, is de boerenstand een zegen.
• Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst.
• In de louwmaand mag het vriezen, de stenen uit de grond, de boer mag niet kniezen, maar vindt
het heel gezond.
• Sint Antoon (17 januari), Sint Sebastiaan (20 januari) en Sint Pauwel (25 januari) hebben nog
harde koppen aan.
Februari
De maand is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwereld. Bij de
oude Romeinen was februari namelijk de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa).
Zij vierden in deze maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de
wolfsgod Lupercus.
In deze zelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig
vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden deze feesten
aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent.
De bijnaam sprokkelmaand voor februari heeft niets te maken met het huidige werkwoord
sprokkelen. Het zou kunnen verwijzen naar de voornoemde oude Germaanse vruchtbaarheidsfeesten. De naam sprokkelmaand kan ook zijn afgeleid van het Oudnederlandse sporkelen, dat
springen betekent. Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt.
In veel Oudnederlandse teksten wordt sporcle gebruikt om de maand februari aan te duiden.
De opkomende christelijke kerk probeerde op alle mogelijke manieren deze heidense tradities de kop
in te drukken, enerzijds door ze te verbieden, anderzijds door ze als het ware te verpakken in
christelijke feestdagen in dezelfde periode, met ook de daarbij behorende rituelen. Vastenavond met
het daaraan voorafgaande, uitbundige carnaval is daar een voorbeeld van.
– 10 –

In 1091 stelde de katholieke kerk in het Concilie van Benevento Aswoensdag officieel vast als het
begin van de veertig dagen durende vastentijd vóór Pasen. De voor deze maand traditionele,
uitbundige feesten, met volop eten en drinken, werden teruggebracht tot de laatste drie dagen vóór
die ‘voedselarme’ periode. Er werd carnaval gevierd met als absoluut eindpunt: vastenavond, de
avond vóór Aswoensdag, om twaalf uur ’s nachts. Tijdens de vastenperiode mocht men geen vlees
en allerlei andere extra lekkernijen eten. Het woord carnaval is dan ook zeer waarschijnlijk ontleend
aan het Italiaans: ‘carne vale’ (= vlees, vaarwel) of ‘carne levare’ (= het vlees opruimen). Aanvankelijk
werd alleen in Italië carnaval gevierd, maar na de Middeleeuwen breidde dit zich steeds verder uit
naar andere katholieke streken in Europa.
Weerspreuken:
• In februari sneeuw en regen, betekent goddelijke zegen.
• Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel.
• Schijnt de zon met lichtmis hel, komt vaak vorst nog streng en fel.
• 't Is voor de oogst bijzonder goed, als 't op Sinte Appolonia waaien doet.
• Dooi op Sint Valentijn (14 februari), doet veel water in de wijn.
• Regen in Sinte Walburgisnacht (25 februari), heeft de kelder steeds volgebracht.

Caspar Luyken (1700)

Cornelis Troost, Februari - Carnavalsvierders trekken langs een gracht
(1742)

Maart
De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. De bijnamen zijn: lentemaand of
windmaand. De maand maart wordt over het algemeen ook gekenmerkt door wisselvallig en vaak
onverwacht onstuimig weer met natte sneeuw, hagel en onweer. Men spreekt tenslotte niet voor
niets over en van maartse buien.
Weerspeuken:
• Maart roert zijn staart en maartse buien die beduien, dat de zomer aan komt kruien.
• Sinte Mathilde (14 maart) komt uit drie hoeken, met hagelstenen bakt zij koeken.
• Sint Jozef (19 maart) schoon en goed, een vruchtbaar jaar hopen doet.
• Maart niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat.

– 11 –

Caspar Luyken (1700)

Pieter Schenk (1693-1775). De Latijnse spreuk van de 4de dichter
Ausonius verwijst naar het begin van het nieuwe jaar.

April
De maand april ontleent zijn naam aan het Latijnse woord ‘aperire’, wat openen betekent. Dit verwijst
naar het seizoen waarin de bomen en bloemen tot bloei komen en zich weer openen. Het is niet voor
niets, dat deze maand van oudsher ook wel grasmaand of kiemmaand wordt genoemd. Ze was in de
Romeinse tijd gewijd aan Venus, de godin van de liefde. Ter ere van haar vonden er in deze maand
grote feesten plaats.

Caspar Luyken (1700)

Cornelis Troost, April - Straattafereel met aprilgrappen (1742)

Weerspreuken:
• Aprilse grille komen wanneer ze willen.
• De vrouwen en aprillen, hebben beide hun grillen.
• April veranderlijk en guur, brengt hooi en koren in de schuur.
• Verschaft april veel schone dagen, dan pleegt de mei de last te dragen.
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Mei
De maand mei ontleent haar naam aan een Griekse godin Maia, de
godin van de vruchtbaarheid. De Romeinen identificeerden hun
godin van de natuur, Bona Dea (de Goede Godin) met deze Griekse
godin. Zij vereerden haar als de godin, die de natuur zou laten
groeien en bloeien. Niet alleen de identiteit maar ook de naam van
de Griekse godheid werd door de Romeinen geadopteerd; hun
meimaand werd naar Maia vernoemd.
Mei is de maand, waarin de natuur weer volop tot leven komt. De
winter is verdreven. De werkzaamheden op het land zijn in de
voorafgaande maanden maart en april weer hervat met in mei als
resultaat uitbundig bloeiende fruitbomen vol bloesem en tuinen vol
bloemenpracht. De maand mei staat daarom ook wel bekend als de
bloeimaand. Eeuwenlang stond de maand mei ook in het teken van
de liefde. Rond de eerste dag vonden er talrijke meifeesten plaats.
Het was de gelegenheid voor trouwlustigen om toenadering tot
elkaar te zoeken.
Caspar Luyken (1700)
Weerspreuken:
• In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.
• Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij.
De ijsheiligen worden verbonden met late nachtvorst, dikwijls een ramp voor de fruitteelt:
• Mamertus (11 mei): al is Mamertus oud en grijs, houdt hij van vriezen nog en ijs.
• Pancatius (12 mei): Pancraas, Servaas en Bonifaas geven ijs en vorst helaas.
• Servatius (13 mei): wie zijn schaap scheert voor St. Servaas houdt meer van wol dan van het
schaap.
• Bonifatius (14 mei): van nachtvorst ben je nimmer vrij, als Bonifaas nog niet is voorbij.
Juni
De maand juni is genoemd naar de licht- of maangodin Juno, in de Romeinse mythologie de vrouw
van Jupiter. Zij is de beschermster van de vrouwen, van het huwelijk, het huiselijk leven en van de
geboorte. Zij is de maand van de jeugd.
Juni is meestal ook de maand waarin schapen van hun warme vacht worden bevrijd.

Caspar Luyken (1700)

Pieter Schenk (1693-1775). De Latijnse spreuk betekent ‘de maand juni is
van de jongeren’.
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Weerspreuken:
• Juniregen is Gods zegen, komt zonneschijn daarbij dan maakt hij boer en stadslui blij.
• Een boon in juni geplant, geeft vijftig in een hand.
• De eerste juni kil en wak, brengt veel koren in de zak.
• Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder.
• Waait in juni de noordenwind over het land, dan krijgt de boer veel koren in z'n hand.
• Is de juni-avond mistig, dan het weer met gaven kwistig.
• Juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm.
• Is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer klein maar fijn.
• Niet te koel, niet zwoel, niet te nat, en niet te droog, juni vult de schuren hoog.
Juli
In de Romeinse kalender was juli de vijfde maand en werd daarom Quintilis genoemd. Omdat Julius
Caesar volgens de overlevering in juli werd geboren, zou de naam van de maand rond 44 voor Chr.
veranderd zijn in Julius. Mogelijk was het ook een soort beloning voor de hervorming van de
Romeinse kalender, die Julius Caesar rond die tijd doorvoerde.
Juli is de hooimaand. Het gras wordt gemaaid, gedroogd, gekeerd om de andere kant te drogen,
gebundeld en daarna opgeslagen in een hooischuur.
Weerspreuken:
• Brengt juli het gloed, zo gedijt september goed.
• De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt, daar lege schuren hooi
vereisen, om het vee te voeden in wintertijd.
• De hondsdagen helder en klaar, betekenen een goed jaar en de hondsdagen brengen zij koelte en
regen, dan is er weinig hoop op zegen.
• Regen op Sinte Margriet (20 juli), geeft zes weken boerenverdriet.
• Wisselen in juli regen en zonneschijn, 't zal naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
• Werken met Sint Anna (26 juli) de mieren, dan zult ge een lange winter vieren.

Caspar Luyken (1700)

Pieter Schenk (1693-1775). De Latijnse spreuk van Ausonius betekent
‘Julius verrijkte Quintilis met de naam van een Caesar’”

Augustus
In navolging van Julius Caesar hernoemde diens achterneef en opvolger Octavianus, de latere keizer
Augustus, de maand sextilis tot augustus. Haar bijnaam is de oogstmaand.
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Weerspreuken:
• Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.
• Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat de koe mager voor de kribbe staat.
• Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af.
• Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.

Caspar Luyken (1700)

Pieter Schenk (1693-1775)

September
September, de eerste herfstmaand is de maand van de fruitoogst. In vroeger eeuwen was september
ook de maand van de vogelvangst.
De vogeltrek komt dan op gang en de eerste najaarstrekvinken of verschijnen; de hoogste tijd dus
om ‘op het vinkenslag te gaan zitten’, zoals de zittende man op deze prent van Casper Luyken. Vinken
werden meestal om hun mooie zang in een kooi gehouden. Daarbij werden zij vaak blind gemaakt,
zodat ze dan - niet afgeleid door het zien van soortgenoten - nog mooier zouden zingen.
Weerspreuken:
• 't Weer dat Sint Gillis (1 september) biedt en eindigt voor vier
weken niet.
• Het weer van Lieve-Vrouw-Geboort (8 september) duurt gaarne
zo vier weken voort.
• De gerst zaaien met Sint Wijt (12 september) is gerst met zakken
kwijt.
• Trekt voor Sint-Michael (29 september) de vogel niet, geen winter
is nog in ’t verschiet.
• Als de eikels vallen voor Sint-Michiel, dan snijdt de winter door lijf
en ziel.
• Sint-Michael blaast het licht uit, Maria Boodschap (25 maart)
steekt het aan.
• Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in
hopen valt.
• Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal 't
Caspar Luyken (1700)
graan goed wassen.
• Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen.
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Oktober
Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Sinds de 16de eeuw geldt oktober tevens als de
rozenkransmaand10.
Weerspreuken:
• Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is
hij nat en koel, 't is van een zachte winter ’t voorgevoel.
• Warme oktoberdagen, februari vlagen.
• Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud.
• Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer
mild.
• Verdwijnt de boer van de akker, worden jager en hond wakker.
• Draagt de haas nog zijn zomerkleed, dan is de winter nog niet
gereed.
• Houdt de boom bladeren lang, weest voor een lange winter
bang.
• Wie met Lukas (18 oktober) zaait, 't jaar daarop met genoegen
maait.

Caspar Luyken (1700)
November
Bijnamen voor november zijn slachtmaand en jachtmaand. Hiervan
is slachtmaand de meest gebruikelijke bijnaam, omdat vooral in deze
maand op boerderijen vaak een varken geslacht werd als
voedselvoorraad voor de komende winter.
Weerspreuken:
• Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed.
• Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn.
• November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
• Zwaait de winter al in november zijn staf, zijn rijk zal rap vinden
het graf.
• Wie houdt van wind, november bemint.
• Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met
Kerstmis door't slijk gaan.
• Vriest het op Sint-Katrien, dan vriest het nog zes weken nadien.
• November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en
regenvlagen.
Caspar Luyken (1700)
December
December wordt ook wel wintermaand of donkere maand genoemd.
Weerspreuken:
• December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.
• December mist, goud in de kist.
• Kerstmis donker, wordt de boer een jonker.
• Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in 't nieuwe jaar.
• Donder in de decembermaand, belooft veel wind in 't jaar aanstaand.
10

Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het
bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde Paus Pius
V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen.
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Caspar Luyken (1700)

Pieter Schenk (1693-1775)

De week had in de Romeinse tijd 8 dagen (A t/m H), de 7-daagse week werd in Europa pas rond het
jaar 400 (volgens de christelijke jaartelling) ingevoerd, samen met de daarbij behorende namen van
de dagen. De benamingen van de dagen van de week bestaan al duizenden jaren en stammen uit het
Sanskriet11. Ze zijn nog steeds in dezelfde volgorde en de betekenis is in het Sanskriet terug te vinden.
De Babyloniërs namen deze benamingen over met de ruilhandel die er veelvuldig plaatsvond. Elke
dag was gewijd aan een andere godheid/hemellichaam. Er zijn met het blote oog 7 hemellichten te
zien die geen vaste sterren zijn maar tussen de sterren door bewegen (de zon, de maan en vijf
planeten). Deze hemellichamen worden elk met een godheid geïdentificeerd:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Hemellichaam/Godheid
Maan
Planeet Mars/Germaanse god Tiwaz
Planeet Mercurius/Germaanse god Wodan
Planeet Jupiter/Germaanse god Donar
Planeet Venus/Germaanse godin Freia
Planeet Saturnus/Romeinse god
Zon

2.7.2. Juliaanse kalender
De Juliaanse kalender is genoemd naar Julius Caesar, die hem in zijn hoedanigheid van pontifex
maximus (hoofd van de Romeinse eredienst) in 45 v. Chr. invoerde als finale correctie op de Romeinse
versie van de Egyptische kalender.

11

De oudste vorm van het Sanskriet, het Vedisch, dateert van ± 5000 v. Chr.
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Op advies van de Alexandrijnse astronoom Sosigenes legde Caesar een
jaar van gemiddeld 365,25 dagen vast, door om de vier jaar een
schrikkeldag (extra dag) toe te voegen. De duur van 365,25 dagen was
vanouds reeds door de Egyptenaren bepaald en het is een vrij goede
benadering van het tropisch jaar (het jaar gebaseerd op het verloop van
de seizoenen), hoewel in Caesars tijd al een nauwkeuriger waarde
bekend was.
De maanden van de oude Romeinse kalender bleven behouden, maar
hun duur werd aangepast en bovendien begon het jaar voortaan op 1
januari. De schrikkelmaand intercalaris werd afgeschaft.
Ter ere van de invoering van deze kalender werd de maand quintilis
veranderd in Iulius. Later werd de naam van de maand sextilis gewijzigd
in Augustus.
Gaius Julius Caesar
(100-46 v. Chr.)

2.7.3. Gregoriaanse kalender

De Gregoriaanse kalender, genoemd naar paus Gregorius
XIII die hem in 1582 afkondigde, is in bijna alle landen van
de wereld de officiële kalender. Niettemin zijn er landen
die naast de gregoriaanse kalender voor religieuze
doeleinden een andere kalender gebruiken.
De gregoriaanse kalender is een aanpassing van de
voordien gebruikte Juliaanse kalender en maakt eveneens
gebruik van de christelijke jaartelling
De aanpassing heeft betrekking op het systeem van
Uitvaardiging van de Gregoriaanse kalender
schrikkeljaren en zorgt ervoor dat het gemiddelde
(1582)
kalenderjaar minder afwijkt van het gemiddelde tropische
jaar.
In de Juliaanse kalender is ieder jaartal dat deelbaar is door 4 een schrikkeljaar. Het gemiddelde
kalenderjaar telt daardoor exact 365,25 dagen. Een tropisch jaar duurt ongeveer 365,2422 dagen. De
Juliaanse datum loopt op die manier per duizend jaar ongeveer 7,8 dagen achter op de zon.
In de Gregoriaanse kalender is een jaartal dat deelbaar is door 4 een schrikkeljaar, behalve als het
jaartal wel deelbaar is door 100, maar niet door 400. Dat betekent dat bijvoorbeeld 1600, 2000 en
2400 schrikkeljaren zijn, maar 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 en 2300 niet.
De Gregoriaanse kalender werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius
en werd overgenomen door het Concilie van Trente (1545-1563). Paus Gregorius XIII kon de
kalenderhervorming pas in 1582 met de bul ‘Inter gravissimas’ doorvoeren. Bij de invoering werden
10 datums overgeslagen om het begin van de lente terug te brengen naar 21 maart. De weekdagen
liepen zonder onderbreking door, op donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582.

2.7.4. Republikeinse kalender
De revolutie van 1789 had van Frankrijk een seculiere staat gemaakt die zich afzette tegen alles wat
kerks was. In het kader van de scheiding van kerk en staat was ook de Gregoriaanse kalender een
ongewenst overblijfsel van het verleden.
Om de tijdmeting van haar christelijke wortels te ontdoen ontwierpen de wiskundige Charles-Gilbert
Romme en de schrijver, acteur en dichter Fabre d'Églantine een nieuwe kalender, waarin de tijd werd
gerekend vanaf 22 september 1792, de datum waarop de Eerste Franse Republiek werd uitgeroepen.
Een jaar werd verdeeld in 12 maanden van elk 3 decaden van elk 10 dagen, met per jaar 5 of 6 extra
dagen om de duur van het kalenderjaar gelijk te trekken met het astronomische jaar.
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De kalender was van 24 oktober 1793 tot 1 januari 1806 officieel in gebruik. Na de annexatie van de
Oostenrijkse Nederlanden door Frankrijk (1795), werd ook daar de Republikeinse kalender ingevoerd,
in de Burgerlijke Stand vanaf 17 juni 1796 en algemeen verplicht vanaf 3 april 1798.
De 12 maanden van het jaar kregen nieuwe namen, die naar het weer en naar de seizoenen
verwezen.
Op 10 nivôse van het jaar XIV (31 december 1805) werd het systeem door Napoleon afgeschaft. Op
1 januari 1806 ging men opnieuw over op de Gregoriaanse kalender.

Vendémiaire (wijnmaand)

Brumaire (mistmaand)

Frimaire (koudemaand)

Nivôse (sneeuwmaand)

Pluviôse (regenmaand)

Ventôse (windmaand)

Germinal (kiemmaand)

Floréal (bloeimaand)

Prairial (weidemaand)
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Messidor (oogstmaand)

Thermidor (hittemaand)

Fructidor (fruitmaand)

2.8. Leven, liefde en dood tijdens het Ancien Régime
Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd bepaald dat pastoors voortaan de doop- en
huwelijksakten moesten registreren. De akten waren in het Latijn gesteld. Pas in 1614 kwam ook de
verplichting om systematisch begrafenisregisters bij te houden. Op de provinciale concilies van het
aartsbisdom Mechelen in 1570, 1574 en 1604 werden de besluiten van het Concilie van Trente
omgezet in richtlijnen voor de pastoors. Aanvankelijk werden deze bepalingen niet strikt nageleefd.
Het oorlogsgeweld van de late 16de en vroege 17de eeuw vertraagde de invoering in onze gewesten.
Het Eeuwig Edict uit 1611, een poging om rechtsregels en procedures in de Zuidelijke Nederlanden
meer uniform te maken, gaf een nieuwe impuls aan de parochieregisters. Artikel 20 van dit edict
stelde dat de parochieregisters in meerdere exemplaren moesten bewaard worden. Naast de
originele registers van de pastoor moesten jaarlijks twee authentieke kopieën gemaakt worden: één
kopie bestemd voor de lokale burgerlijke overheid en één kopie voor de regionale superviserende
overheid. Deze bepaling van het Eeuwig Edict bleef echter dode letter. Slechts weinig authentieke
kopieën zijn overgeleverd wat erop wijst dat vele pastoors en lokale burgerlijke besturen deze
bepaling niet naleefden.
De originele parochieregisters behoren tot het zogenaamde pastoraal archief van een parochie. De
grote meerderheid van de parochies hebben in de loop van de 20 ste eeuw hun parochieregisters uit
de 17de en 18de eeuw in bewaring gegeven bij het Rijksarchief.
Met de Franse invasie van 1794-1795 werden de instellingen in onze streken grondig gewijzigd. De
opheffing van het Ancien Régime had vele maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen. Zo werd de
registratie van geboorten, huwelijken en overlijdens een taak van de gemeente en niet langer van de
kerk, die dit sinds ± 1600 voor haar rekening had genomen.
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2.8.1. Geboorte
Bij de geboorte werden kinderen zonder uitzondering zo snel
mogelijk, meestal dezelfde dag, in de parochiekerk gedoopt en
door de pastoor of kapelaan in het doopregister ingeschreven.
In geval van risico op overlijden werd het kind thuis12, meestal
door de vroedvrouw, gedoopt en nadien in het
parochieregister ingeschreven. Indien er twijfel was over de
geldigheid van een nooddoop ‘sub conditione’ werd die in de
kerk nog eens overgedaan. In tegenstelling tot huwelijken en
begrafenissen was er voor de pastoor geen vergoeding
voorzien.
De registers waren in het Latijn gesteld en bevatten:
• Datum (dag, maand en jaar).
• Doopna(m)en13 van het kind (meestal slechts één, vanaf de
18de eeuw regelmatig twee en uitzonderlijk drie).
• Geslacht (‘filius’ of ‘filia’)14.
• Wettelijkheid van het kind (‘legitimus/legitima’ of
‘illegitimus/illegitima’).
• Voor- en familienaam van de vader en van de moeder15 en het feit dat ze gehuwd waren.
• Namen van, in principe, twee doopdragers, een man en een vrouw (peter en meter) ‘susceptores’,
van wie in veel gevallen het kind zijn of haar voornaam kreeg.
• Tweelingen staan als ‘gemelli’ vermeld.
Tijdens het Concilie van Trente werd bepaald dat men het doopsel niet te lang mocht uitstellen, maar
een specifieke termijn waarbinnen nieuwgeborenen naar de doopvont werden gebracht werd niet
vastgesteld. Op het Concilie van Mechelen (1570) kregen de bisschoppen in onze gewesten meer
duidelijke instructies: pastoors moesten er op toezien dat kinderen binnen de 10 dagen werden
gedoopt. Een kwarteeuw later werd de periode nog ingekort. In 1607 werd het interval tussen
geboorte en doopsel teruggebracht tot maximum 3 dagen. Gegevens uit de 17de en 18de eeuw tonen
aan dat kinderen na de geboorte steeds sneller gedoopt werden. Vanuit medische hoek kwam kritiek
op deze praktijk in de loop van de 18de eeuw. Volgens de Dendermondse arts Petrus Joannes Van
Bavegem (1745-1805) stierven onnodig veel kinderen tijdens de wintermaanden omdat ze te snel
werden gedoopt met ijskoud water.
De plattelandschirurgijn Jan Albert Roselt (1714-1785), werkzaam in de regio Deinze, hield er een
gelijkaardige mening op na: ‘Ik hebbe hier nu meer als 47 jaaren lang, met innerlijke smerten moeten
aanzien, dat de nieuw-gebooren kinders, nauwelijks een of twee uuren naer hunne geboorte, een
uure, ja anderhalf uure verre, volgens de uitgestrektheid der gemeinten, ‘s wintersdags voornamelijk
door sneeuw, hagel, yssel, dikke nevel, sterke vorst, gepaart met noorder- of oostersche winden, na
de kerke gebragt wierden, en noch gebragt worden, om hun het H. Doopsel toe te dienen. […] In de
kerk gebragt zijnde, wordt hem door den zielzorger of andere kerkenbedienaar het H. Doopsel met
het alderkoudste water, ja ik mag zeggen, dat met een yskorste in de doopsteen of fonte menigmaal
overdekt is, met 3 handen vol over ‘t hoofd te gieten, toegedient’ (1781).
12

‘Domus Baptisatus’ (‘D.B.’).
Kinderen van dezelfde vader kregen verschillende voornamen. Hieruit kan men afleiden dat een kind
overleden was als de voornaam opnieuw aan een volgend kind gegeven werd.
14
Doodgeboren kinderen werden niet gedoopt en zonder voornaam of geslacht in de registers ingeschreven
(‘proles’).
15
In de oudste registers is de familienaam van de moeder niet altijd vermeld.
13
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2.8.2. Huwelijk
Het Concilie van Trente besliste dat de inzegening van het
huwelijk in de kerk moest gebeuren. Nog altijd met open
deuren. Voordien werd het ja-woord buiten de kerk gegeven,
in het portaal of of het kerkhof, dat rond de kerk lag. In het
bisdom Luik duurde het tot in de jaren 1620 vooraleer de
nieuwe regelgeving van kracht werd.
Het huwelijk werd voorafgegaan door de ondertrouw, een
soort verloving, die plaats vond in het bijzijn van de pastoor en
de getuigen. Binnen de veertig dagen na de ondertrouw werd
verwacht dat het koppel de huwelijksgeloften aflegde. De
ondertrouw was een zakelijke en sobere plechtigheid en was
vooral bestemd om na te gaan of er geen huwelijksbeletselen
waren.
Waren er geen te nauwe verwantschapsbanden tussen bruid en bruidegom, beschikte het koppel
over voldoende kennis van de geloofsleer, enzovoort? Tijdens de ondertrouw werd ook een gelofte
van kuisheid afgelegd. De trouwlustigen moesten er ook voor zorgen dat hun ouders het onderling
eens waren over het komend huwelijk én over de huwelijksgiften die zij het jonge koppel zouden
meegeven. Dit resulteerde dan in een huwelijkscontract - dat in feite door de ouders gesloten en
‘huwelijkse voorwaarden’ genoemd werd. Zulke contracten werden in de 17de eeuw opgemaakt door
de pastoor, die als notaris mocht optreden.
Na de ondertrouw werden de zogenaamde huwelijksbannen afgekondigd. Op drie opeenvolgende
zon- of feestdagen werden in de kerk publiekelijk de huwelijksintenties van koppels meegedeeld. Dit
was in feite een soort publiek onderzoek naar mogelijke huwelijksbeletselen. Na die afkondigingen
kon het huwelijk plaatsvinden. In principe was de keuze van de parochie vrij. Onderzoek toont aan
dat het huwelijk vooral werd voltrokken in de parochie van de bruid.
In het kerkelijk jaar waren er twee perioden waarin niet getrouwd werd: de advent en de vasten,
samen ca. 80 dagen. Dat was de gesloten tijd. Wie om zeer dringende redenen niet kon wachten met
trouwen totdat die gesloten tijd voorbij was, moest dispensatie of vrijstelling aanvragen bij de hogere
kerkelijke instanties. De vicaris-generaal of de aartsdiaken van het bisdom kon dispensatie verlenen
voor één, twee of drie bannen. Dat gebeurde met een document, gezegeld met een rode zegel. Men
trouwde dan met ‘den rooden zegel’ of ‘per vim rubri sigilli’. Meestal had de pastoor een volmacht
gekregen om zelf dergelijke dispensaties te verlenen.
Dispensatie in de roepen werd over het algemeen verleend wanneer er om de één of andere reden
haast was:
• Voor militairen die met hun legereenheid van garnizoensstad veranderden.
• Het eerste kind16 was in de maak en men wilde vóór de geboorte trouwen.
• Een voorouder waarvan geërfd17 kon worden dreigde te overlijden.
Ook wie een verwant als huwelijkspartner koos had daarvoor een toelating nodig en dat gold tot en
met een verwantschap in de vierde graad (dezelfde betovergrootouders). Bij een tweede huwelijk
met een partner die behoorde tot de vorige schoonfamilie moest eveneens vrijstelling gevraagd
worden. Voor een huwelijk van neef en nicht moest de dispensatie zelfs uit Rome komen.
Aan de deur van de parochiekerk werd het koppel onthaald door vrienden, kennissen en andere
nieuwsgierigen: het ‘haag-vormen’ aan de kerk is een eeuwenoud gebruik!
16

Een natuurlijk of onwettig kind kon na het huwelijk erkend worden, maar dit was een hele procedure en
bovendien een schande vooral voor de moeder.
17
Heel wat testamenten bepaalden dat de erfgenamen gehuwd moesten zijn.
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Het was de pastoor - en niet de kapelaan of een andere geestelijke - die het huwelijk mocht
inzegenen. De pastoor kon wel een plaatsvervanger aanstellen. De pastoor kwam, met een
brandende kaars in de hand, het paar afhalen aan de ingang van de kerk. Aan het hoofdaltaar
overhandigde de man de trouwring aan de pastoor, jawel één ring, alleen voor de bruid. De pastoor
voerde een zegeningsritueel uit met die ring en legde hem terug in de rechterhand van de man. Dan
bracht hij de rechterhanden van bruid en bruidegom samen en wikkelde er zijn stola rond. Dan
werden de trouwbeloften uitgesproken. De bruidegom herhaalde, met luide stem, de woorden die
de pastoor hem voorzei.
Dan kwam de bruid aan de beurt. Tot in de late 17de eeuw hoefde de vrouw in het bisdom Luik alleen
maar "ja" te zeggen. Nadien moest ze, zoals haar man, de voorgezegde woorden herhalen.
En daarna werd de ring aan de ringvinger van de rechterhand van de bruid geschoven. Tenslotte
registreerde de pastoor de datum van het huwelijk en de namen van bruid, bruidegom en van twee
getuigen in het huwelijksregister. Een huwelijksmis was niet noodzakelijk, wellicht zelfs niet
gebruikelijk. Men kon altijd een gewone dagelijkse mis horen, voor of na de huwelijksceremonie. Dat
bracht geen extra kosten mee.
Trouwen was niet goedkoop! Zowel de pastoor als de koster hadden recht op een flinke vergoeding
die men huwelijksrechten noemde. In het midden van de 17de eeuw gold een tarief voor een huwelijk
met drie voorafgaande roepen van 6 gulden voor elk van de echtgenoten, 4 voor de pastoor en 2
voor de koster. Het dagloner verdiende minder dan 1 gulden (= 20 stuivers) per dag! In heel wat
parochies moest maar de helft worden betaald omdat de bruid meestal nauwelijks een inkomen had.
Bij een huwelijk met dispensatie (bijvoorbeeld bij vrijstelling van de bannen) verdubbelde de prijs.
Na de ceremonie offerden de echtgenoten een zilveren munt van minstens 5 stuivers.

2.8.3. Overlijden
Overlijdens- en begrafenisakten registreren de dag van het
overlijden ‘obiit’ en/of de begrafenis ‘sepultus’. Doden werden
dikwijls de dag zelf van overlijden of ten laatste ’s
anderendaags begraven. Zelden is de verwantschap of de
leeftijd van de overledene vermeld. Bij kinderen ‘proles’ is
dikwijls de voornaam niet vermeld maar enkel de naam van de
vader. Uitzonderlijk is de doodsoorzaak vermeld, meestal bij
epidemieën als dysenterie en pest, waarvoor speciale
begrafenisvoorschriften golden zoals bestrooiing met
ongebluste kalk en begraving in een apart perceel van het
kerkhof.
Sommige begrafenisakten bevatten informatie over het type dienst waarmee men begraven werd.
Men kan vier verschillende diensten onderscheiden: de hoge, middelbare, lage en armendienst. Voor
de eerste drie diensten moest men betalen. Armen werden begraven op kosten van de lokale
armendis of tafel van de Heilige Geest.
Omdat de betaling en verdeling van de verschuldigde bedragen tussen de verschillende personen
betrokken bij de begrafenisdienst (pastoor, koster, grafdelver, enz.) vaak aanleiding gaf tot geschillen
en onenigheid, werden de tarieven vastgelegd door zowel wereldlijke als kerkelijke overheden. In
deze bepalingen vindt men de tarieven van de verschillende diensten terug en wordt ook duidelijk
waarom sommige uitvaartdiensten duurder waren dan anderen. Het verschil tussen de kostprijs van
de uitvaardiensten werd onder andere bepaald door de lengte van de dienst, de intensiteit van het
klokkengelui, de hoeveelheid kaarsen die werden gebruikt, enz. In het bisdom Brugge betaalde men
vanaf 1715 voor een man 11 gulden aan de pastoor voor de hoogste dienst. De middelbare dienst
kostte 8 gulden en de minste dienst 4 gulden.
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De minste dienst was dan ook in veel gevallen beperkt tot de zegening van het graf en het voorlezen
door de pastoor van gebeden voor de overledenen op het kerkhof. De diensten voor een vrouw of
voor een kind waren goedkoper. Het gebruik van een houten doodskist zou pas in de 17 de eeuw
algemeen worden, ook die moest betaald worden. Voordien werden lijken met stro en met een wade
omwikkeld, dit werd ook nog later toegepast bij talrijke overlijdens ten gevolge van epidemies.
De meeste begrafenisakten vermelden waar de overledene werd begraven. De meerderheid van de
overledenen vond een laatste rustplaats op het kerkhof ‘in cementorio’. De vermelding ‘in templo’ in
een begrafenisakte wijst op een begraafplaats in de kerk. Begraven in de kerk was een dure
aangelegenheid, hoe dichter bij het koor van de kerk hoe duurder, en in principe kon enkel de elite
zich een begrafenisplaats in de kerk veroorloven.
In de tweede helft van de 18de eeuw gingen er steeds meer stemmen op om het begraven in de kerk
te verbieden. Vooral motieven van hygiëne en volksgezondheid waren hierbij doorslaggevend18.
In de Zuidelijke Nederlanden werd, na jarenlange discussie, in 1784 een formeel verbod op begraven
in de kerk uitgevaardigd.

2.9. Bronnen
Heel wat gegevens zijn afkomstig van www.nl.geneanet.org, een in 1996 opgestart internetforum
waar genealogen hun gegevens delen, en waar ook deze stamboom is gepubliceerd.
Ze zijn grotendeels gecontroleerd aan de hand van de registers burgerlijke stand en van de
parochieregisters die door het Rijksarchief in België www.search.arch.be online zijn gepubliceerd. De
registers burgerlijke stand zijn tamelijk volledig en doorgaans beschikbaar vanaf ± 1800 tot en met
1910. Parochieregisters bestaan sinds ± 1600, er zijn er echter heel wat verloren gegaan. Ze zijn in de
loop van de 19de eeuw grotendeels overgeschreven in zogenaamde klappers, waarin dikwijls de
gezinnen zijn samengesteld. Van een aantal van deze klappers hebben wij de herwerking door
heemkundige kringen of genealogen gebruikt, met name:
• Archief van de stad Mechelen:
- www.mechelsegenealogischebronnen.be.
- https://stadsarchief.mechelen.be.
• De Ware Vrienden van het Archief (Mechelen): www.dewarevrienden.net.
- Gezinsreconstructie Elewijt 17de-19de eeuw, door Paul Behets, Jan Peeters en Jan
Meutermans.
- Gezinsreconstructie Eppegem 17de-18de eeuw, door Jan Meutermans.
- Gezinsreconstructie Hever 17de-18de eeuw, door Jan Meutermans.
- Gezinsreconstructie Hofstade 17de-18de eeuw, door Jan Meutermans.
- Gezinsreconstructie Hombeek en Leest 1595-1805, door Paul Behets.
- Gezinsreconstructie Muizen 1611-1800, door Jan Meutermans.
- Gezinsreconstructie Zemst en Weerde 17de-18de eeuw, door Jan Meutermans.
• Heemkring Kampenhout: www.campenholt.be:
- Bidprentjes en doodsbrieven.
- Gezinsreconstructies van Berg, Everberg, Humelgem, Kampenhout, Nederokkerzeel, Perk en
Steenokkerzeel, door Jeanne Servranckx.
- Volks- en andere tellingen 1702-1796.
• Klappers dopen (1578-1797), huwelijken (1577-1797) en begrafenissen (1590-1797) van
Grimbergen en de bewerkte parochieregisters van Londerzeel, door Luc Annaert:
www.ghklonderzeel.be.

18

De uitdrukkingen “rijke stinkerd” en “stinkend rijk” verwijzen niet naar lijkgeur na begraving in de kerk maar
naar het gebrek aan hygiëne in de pruikentijd.
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Andere gegevens komen van:
• Familiedocumenten en -foto’s en prentkaarten in ons bezit.
• Geboorte, huwelijk en dood, door Thijs Lambrecht, archivaris bij het Rijksarchief te Gent.
• Geheugen van Simone JANSSENS.
• Gids voor Vlaanderen, door Omer Vandeputte (Uitgeverij Lannoo 2007).
• Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime V3.0 oktober 2013, door Louis De
Bondt.
• Mechelen, een aparte geschiedenis van een aparte stad, door Peter Stabel (Universiteit
Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis).
• Stamboom van de familie JANSSENS 1876-1976, uitgegeven bij de viering ‘100 jaar familie
JANSSENS’ (1976).
• Stamboek CROON, door Camiel CROON19 (1991).
• https://nl.wikipedia.org.
• www.de-meiseniers.be.
- Families uit het land van Grimbergen, door J.M. Van der Elst.
- Het land van Grimbergen - Pachthoven en pachters, door J.M. Van der Elst.
- Register van de meiseniers uit het land van Grimbergen (1413-1795).
• www.familienaam.be.
• www.genealogieonline.nl.
• www.kareldegrote.nl.
• www.molenechos.org.
• www.nl.geneanet.org.
Historische kaarten:
• Geopunt Vlaanderen www.geopunt.be
• Koninklijke Bibliotheek van België https://www.kbr.be

19

Hij is ook in dit document opgenomen.
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3. Oorsprong en herkomst van de voorouders
3.1. Stamnamen en huidige verspreiding
De familienaam CROON is een herkomstnaam verwijzend naar de huisnaam ‘in de Kroon’ en komt
niet zo veel voor. Er is een zekere concentratie van naamdragers in het noorden van de provincie
Vlaams-Brabant.

CROON: 352 naamdragers in 2008

KROON: 56 naamdragers in 2008
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3.2. Woongebied van de voorouders
De voorouders CROON zijn afkomstig uit de driehoek Leuven-Mechelen-Vilvoorde in Vlaams-Brabant.
Ze woonden in de 19de eeuw in Kampenhout. Het gehucht waar ze geboren en gestorven zijn, is op
onderstaand kaartfragment aangeduid.

Kampenhout – Atlas van de Buurtwegen (1841)
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In de 18de eeuw woonden ze in Berg, Grimbergen en Steenokkerzeel. De voorouders DE LAET kwamen
uit Hever en Muizen. Andere voorouders waren van Berg, Bonheiden, Boortmeerbeek, Elewijt,
Grimbergen, Hever, Hombeek, Kampenhout, Londerzeel, Muizen, Nederokkerzeel, Perk, Rijmenam
en Bonheiden.

Atlas van Blaue – Maieurie (Heerlijkheid) van Campenhout

Fricx-kaart – 1712
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Onderstaande rivierenkaart uit 1760 geeft ook een goed beeld van streken waar de verdere
voorouders vandaan kwamen.
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4. Kwartierstaat Maria Theresia Mathilda CROON

Zie 4.1. tot 4.14.
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Familienamen van haar rechtstreekse voorouders
Langs de moederlijnen zijn er in de voorouders heel wat andere familienamen dan Croon/Cruen(en).
Ackermans
Aerts
Anthonis
B(o)uls
Bastiaens
Bautmans
Beckers
Beeckmans
Behets/Bohets
Boots
Bos(ch)mans
Bovier
Caleys
Ceulens/Ceulers/Colaers/Keuleers
Cleymans
Coeck
Cooremans
Corbeel/Crabbeels
Cornelis
Cremers/De Cremer
Cruytmans
De Belder
De Greve/De Grove
De Herder
De Laet
De Lathouwer
De Leebeeck
De Molder
De Roy
De Smet
De Wandelere
De Weerdt
De Win(de)
De Winter
De Wit(te)
De Wolf
Demayer/Demuyer
Derboven
Drossaert
Everaerts
Fijt
Frans
Geerts
Gijsemans
Gilkens
Gobbens
Gooris
Goossens
Grauwels
Guens
Hennens
Hoppelbrugh/Van hoppelbrugghe
Huijsheer/Huysheren
Huyg(h)e
Jacobs

Jans(s)ens
Keersmakers
Ker(re)mans
Lanen
Lauwkens
Leemans
Leys
Marchant/Massant
Matthijs
Mertens
Met den Ancxt
Meutermans
Michiels
Moerenhout
Moerlants
Mommaerts
N.
Op de Beecke/Op de Beke
Perijs
Piaert
Proost
Proveniers
Puttemans
Quackels
Quisthout
Rijcx
Rijdams/Rijdans
Rijmenants/Van Rijmenam
Rulens
Schelckens
Schoeps
Schoetens/Schoeters
Silvoorts/Silvorts
Smets
Smout
Staes
Steppe
Steylaerts
Strooban(t)s
Sweerts
Tael
Terwaerts
Terwenhout
Thassaerts
Thielemans
Thomaes
Trauwkens
Truyens
Tsergijsels
Van Aken
Van Beersel
Van Beethoven/Bettehoven
Van Buyten
Van Calster
Van Daele/Van de Daele
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Van de Putte
Van de Rivieren
Van de Voorde
Van den Bosche
Van den Daele
Van den Sijpe/Van der Zijpe
Van der Elst/Verelst
Van der Meeren/Vermeeren
Van der Straeten
Van der Vorst
Van Dessel
Van Doren
Van Eersel
Van Ertrijck
Van Espen
Van Gorp
Van Hal(le)
Van Hamme
Van Ingelgem
Van Leemputte
Van Lier
Van Loock
Van Meerbeke
Van Mol
Van Nuffel
Van Opberge(n)
Van Poeder/Poyer
Van Puersele
Van Rode
Van San/Zan
Van Schouwbroeck
Van Steenweghen
Van Vlesselaer
Van Winge/Winne
Verbinnen
Verbist
Verbruggen
Verburcht
Vercammen/Verkammen
Verharen
Verhoeven
Verloock
Vermeulen
Verreyt/Verrijt/Verret
Versteveren
Verstraeten
Verstrecken
Verstrepen
Vleeschouwers
Volc(k)aerts/Volqua(e)rts
Waijenborg
Wellens
Willems
Winnepenninckx
164

CROON x DELAET – Ouders [II]
Ludovicus Eduardus CROON, Louis, landbouwer (1895),
gemeentearbeider, geboren te Kampenhout op 01-09-1861 en
overleden te Kampenhout op 31-03-1934, 72 jaar oud, zoon van
Joannes Baptista CROON en Petronella VANHALLE. Gehuwd op 33jarige leeftijd te Kampenhout op 28-08-189520 met Joanna Rosalia
DELAET, landbouwster, 31 jaar oud, geboren te Boortmeerbeek op
30-05-1864 en overleden te Kampenhout op 28-12-1916, 52 jaar
oud, 29 jaar oud, dochter van Ludovicus DELAET en van Anna
Theresia JANSSENS.

Huwelijksakte CROON-DE LAET

Hun kinderen (7):
• ♀ Maria Ludovica CROON, Wies, geboren te Kampenhout op 15-07-1896 en overleden te
Kampenhout op 26-11-1977, 81-jaar oud.
• ♂ Petrus Alphonsus CROON, Fons, geboren te Kampenhout in 06-09-1898 en overleden te
Kampenhout op 09-11-1988, 90 jaar oud.
• ♀ Maria Theresia Mathilda CROON, geboren te Kampenhout op 06-06-1901 en overleden te
Kampenhout op 15-06-1901, 9 dagen oud.

20

Zij maakten op 27-08-1895 een huwelijkscontract bij notaris O. A. Brion te Leuven.
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♀ Maria Theresia Mathilda CROON, Mathilde, geboren te Kampenhout op 11-01-190321 en
overleden te Mechelen [ziekenhuis] op 10-10-1986, 83 jaar oud.
• ♂ Franciscus Hendrikus CROON, geboren te Kampenhout op 22-11-1904 en overleden te
Kampenhout in 1969, ca. 65 jaar oud.
• ♂ Eduardus Waltherus CROON, geboren te Kampenhout op 26-09-1906 en overleden te
Kampenhout op 21-05-1907, 7 maanden oud.
• ♀ Maria Irma CROON, Irma, geboren te Kampenhout op 10-11-1909 en overleden te Kampenhout
op 08-10-1999, 89 jaar oud.
Zij was eerder gehuwd 22 te ?Boortmeerbeek met Franciscus Josephus Eduardus VANHALLE,
landbouwer, geboren te Kampenhout [Campelaer]23 op 03-02-1865 en overleden te Kampenhout
[Lepelstraatje 3, Campelaer] op 29-09-1894, 29 jaar oud, zoon van Engel VANHALLE en van Maria
Theresia MUYLDERMANS. Hun kind (1):
• ♂ Leopoldus Ludovicus VAN HALLE, geboren te Kampenhout [Lepelstraatje 3, Campelaer] op 2803-1894 en overleden te Kampenhout op 28-12-1946, 52 jaar oud.
•

VAN HALLE Leopoldus Ludovicus – Probandus [I]
Leopoldus Ludovicus VAN HALLE24, Louis, ‘witte klos’, gemeentearbeider, geboren te Kampenhout
[Lepelstraatje 3, Campelaer] op 28-03-1894 en overleden te Kampenhout [Votvinkenstraat]25 op 2812-1946, 52 jaar oud, zoon van Franciscus Josephus VANHALLE en van Joanna Rosalia DE LAET. Hij
was ongehuwd.
DOMS x CROON – Probanda [I]
Maria Ludovica CROON, Wies, geboren te Kampenhout op 15-07-1896 en overleden te Kampenhout
op 26-11-1977 op 81-jarige leeftijd, dochter van Lodewijk Eduardus CROON en Joanna Rosalia
DELAET. Gehuwd met Franciscus DOMS, geboren te Kampenhout op 11-02-1894 en overleden te
Leuven op 06-06-1956, 62 jaar oud. Hun kinderen (4)
• ♂ Jean DOMS, gehuwd met ?GEENS.
• ♂ Edward Lodewijk DOMS, geboren te Kampenhout op 04-09-1924 en overleden te Machelen
op 05-03-1946, 21 jaar oud. Gehuwd (x) met Celina IMBRECHTS, gehuwd (xx) met ? JANSSENS.
• ♀ Jeanne DOMS, gehuwd met René WITPAS.
• ♂ Raymond DOMS, gehuwd met ? CAUWENBERGHS.

21

Toen haar moeder stierf was ze bijna 14 jaar oud. Ze werd uitbesteed bij haar tante Isabella Barbara
Philomena CROON.
22
Zij maakten op 13-09-1892 een huwelijkscontract bij notaris O. A. Brion te Leuven.
23
Oorspronkelijk Campenhouder bosch opten binnen laer neven de Campenhouder Laer (1473), vervolgens
Campenhoudt Laer (1607), later samengetrokken tot Campelaer, wat open plaats in het bos betekent. ©
Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel door Jos Lauwers (1992).
24
Hij was eigenaar van land en een lemen huis in de Votvinkenstraat te Kampenhout en woonde daar samen
met het gezin van zijn halfzuster Maria Irma CROON, die voor hem zorgde en die dit eigendom bij zijn dood
geërfd heeft.
25
Vervorming van vockwinkel (1732), een samenstelling van vock, vochtig/nat en winkel, van het Germaanse
winkela wat hoek betekent; een natte hoek dus. © Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en
Nederokkerzeel door Jos Lauwers (1992).
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CROON – Probandus x CHRISTIAENS xx CRABEELS [I]
Petrus Alphonsus (Leopold) CROON, Fons, geboren te Kampenhout in 06-09-1898 en overleden te
Kampenhout op 09-44-1988, 90 jaar oud, zoon van Lodewijk Eduardus CROON en Joanna Rosalia
DELAET. Gehuwd (x) met Maria Rosalia CHRISTIAENS, geboren te Berg op 12-09-1901 en overleden
te Brussel op 16-12-1929, 28 jaar oud. Hun kinderen (3):
• ♀ Maria Alina CROON. Gehuwd met Louis VERHEULPEN, geboren te Weerde op 15-05-1924 en
overleden te Bonheiden [ziekenhuis] op 28-01-1994, 69 jaar oud.
• ♂ Maurits CROON, geboren te Berg op 22-03-1927 en overleden te Hever op 27-04-2014, 87 jaar
oud. Gehuwd met Elza VAN APPÉ.
• ♂ Louis CROON. Gehuwd met Maria OPDEBEECK.
Gehuwd (xx) met Pauline CRABEELS, geboren te Perk op 04-10-1895 en overleden te Berg op 18-101958, 63 jaar oud. Hun kind (1):
• ♀ Rosa CROON. Gehuwd met Jean LANGEN.
JANSSENS x CROON – Probanda [I]
Maria Theresia Mathilda CROON, Mathilde, dienstmeid, huishoudster, 16 jaar oud, geboren te Kampenhout op 11-01-1903,
overleden te Mechelen [ziekenhuis] op 10-10-1986, 83 jaar oud, en
begraven te Boortmeerbeek op 15-10-1986, dochter van Lodewijk
Edward CROON en Joanna Rosalia DELAET. Gehuwd te
Boortmeerbeek op 16-jarige leeftijd op 20-08-1919 met haar halfneef Franciscus JANSSENS, Frans, Free, 39 jaar oud, landbouwer en
blokmaker26, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 2804-1880, overleden te Bonheiden [ziekenhuis] op 05-02-1964, 83
jaar oud, en begraven te Boortmeerbeek, zoon van Guilielmus
JANSSENS en Isabella Barbara Philomena CROON.
Laatst samen wonend te B-2980 Boortmeerbeek, Langendonckstraat 13.
Hun kinderen (10):
• ♂ Lodewijk Eduard JANSSENS, Warke, geboren te
Boortmeerbeek [St. Antonius]
Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 23-09-1919, overleden te
(na 1920)
Paal op 09-12-1998 en begraven te Paal op 12-12-1998, 79 jaar
oud. Gehuwd (x) met Maria Regina VANDER MARKEN uit
Hever en (xx) Emma Sylvia VOLDERS uit Paal.
• ♂ Guielmus JANSSENS, Jom, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 01-01-1921,
overleden te Sleidinge [ziekenhuis] op 05-05-1971 en begraven te Boortmeerbeek, 51-jaar oud.
Hij was ongehuwd.
• ♀ Ghislena JANSSENS, Gillène, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 27-05-1922,
overleden te Mechelen [ziekenhuis] op 05-06-2009 en begraven te Boortmeerbeek op 13-062009, 87 jaar oud. Gehuwd met Lodewijk VERVOORT uit Pulle.
• ♀ Joanna Ludovica JANSSENS, Jeanne, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 21-041924 en overleden te Bonheiden [ziekenhuis] op 12-05-2014 en begraven te Kampenhout
[Relst] , 90 jaar oud. Gehuwd met Guillaume PEETERS uit Boortmeerbeek.
• ♂ Maurits Frans JANSSENS, Maurice, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 28-011926 en overleden te Leuven [ziekenhuis] op 01-11-2015, 89 jaar oud. Gehuwd met Philomena
DE LAET uit Muizen.
26

Hij kon enkel zijn naam schrijven.
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•
•

•

•
•

♂ Joris Jan Irma JANSSENS, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 23-02-1927 en
overleden te Boortmeerbeek op 09-03-1927, 8 dagen oud.
♀ Simona Irma JANSSENS, Simonne, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 26-021928 en overleden te Haacht [WVC Langerheide] op 10-08-2020 en bijgezet in een urnegraf te
Boortmeerbeek, 92 jaar oud. Zij was ongehuwd.
♂ René JANSSENS, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 13-06-1930 en overleden
te Sint-Lambrechts-Woluwe [ziekenhuis] op 16-03-2011, 80 jaar oud. Gehuwd met Ivonne DE
LEUS uit Haacht.
♂ Joris Alfons JANSSENS, geboren te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 15-03-1935 en
overleden27 te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 12-05-1937, 2 jaar oud.
♂ Joris Alphonse JANSSENS, Jos, geboren te Leuven 28 [St. Rafaël ziekenhuis] op 16-06-1938.
Gehuwd (x/÷) met Lucia GOOVAERTS uit Rijmenam en (xx) met Paulina Alberdina VAN DER ZEE.

CROON – Probandus x DESMEDT [I]
Franciscus Hendrikus CROON, Frans, geboren te Kampenhout op 22-11-1904 en overleden te
Kampenhout in 1969, ca. 65 jaar oud, zoon van Lodewijk Eduardus CROON en Joanna Rosalia
DELAET. Gehuwd met Elisabeth DESMEDT. Hun kind (1) en kleinkind:
• ♀ Jeanne CROON, geboren te Vilvoorde op 14-04-1926 en overleden te Bonheiden [ziekenhuis]
op 08-08-2006, 80 jaar oud. Gehuwd met Frans PEETERS.
CORBEEL x CROON – Probanda [I]
Irma CROON29, Moyke, geboren te Kampenhout op 10-11-1909 en overleden te Kampenhout op 0810-1999 op 89-jarige leeftijd, dochter van Lodewijk Eduardus CROON en Joanna Rosalia DELAET.
Gehuwd met Frans CORBEEL, geboren te Kampenhout op 23-10-1910 en overleden te Kampenhout
op 14-01-1962, 51 jaar oud. Hun kind (1) en kleinkinderen:
• ♀ Angèle CORBEEL, geboren te Kampenhout op 23-05-1939 en overleden te Leuven op 27-102003, 64 jaar oud. Gehuwd met Petrus CALDERS.

CROON x VAN HALLE – Grootouders [III]
Jan Baptiste CROON, dagloner (1855), landbouwer (1861), geboren te Kampenhout op 11-02-1820
en overleden te Kampenhout [Lepelstraatje 20, Campelaer] op 28-08-1899, 79 jaar oud, zoon van
Joannes Baptista CROON en Anna Maria Catharina DE CREMER. Gehuwd op 35-jarige leeftijd te
Kampenhout op 06-09-1855 met Petronilla VAN HALLE, dagloonster (1855), landbouwster (1861),
35 jaar oud, geboren te Kampenhout op 19-12-1820 en overleden te Kampenhout [Lepelstraatje 20,
Campelaer] op 28-03-1893, 72 jaar oud, dochter van Engel(bert) VAN HALLE, landbouwer, en van
Anna Catharina DEMUYER.

27

Verdronken in de Molenbeek.
Moeder en kind zijn 6 weken in het ziekenhuis gebleven.
29
Meter van Simona Irma JANSSENS.
28
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Huwelijksakte CROON-VAN HALLE
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Overlijdensakte Joannes Baptista CROON

Overlijdensakte Petronilla VANHALLE

Hun kinderen (6):
• ♀ Isabella Barbara Philomena VANHALLE » CROON, geboren te Kampenhout op 29-03-1849 en
overleden te Boortmeerbeek [Langedonckstraat] op 23-12-1924, 75 jaar oud.
• ♂ Jan Frans Lodivicus CROON, brouwersgast 30 , geboren te Kampenhout op 11-03-1856 en
overleden te Kampenhout [Lepelstraatje 20, Campelaer] op 09-04-1896, 40 jaar oud.
• ♂ Jan Hendrik CROON, geboren te Kampenhout op 16-08-1857.
• ♂ Hendrik CROON, geboren te Kampenhout op 30-05-1859 en overleden te ? op 18-01-1943, 83
jaar oud.
• ♂ Ludovicus Eduardus CROON, geboren te Kampenhout op 01-09-1861 en overleden te
Kampenhout op 31-03-1934, 72 jaar oud.

30

De overlijdensakte vermeldt: garçon-brasseur.
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Geboorteakte Ludovicus Eduardus CROON

•

♀ Paulina CROON, geboren te Kampenhout op 16-09-1863 en overleden te Kampenhout op 0612-1863, 2 maanden oud.

DELAET x JANSSENS – Grootouders [III]
Ludovicus DELAET, landbouwer te Boortmeerbeek, geboren te Hever op 29-07-1836 en overleden te
?Boortmeerbeek na 28-08-1895, zoon van Jean François DE LAET en van Maria Theresia VERBIST.
Gehuwd31 op 26-jarige leeftijd te Boortmeerbeek op 15-09-1862 met zijn achternicht Anna Theresia
JANSSENS, landbouwster, 26 jaar oud, geboren te Boortmeerbeek op 20-06-1836 en overleden te
Boortmeerbeek op 28-02-1875, 39 jaar oud, dochter van Joannes Josephus JANSSENS en van Jeanne
Catharine CEULENS.

31

De bruid kon minstens haar naam schrijven, de bruidegom en de moeders van bruid en bruidegom hebben
verklaard niet te kunnen schrijven ‘bij faut van onderwijzing’.
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Huwelijksakte DELAET-JANSSENS

Hun kinderen:
• ♀ Joanna Rosalia DELAET, geboren te Boortmeerbeek op 30-05-1864 en overleden op 28-121916, 52 jaar oud.

Geboorteakte Joanna Rosalia DELAET

•

♂ Petrus DE LAET, landbouwer, geboren te Boortmeerbeek op 06-08-1868. Gehuwd te
Boortmeerbeek op 13-09-1892 met Maria Ludovica CEULEERS, dienstmeid te Muizen, 26 jaar
oud, geboren te Hever op 02-02-1866, dochter van Guilielmus CEULEERS en van Maria Josepha
Antonia DE HONDT.

CROON x DE CREMER – Overgrootouders [IV]
Joannes Baptista CROON32, werkman (1806), handwerker (1820), arbeider (1855), gedoopt te Berg
[St. Servatius] op 10-04-1781 en overleden te Kampenhout [Campelaer] op 09-09-1868, 87 jaar oud,
zoon van Henricus CROON en Joanna Maria JANSSENS. Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-09-1806 33 met Anna Maria Catharina DE CREMER,
arbeidster (1855), 25 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-05-1781 en
overleden te Kampenhout [Campelaer] op 03-06-1856, 75 jaar oud, dochter van Petrus DE CREMER
en van Petronella SCHOETENS.

32
33

Staat met 6 gezinsleden vermeldt op de lijst van arme huysgezinnen te Kampenhout (december 1845).
Zij maakten op 02-09-1806 een huwelijkscontract bij notaris Van Bellinghen te Kampenhout.
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Huwelijksakte CROON-DE CREMER

Overlijdensakte Joannes Baptista CROON

Overlijdensakte Anna Maria Catharina DE CREMER
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Hun kinderen (7)34, kleinkinderen, achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen, enz.
• ♂ Henricus CROON, geboren op 22-04-1807. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-02-1835 met
Maria Catharina GINNO, ca. 30 jaar oud, geboren in 1804.
• ♀ Joanna Maria CROON, landbouwster, geboren op 23-06-1810 en overleden te Berg [Heide] op
17-02-1859, 48 jaar oud. Gehuwd met Peeter Frederik COOSEMANS. Hij huwde op 18-07-1861
met Joanna VERHOEVEN uit Kampenhout.
• ♀ Therese CROON, geboren op 13-07-1813 en overleden te Kampenhout [Campelaer] op 21-071881, 67 jaar oud. Gehuwd op 54-jarige leeftijd te Kampenhout op 28-05-1868 met Pierre Adrien
VERCAMMEN, 57 jaar oud, geboren op 27-12-1810 en overleden in 1878, ca. 67 jaar oud. Hun
kinderen:
▪ ♂ Joannes Baptiste CROON » VERCAMMEN, geboren te Kampenhout op 19-05-1837.
▪ ♂ Joseph Hubert CROON » VERCAMMEN, geboren te Kampenhout op 13-10-1852.
• ♂ Jan Francis CROON 35 , Sus, landbouwknecht, geboren te Kampenhout op 14-06-1816 en
overleden te Kampenhout op 13-03-1895, 78 jaar oud. Gehuwd op 22-jarige leeftijd te
Kampenhout op 10-04-1839 met Joanna Maria SERVRANCKX, 28 jaar oud, geboren te Perk op
01-02-1811 en overleden te Kampenhout op 03-03-1895, 84 jaar oud. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Jan Baptist CROON, geboren te Kampenhout op 29-05-1839 en overleden te Kampenhout
op 11-02-1842, 2 jaar en 8 maanden oud.
▪ ♂ Paulus Joannes CROON, geboren te Kampenhout op 22-07-1841 en overleden te
Kampenhout op 01-07-1895, 53 jaar oud.
▪ ♀ Petronilla CROON, geboren te Kampenhout op 22-06-1844 en overleden te Kampenhout
op 01-01-1931, 86 jaar oud. Gehuwd met Henri VAN STEENWINCKEL.
▪ ♂ Franciscus Marcellus CROON, brouwersgast/landbouwer, geboren te Kampenhout op 2511-1847 en overleden te Kampenhout op 05-12-1933, 86 jaar oud. Gehuwd op 26-jarige
leeftijd te Kampenhout op 16-04-1874 met Joanna (Christina) WAUTERS, 25 jaar oud,
geboren op 16-05-1848 en overleden te Kampenhout op 16-02-1927, 78 jaar oud.

34

De volkstelling van 1847-1856 te Kampenhout vermeldt op Campelaer 15:
CROON J.B. – ouvrier – Berg °10-04-1781 - marié
DE CREMER A.M.C. – Campenhout °15-05-1781 – marié - +03-06-1856
CROON Thér. – Campenhout °31-07-1813 – célib.
CROON J.B. – ouvrier – Campenhout °11-02-1820 – célib.
CROON J.B. – Campenhout °19-05-1837 – célib. dit Eduard – fils naturel de Thérèse CROON
CROON Jean Jos. – Campenhout °01-08-1837 – célib. - +27-05-1847
MELLERY Bernard – Bruxelles °24-10-1843 – célib. - +01-10-1847
CROON Jos. Hubert – Campenhout °13-10-1852 – célib. – fils naturel de Thérèse CROON

35

Staat met 4 gezinsleden vermeldt op de lijst van arme huysgezinnen te Kampenhout (december 1845).
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Hun kinderen (8):
 ♂ Arnoldus Ludovicus CROON, geboren te Kampenhout op 25-01-1871 en overleden te
Kampenhout op 12-01-1949, 77 jaar oud. Gehuwd met Ludovica DE COSTER.
 ♀ Maria Catharina CROON, geboren te Kampenhout op 01-02-1875.
 ♀ Maria Adelia CROON, geboren te Kampenhout op 10-10-1876.
 ♀ Maria Paulina Serafina CROON, geboren te Kampenhout op 01-09-1878. Gehuwd met
Gerard VAN HAUTE.
 ♀ Petronella Mathilde CROON, geboren te Kampenhout op 08-05-1881. Gehuwd met
Alfons COECK.
 ♂ Franciscus Josephus CROON, geboren te Kampenhout op 19-04-1883 en overleden te
Kampenhout op 03-05-1889, 6 jaar oud.
 ♂ Franciscus Josephus CROON, geboren te Kampenhout op 23-08-1885 en overleden te
Kampenhout op 18-06-1934, 48 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Kampenhout op
12-02-1913 met Maria Antonia Martha VANDER SYPEN, 26 jaar oud, geboren te
Kampenhout op 17-07-1886 en overleden te Kampenhout op 02-04-1941, 54 jaar oud.
Hun kinderen (2):
- ♂ Franciscus Marcellus CROON, geboren te Kampenhout op 29-05-1913 en overleden
te Bonheiden [ziekenhuis] op 31-01-2008, 94 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd te
Kampenhout op 30-04-1941 met Martha Philippina DOMS, 28 jaar oud, geboren te
Kampenhout op 15-03-1913. Hun kinderen (8):
o ♂ Frans Emiel CROON, geboren te Kampenhout op 25-04-1942. Gehuwd met
Christina DE GREEFF.
o ♂ Ludovicus Marcellus CROON, geboren te Kampenhout op 31-05-1943 en
overleden te Kampenhout op 03-06-1943, 3 dagen oud.
o ♂ Ludovicus Marcellus CROON, geboren te Kampenhout op 15-05-1944. Gehuwd
met Maria PEETERS.
o ♂ Camillus Marcellus CROON, geboren te Kampenhout op 10-11-1945. Gehuwd
met Octavie CEULEERS.
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•
•

o ♀ Maria Martha CROON, geboren te Kampenhout op 03-01-1947 en overleden te
Kampenhout op 03-01-1947, geen dag oud.
o ♀ Maria Louisa Martha CROON, geboren te Kampenhout op 01-06-1948. Gehuwd
met Jean Marie VAN HAMME.
o ♂ Victor Marcel CROON, geboren te Kampenhout op 10-05-1951. Gehuwd met
Rita VAN DEN BRANDT.
o ♀ Godelieve Emerence Marcel Martha CROON, geboren te Kampenhout op 2702-1953. Gehuwd met Ronny VAN DER BORGHT.
- ♀ Joanna Christina CROON, geboren te Kampenhout op 16-12-1914 en overleden te
Bonheiden [ziekenhuis] op 12-05-2003, 88 jaar oud. Gehuwd met Louis VAN OPWIJCK.
 ♂ Franciscus Eduardus CROON, geboren te Kampenhout op 20-09-1887 en overleden te
Diegem op 15-03-1922, 34 jaar oud. Gehuwd met Maria Theresia WIJNANTS.
▪ ♂ Josephus CROON, geboren te Kampenhout op 11-04-1850 en overleden te Steenokkerzeel
op 10-10-1921, 71 jaar oud.
▪ ♂ Eduard Louis CROON, geboren te Kampenhout op 22-07-1841 en overleden te Kampenhout
op 15-11-1872, 31 jaar oud.
♀ Proles CROON, doodgeboren te Kampenhout op 02-02-1819.
♂ Jan Baptist CROON, geboren te Kampenhout op 11-02-1820 en overleden te Kampenhout op
28-08-1899, 79 jaar oud.

Geboorteakte Jan Baptist CROON

•

♀ Joanna Catharina CROON, geboren te Kampenhout op 04-11-1824 en overleden te
Kampenhout op 11-11-1826, 23 maanden oud.
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VAN HALLE x DEMUYER – Overgrootouders [IV]
Engelbertus VAN HALLE36, landbouwer, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-12-1790
en overleden na 1855, zoon van Henricus VAN HAL en van Joanna Maria CORBEEL. Gehuwd op 25jarige leeftijd te Berg op 22-01-1817 met Anna Catharina DEMUYER, landbouwster, 33 jaar oud,
gedoopt te Berg [St. Servatius] op 11-10-1783 en overleden na 1855, dochter van Jacobus DEMUYER
en van Judoca DERBOVEN. Wonend te Kampenhout [Ruysbeeck].

36

Staat met 5 gezinsleden vermeldt op de lijst van arme huysgezinnen te Kampenhout (december 1845).
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Huwelijksakte VAN HALLE-DEMAEYER

Hun kinderen (5):
• ♀ Maria Josepha VAN HALLE, geboren te Kampenhout op 14-12-1817 .
• ♀ Petronille VAN HALLE, geboren te Kampenhout op 25-11-1819 en jong gestorven.
• ♀ Petronella VANHALLE, geboren te Kampenhout op 19-12-1820 en overleden te Kampenhout
op 28-03-1893, 72 jaar oud.

Geboorteakte Petronella VANHALLE

•
•

♀ Elisabeth VAN HALLE, geboren te Kampenhout op 16-11-1823.
♀ Philippina VAN HALLE, geboren te Kampenhout op 11-02-1826.

– 45 –

– 46 –
Lijst der arme huysgezinnen te Campenhout Xb 1845

DELAET x VERBIST – Overgrootouders [IV]
Jean François DELAET, dagwerker (1835), handwerker (1858), geboren te Hever op 02-06-1807 en
overleden te Hever op 30-05-1858, 50 jaar oud, zoon van Joannes Baptista DELAET en van Elisabeth
KEULEERS. Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Boortmeerbeek op 24-09-1835 en voor de kerk op 29-091835 met Maria Theresia VERBIST, dienstmeid, 21 jaar oud, geboren te Elewijt op 30-12-1813,
wonend te Boortmeerbeek, dochter van Ludovicus VERBIST en van Maria Thresia DELEEBEECK.

Kerkelijke huwelijksakte DELAET-VERBIST

Overlijdensakte Franciscus DELAET

Hun kinderen (6), kleinkinderen en achterkleinkind:
• ♂ Ludovicus DELAET, geboren te Hever op 29-07-1836 en overleden te ?Boortmeerbeek na 2808-1895.
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Geboorteakte Ludovicus DELAET

•

•

•

•
•

♂ Joannes Baptista DE LAET, tapper, geboren te Hever op 24-01-1838, wonend te Hever. Gehuwd
op 25-jarige leeftijd te Berg op 27-05-1863 met Maria Elisabeth RIGO, 20 jaar oud, geboren te
Berg op 11-09-1842.
♀ Maria Rosalia DE LAET, geboren te Hever op 07-09-1839. Gehuwd op 27-jarige leeftijd te
Boortmeerbeek op 26-11-1866 met Joannes SALU, 25 jaar oud, geboren te Boortmeerbeek 0609-1841.
♀ Anna Catharina DE LAET, geboren te Hever op 26-01-1842 en overleden te Mechelen op 1303-1883, 41 jaar oud. Gehuwd met Peter LE BEER, geboren te Zemst in 1837. Hun kind en
kleinkinderen:
▪ ♂ Joannes Jacobus DE LAET, dagloner, geboren te Hever op 26-07-1844, wonend te Hever.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Hever op 08-11-1876 met Maria Josepha SCHITS, 26 jaar oud,
geboren te Hever op 29-05-1850. Hun kind:
 ♀ Maria Theresia Mathilda DE LAET, geboren te Hever op 02-02-1878. Gehuwd (x) met
Henricus BENOYE, geboren te Hever op 21-04-1878 en overleden te Mechelen op 11-021909, 30 jaar oud. Gehuwd (xx) op 32-jarige leeftijd te Hever op 09-11-1910 met Joannes
Henricus JANSSENS, 37 jaar oud, geboren te Hever op 12-09-1873.
♀ Maria Josepha DE LAET, geboren te Hever op 21-09-1846 en overleden te Mechelen op 03-011882, 35 jaar oud. Gehuwd met Jan Baptist BUELENS, geboren te Hever in 1841.
♀ Maria Theresia DE LAET, geboren te Hever op 16-09-1851. Gehuwd op 21-jarige leeftijd te
Hever op 07-05-1873 met Guilliam CASTEELS, 25 jaar oud, geboren te Hever op 21-09-1847.
Hun kinderen:
▪ ♀ Maria Antonia CASTEELS, geboren te Boortmeerbeek op 15-12-1875.
▪ ♀ Maria Josephina Mathilda CASTEELS, geboren te Boortmeerbeek op 28-03-1884.

JANSSENS x CEULENS – Overgrootouders [IV]
Joannes Josephus JANSSENS, handwerker (1859), geboren te Boortmeerbeek op 02-10-1792 en
overleden te Boortmeerbeek op 28-09-1859, 66 jaar oud, zoon van Martinus JANSSENS en van
Elisabetha CEULERS.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd te Hever op 23-07-1835 met Jeanne Catharine CEULENS, dagwerkster
(1835), landbouwster te Boortmeerbeek (1862), 38 jaar oud, geboren te Hever op 13-12-1796,
weduwe, dochter van Joannes Baptista KEULEERS en van Anna Maria DELAET. Zij was eerder gehuwd
met haar schoonbroer Joannes Henricus SCHIERL.
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Huwelijksakte JANSSENS-CEULENS

Overlijdensakte Josephus JANSSENS

Hun kind:
• ♀ Anna Theresia JANSSENS, geboren te Boortmeerbeek op 20-06-1836 en overleden te
Boortmeerbeek op 28-02-1875, 39 jaar oud.
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CROON x CALUWAERTS xx JANSSENS – Betovergrootouders [V]
Henricus CROON 37 , dagloner (1810), geboren te
Grimbergen [Borgt] en gedoopt te Grimbergen [St.
Servaas] op 09-05-1741 en overleden te Berg
[Heide] op 23-02-1817, 75 jaar oud, zoon van
Nicolaes CROON en Elisabeth WILLEMS.
Gehuwd (x) op 29-jarige leeftijd voor de kerk te
Berg [St. Servatius] op 23-04-1771 met Anna
Catharina CALUWAERTS38, 36 jaar oud, gedoopt te
Berg [St. Servatius] op 23-01-1735 en overleden te
Berg [Heide] op 27-08-1779, 44 jaar oud, dochter
van Petrus CALUWAERTS 39 en Anna DE
Berg [St. Servatius]
KEERSMAECKER.
Hun kinderen (5) en kleinkinderen:
• ♂ N. CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 30-011772 en overleden te Berg [Heide] op 30-01-1772, 1
dag oud.
• ♀ Anna Catharina CROON, gedoopt te Berg [St.
Servatius] op 31-07-1773 en overleden.
• ♀ Maria CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op ?
en overleden op 03-06-1774.
• ♀ Cecilia CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op
22-09-1774 en overleden vóór 1824.
Gehuwd (x) op 21-jarige leeftijd voor de kerk te Zemst
[St. Pieter] op 17-01-1796 met Petrus Joannes
DENIERS, 38 jaar oud, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op
Berg [Heide] – St. Servatiuskapel
12-08-1757 en overleden te Kampenhout op 29-081800, 42 jaar oud, zoon van Joannes DENIERS uit
Zemst en van Joanna Francisca JACOBS uit Willebroek. Hun kind (1):
▪ ♂ Jan Baptist DENIERS, geboren te Kampenhout op 20-09-1800.

37

Hondentelling van 1775 vermeldt: Crancke Heijde, Hendrick CROON (geen hond).
Bij de algemene telling in 1794 bezat hij 1 bunder land en woonden er onder één dak 7 personen, 2 koeien en
1 kalf.
De volkstelling van 1796 vermeldt: Henri CROON, 56, laboureur, Heide; Joanne Cath. JANSSENS, 41, épouse;
Jan Baptist, 14, fils.
38
Zuster van Maria CALUWAERTS.
39
De haardstedentelling in 1747 vermeldt: Peeter CAULUWAERTS ende Anna KEESMAEKERS, gehuijsschen,
handwerckers, arm. Haeren sone Guill., oudt 16 jaeren; Joseph, 16 jaeren; Henderick, 14 jaeren; Anna
Catharina, oudt 12 jaeren; 1 koije, 1 rindt, 1 calf, 1 viggen; 1 hardtsteede ende den hoven superaet.
Zijn naam staat ook op de liste van den armen die sijn genietende de Taeffel van den H. Geest dese parochie
van Bergh bij Campenhout.
De volkstelling van 1755 vermeldt in de lijst der parochie ende heerlijckheijdt van Bergh bij Campenhoudt over
degene die sijn levende van de Taefel van den H. Geest: Peeter CAELEWAERTS, handwercker, ende Anna De
Kesrmaecker, gehuijsschen, Hendrick oudt 22 jaeren ende Anna Catharina oudt 20 jaeren, hunne kinderen.
De koetelling van 1770 vermeldt: Nummerment van het gehucht Crancke Heijde onder Bergh, in den stal van
Peeter CALUWAERTS: 1 roode ruggel koije, 1 swerte koije, 1 roode greysse koije, 1 calff.
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Gehuwd (xx) met Joannes Baptista JULIENS, landbouwer, slachter en dagloner, gedoopt te Zemst
[St. Pieter] op 08-07-1757 en overleden te Zemst op 26-11-1823, 66 jaar oud, zoon van Joannes
JULIENS en van Joanna MEULDERMANS. Hun kind (1):
▪ ♂ Jan Frans JULIENS, geboren te Zemst op 13-02-1802. Gehuwd met Maria CEUPPENS.
• ♀ Joanna CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 17-07-1777 en overleden te Berg [Heide] op
16-03-1780, 2 jaar oud.
Gehuwd (xx) op 38-jarige leeftijd voor de kerk te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 09-11-177940
met Joanna Catharina JANSSENS, 38 jaar oud, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-09-1741 en
overleden te Berg op 25-09-1823, 82 jaar oud.

Huwelijksakte CROON-JANSSENS

Hun kinderen (9) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes Baptista CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 10-04-1781 en overleden te
Kampenhout op 09-09-1868, 87 jaar oud.

Doopakte Joannes Baptista CROON

•

40

♀ Anna Elisabetha CROON, meid, gedoopt te [St. Servatius] Berg op 16-02-1783 en overleden te
Berg [Heide] op 30-07-1810, 27 jaar oud. Ongehuwd moeder van:
▪ ♂ Henricus KROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 22-11-1808.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te ? op 13-09-1809 met Petrus VAN ERP, Pierre, 53 jaar oud, gedoopt
te Weerde [St. Martinus] op 24-06-1756, zoon van Joannes VAN ERP en van Catharina
USEWEELS. Hun kind:
▪ ♀ Elisabetha VAN ERPS, geboren te Berg op 23-07-1810 en overleden te Berg op 23-07-1810,
3 uren oud.
Hij was eerder gehuwd met Barbara GOVAERS, geboren te Weerde ca. 1746 en overleden te Berg
op 17-06-1809, 62 jaar oud.
Zij konden geen van beiden schrijven.
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•
•

•
•

•

•
•

♀ Anna Barbara CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 27-08-1785 en overleden te Berg
[Heide] op 05-09-1785, 9 dagen oud.
♀ Anna Maria CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 24-08-1786. Gehuwd op 24-jarige
leeftijd te Berg op 03-10-1810 met Franciscus STILLEMANS, knecht, gedoopt te Tervuren [St. JanEvangelist] op 30-12-1785, zoon van Egidius STILLEMANS, overleden te Tervuren op 24-03-1792
en Quirina DE KEUSTER, dagloonster.
♂ Petrus Joannes CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 11-06-1789 en overleden te Berg
[Heide] op 26-06-1789, 15 dagen oud.
♀ Maria Theresia CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 03-05-1790. Gehuwd 24-jarige
leeftijd te ? op 02-05-1815 met Joannes Cornelius SAMMISON, ca. 24 jaar oud, gedoopt te
Rijmenam ca. 1790.
♂ Petrus Michael CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 11-12-1792 en overleden te
Everberg [Op de Troost] op 30-06-1874, 81 jaar oud. Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Berg op 2802-1818 met Joanna Maria TROU(W)KENS, 28 jaar oud, gedoopt te Boortmeerbeek [St. Antonius]
op 02-08-1789 en overleden te Everberg [Op de Troost] op 26-12-1868, 79 jaar oud, dochter van
Anna Maria TROUKENS. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna Maria CROON, geboren te Berg op 29-05-1818.
▪ ♂ Cornelius CROON, geboren te Berg op 10-07-1821 en overleden te Everberg op 26-11-1888,
67 jaar oud. Gehuwd met Maria COSTERMANS.
▪ ♂ Joannes Baptista CROON, geboren te Berg op 25-09-1824.
▪ ♂ Antonius CROON, geboren te Berg op 10-10-1827.
▪ ♀ Elisabeth CROON, handwerkster, geboren te Berg op 01-01-1831 en overleden te Everberg
[Op de Troost] op 08-02-1884. Gehuwd met Petrus DEWIT.
♀ Joanna Catharina CROON, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 10-08-1795.
♀ Petronella CROON, gedoopt te Berg op [St. Servatius] 04-09-1798.

DE CREMER x CALUWAERS xx SCHOETENS – Betovergrootouders [V]
Petrus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-07-1729 begraven te
Kampenhout op 13-09-1788, 59 jaar oud, zoon van Joannes CREMERS en van Barbara ANTHONIS.
Gehuwd (x) ca. 1751 met Maria CALUWAERTS41, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 21-12-1726 en
overleden te Kampenhout op 07-09-1766, 39 jaar oud, dochter van Petrus CALUWAERTS en Anna DE
KEERSMAECKER.

Begrafenisakte Petrus DE CREMER

Hun kinderen (4) en kleinkinderen:
• ♂ Petrus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-12-1752.
• ♀ Barbara DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-01-1760 en overleden
te Elewijt op 18-02-1828, 68 jaar oud. Gehuwd op 21-jarige leeftijd voor de kerk te Elewijt [St.
Hubertus] op 13-08-1781 met Joannes (Baptista) COSTERMANS, dagloner, landbouwer, ca. 26
jaar oud, geboren te Elewijt in 1752 en overleden te Elewijt op 05-06-1834, ca. 82 jaar oud, zoon
van Petrus COSTERMANS en van Anna SIJMONS. Hun kinderen (14):

41

Zuster van Anna Catharina CALUWAERTS.
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♀ Isabella COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 15-03-1781 en overleden te
Elewijt op 18-02-1828, 56 jaar oud.
▪ ♂ Petrus COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 27-08-1782 en overleden te
Elewijt op 02-11-1782, 2 maanden oud.
▪ ♂ Petrus COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 08-12-1783. Gehuwd met Anna
Maria VAN CALSTER.
▪ ♂ N. COSTERMANS, geboren, thuis gedoopt en overleden te Elewijt op 05-07-1785.
▪ ♀ Joanna COSTERMANS, tweelingzus van Cecilia, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 19-051786 en overleden te Elewijt op 25-05-1786, 6 dagen oud.
▪ ♀ Cecilia COSTERMANS, tweelingzus van Joanna, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 19-051786 en overleden te Elewijt op 02-05-1865, 78 jaar oud. Gehuwd met Joannes Franciscus
VERMEULEN.
▪ ♂ Antonius COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 30-08-1787.
▪ ♀ Anna Maria COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 06-11-1788 en overleden
te Elewijt op 01-04-1865, 76 jaar oud. Gehuwd met Jacobus BAUTMANS.
▪ ♂ Joannes COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 11-05-1790 en jong gestorven.
▪ ♀ Petronella COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 12-04-1791.
▪ ♂ Joannes COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 22-03-1793.
▪ ♂ Josephus COSTERMANS, geboren te Elewijt in 1796 en overleden te Elewijt op 05-02-1802,
ca. 5 jaar oud.
▪ ♂ Guilielmus COSTERMANS, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 20-10-1799 en overleden te
Elewijt op 19-09-1854, 54 jaar oud. Gehuwd met Joanna VERTONGEN.
▪ ♀ Maria Theresia COSTERMANS, geboren te Elewijt op 10-07-1805.
• ♂ Josephus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-07-1762.
• ♀ Joanna DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-08-1765.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-01-1767 met Petronella
SCHOETENS42, 34 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-11-1732 en overleden
te Kampenhout vóór 09-09-1806, dochter van Petrus SCHOETERS en van Anna MASSANT.
▪

Huwelijksakte DE CREMER-SCHOETERS

42

De algemene Franse telling van 1794 vermeldt: Houtestraete, gegaen sijnde bij de weduwe Peeter De
CREEMER en hem de vragen gedaen hebbende als voor heeft op alles geantwoord als volgt. In zaayland en
hofstede (1 bunder), 4 persoonen, in kooren (4 quintaelen), in haever (2 quintaelen), in boekwey (1½ quintael),
in hoppe (8 ponden), in stroey (12 quintaelen), 1 koey, 1 kalf, 1 verken. Nopens sijne noodwendigheden heeft
geantwoord, in koren (8 quintaelen), in haever (½ quintael), in boekwey (3 quintaelen), in stroey (als boven),
koey en kalf (als boven, de hoppe uytgenomen). De huyssoeking gedaen hebbende hebben wij niets meer
gevonden. Dit is het handmerk van Petronilla Schoetens, weduwe Petri De CREEMER, verklaerende niet te
connen schrijven (+).
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Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-10-1767. Gehuwd
met Joannes Baptista DE CONINCK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-08-1767
en overleden te Kampenhout op 29-08-1825, 58 jaar oud, zoon van Joannes DE CONINCK en van
Anna Maria COEN. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes Baptista DE CONINCK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-041792.
▪ ♂ Joannes Franciscus DE CONINCK, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 04-04-1795.
▪ ♀ Barbara Theresia DE CONINCK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-101797.
▪ ♀ Joanna Maria DE CONINCK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-08-1799.
▪ ♂ Henricus DE CONINCK, geboren te Kampenhout op 02-03-1803.
▪ ♀ Joanna Catharina DE CONINCK, geboren te Kampenhout op 10-03-1805.
▪ ♂ Michael DE CONINCK, geboren te Kampenhout op 13-10-1807.
• ♂ Joannes Baptista DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-01-1770.
• ♂ Petrus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-01-1773.
• ♂ Antonius DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-09-1775. Gehuwd
op 31-jarige leeftijd te Erps op 26-11-1806 met Maria Theresia ROBERT, 29 jaar oud, gedoopt te
Erps [St. Amandus] op 21-05-1777, dochter van Petrus ROBERT en van Barbara PEETERS. Hun
kinderen:
▪ ♀ Catharina Theresia DE CREMER, geboren te Erps op 15-03-1807.
▪ ♀ Petronella DE CREMER, geboren te Erps op 18-08-1809.
▪ ♀ Maria Theresia DE CREMER, geboren te Erps op 26-02-1812.
▪ ♂ Petrus Josephus DE CREMER, geboren te Erps op 07-06-1814.
• ♂ Jacobus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 31-05-1778.
• ♀ Anna Maria Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-051781 en overleden te Kampenhout op 03-06-1856, 75 jaar oud.

Doopakte Anna Maria Catharina DE CREMER
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VAN HAL x CORBEEL – Betovergrootouders [V]
Henricus VAN HAL, landbouwer 43 , gedoopt te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-12-1753
en overleden te Kampenhout op 28-08-1828, 74
jaar oud, zoon van Joannes VAN HALLE en van
Petronella MERTENS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-08-1776
met Joanna Maria CORBEEL, 22 jaar oud, gedoopt
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-091753 en overleden te Kampenhout op 13-04-1815,
61 jaar oud, dochter van Petrus Joannes Baptista
CORBEEL en van Maria DE CREMER.

Kampenhout – Het kasteel van Wilder

Huwelijksakte VANHALLE-CORBEEL

Overlijdensakte Hendrik VANHALLE

43

De algemene Franse telling van 1794 vermeldt: Lepelstraete, gegaen bij Henderic VAN HAL, maer mits sijne
absentie aen de huysvrouw de vraegen gedaen als voor heeft op alles geantwoord als volgt. In land en hof (1
bunder), 7 persoonen, koren (5 quintaelen), haever (2½ quintaelen), hoppe (5 pond), in stroey (15 quintaelen),
2 koeyen, 1 verken. Nopens hare noodwendigheden: koren (11 quintaelen), boekwey (4 quintaelen), en al het
overig als te vooren. Huyssoeking gedaen hebben wij niets meer gevonden. Dit is het handmerk van Joanna
Maria Corbeel, huysvrouwe Henrici VAN HAL, verklaerende niet te konnen schrijven (+).
De volkstelling van 1796 vermeldt: Henri VAN HAL, 46, laboureur, Campelaer; Jeanne Maria CORBEEL, 44,
épouse; Catharine, 17, fille; Pierre, 14, fils; 4 enf. en dessous de 12 ans.
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Overlijdensakte Joanna Maria CORBEEL

Hun kinderen (11) en kleinkinderen:
• ♀ Anna Catharina VAN HAL(LE), gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-05-1777.
Gehuwd te Kampenhout op 23-01-1804 met Joannes Baptista (DE) TROGH. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna Maria TROGH, geboren te Kampenhout op 12-02-1804 en jong gestorven.
▪ ♀ Joanna Maria TROGH, geboren te Kampenhout op 13-11-1805.
▪ ♂ Cornelius TROGH, geboren te Kampenhout op 16-03-1807.
▪ ♀ Isabella TROGH, geboren te Kampenhout op 29-08-1808.
• ♀ Maria VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-09-1778.
• ♂ Petrus VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-03-1780.
• ♂ Joannes Baptista VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-10-1781.
• ♂ Petrus Josephus VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-07-1783.
• ♂ Joannes Josephus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-01-1785 en
jong gestorven.
• ♂ Cornelius VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1786.
• ♀ Joanna Theresia VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-03-1788.
• ♂ Engelbertus VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-12-1790 en
overleden na 1855.

Doopakte Engelbertus VAN HALLE

•
•

44

♂ Joannes Josephus VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-11-1792
en jong gestorven.
♂ Joannes Josephus VAN HALLE 44 , gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-121795.

Staat met 4 gezinsleden op de lijst van arme huysgezinnen te Kampenhout (december 1845).
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DEMAYER x DERBOVEN – Betovergrootouders [V]
Jacobus DEMAYER/DEMUYER, landbouwer te Berg, geboren te Boortmeerbeek ca. 1753 en
overleden te Berg op 01-02-1827, ca. 74 jaar oud, zoon van Jacobus DEMUYER en van Maria
BOVIE/BOEVIE. Gehuwd voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 28-09-1777 met Judoca DERBOVEN,
landbouwster, 28 jaar oud, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 17-03-1749 en overleden te Berg in
1837, ca. 88 jaar oud, dochter van Joannes DERBOVEN en van Joanna RIJDANS.

Huwelijksakte DE MUYER-VERBOVE

Hun kinderen (7):
• ♀ Joanna Maria DEMUYER, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 01-02-1778. Ongehuwde moeder
van:
▪ ♂ Petrus Jacobus DEMUYER, geboren op 28-08-1807.
• ♀ Anna Barbara DEMAYER, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 12-10-1779. Gehuwd met Jacobus
CUEPPENS uit Hombeek.
• ♂ Petrus Joannes DEMAYER, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 07-08-1781. Gehuwd op 29-jarige
leeftijd te Kampenhout op 20-02-1811 met Anna Maria DE VETTER, 26 jaar oud, gedoopt te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-02-1785, dochter van Hieronimus DE VETTER en van
Maria Anna ACKERMANS.
• ♀ Anna Catharina DEMUYER, gedoopt45 te Berg [St. Servatius] op 11-10-1783 en overleden na
1855.

Doopakte Anna Catharina DEMUYER

•

45

♂ Joannes Franciscus DEMAYER, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 14-01-1786 en overleden te
Berg op 29-04-1830, 44 jaar oud.

De akte vermeldt dat vader niet kan schrijven.
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•
•

♂ Guilielmus DEMAYER 46 , gedoopt te Berg [St. Servatius] op 27-02-1788 en overleden te
MiddelburgNL [Militair Hospitaal] op 02-11-1808, 20 jaar oud.
♀ Petronella DEMOEYER, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 11-01-1792.

DELAET x KEULEERS – Betovergrootouders [V]
Joannes Baptista DELAET, landbouwer (1795 en 1835), gedoopt te
Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1766 en overleden te Hever op
08-09-1840, 74 jaar oud zoon van Petrus DE LAET en van Magdalena
TRAUWKENS. Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek
[St. Martinus] op 14-04-1795 met Elisabeth KEULEERS, gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] op 17-11-1767 47 , dochter van Petrus
CEULEERS en van Barbara VAN ZAN/SAN.

Hever [Onze-Lieve-Vrouw]

Huwelijksakte DE LAET-KEULEERS

46

Hij was kanonnier in het leger van Napoleon en overleed in het Militair Hospitaal van MiddelburgNL aan een
malaise. Hij was daar op 05-09-1808 binnengebracht.
47
Zij heeft een broer Willem, dagloner, hij woonde te Hever bij de Vaart.
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Overlijdensakte Jan Baptist DE LAET

Hun kinderen (10):
• ♂ Petrus Joannes DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-03-1796. Gehuwd met
Joanna Catharina DE PRINS.
• ♂ Jacobus DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-11-1796.
• ♂ Petrus Josephus DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-06-1799.
• ♂ Guilielmus DE LAET, landbouwer te Hever, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-041801.
• ♀ Maria Magdalena DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-02-1803.
• ♂ Joannes Franciscus DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-09-1804 en
overleden te Hever op 21-05-1806, 20 maanden oud.
• ♀ Joanna Catharina DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-03-1806 en overleden
te Hever op 31-05-1806, 7 weken oud.
• ♂ Jean François DE LAET, geboren te Hever op 02-06-1807 en overleden te Hever op 30-05-1858,
50 jaar oud.

Geboorteakte Jean François DE LAET

•
•

♀ Joanna Catharina DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-01-1809 en overleden
te Hever op 16-02-1809, 20 dagen oud.
♂ Henricus Franciscus DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-12-1810 en
overleden te Hever op 11-03-1816, 5 jaar oud.
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VERBIST x DE LEEBEECK – Betovergrootouders [V]
Ludovicus VERBIST, dagloner, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op
04-11-1781, zoon van Maria Elisabeth VERBIST. Gehuwd48 te Elewijt
op 01-02-1804 (11 pluviôse XII) met Maria Thresia DE LEEBEECK,
dagloonster, gedoopt te Elewijt op 12-02-1781 en overleden te
Elewijt op 07-02-1854, 72 jaar oud, dochter van Willem DE LEEBEECK
en van Maria Theresia VERCAMMEN.

Elewijt [St. Hubertus]

Huwelijksakte VERBIST-DE LEEBEEK

48

Geen van beiden kon schrijven.
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Overlijdensakte Maria Theresia DE LEEBEECK

Hun kinderen (10) en kleinkinderen:
• ♂ Jan VERBIST, geboren te Elewijt op 23-05-1804.
• ♀ Maria Theresia VERBIST, geboren te Elewijt op 28-07-1805 en overleden te Elewijt op 03-081805, 6 dagen oud.
• ♀ Maria Elisabeth VERBIST, geboren te Elewijt op 06-09-1806 en overleden te Hoeilaart op 0709-1866, 60 jaar oud. Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Perk op 22-05-1835 met Jan Francis VAN
HUMBEECK, 27 jaar oud, geboren te Perk op 08-01-1808. Hun kinderen:
▪ ♀ Rosalia VERBIST » VAN HUMBEECK, geboren te Elewijt op 10-06-1833.
▪ ♀ Regina VAN HUMBEECK, geboren te Perk op 27-11-1841. Gehuwd te Perk op 24-09-1873
met Felix COPPENS, geboren te Kampenhout op 05-10-1843.
• ♀ Joanna Catherina VERBIST, geboren te Elewijt op 21-04-1809 en overleden te Berg op 25-011855, 45 jaar oud. Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Elewijt op 22-01-1834 met Ludovicus VAN DEN
BRANDT, geboren te Elewijt op 07-04-1809. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Louis VAN DEN BRANDT, geboren te Berg op 20-11-1835. Gehuwd op 30-jarige leeftijd te
Diegem op 29-08-1866 met Maria Theresia DEGROOVE, 21 jaar oud, geboren te Herent op
03-01-1845.
▪ ♀ Maria Theresia VAN DEN BRANDT, geboren te Berg op 26-08-1837. Gehuwd op 32-jarige
leeftijd te Berg op 18-05-1870 met Joannes Baptista DE GREEF, 39 jaar oud, geboren te
Diegem op 22-05-1830.
▪ ♀ Catharina VAN DEN BRANDT, geboren te Berg op 17-01-1840. Gehuwd op 27-jarige leeftijd
te Berg op 04-03-1867 met Ferdinandus Joannes VAN DER WEYDEN, 26 jaar oud, geboren te
Kampenhout op 16-07-1840.
▪ ♂ Eduard VAN DEN BRANDT, geboren te Berg op 04-10-1841. Gehuwd op 29-jarige leeftijd te
Diegem op 26-07-1871 met Anna Catharina GUERICKX, 23 jaar oud, geboren te Diegem op
25-11-1847.
▪ ♂ Petrus VAN DEN BRANDT, geboren te Berg op 17-10-1846. Gehuwd op 29-jarige leeftijd te
Steenokkerzeel op 03-08-1876 met Isabella Adelia WAUTERS, 29 jaar oud, geboren te
Steenokkerzeel op 31-08-1838.
▪ ♀ Coleta VAN DEN BRANDT, geboren te Berg op 20-07-1850. Gehuwd op 25-jarige leeftijd te
Berg op 10-05-1876 met Josephus ALSART, 24 jaar oud, geboren te Brussel op 01-04-1852
• ♂ Corneel VERBIST, geboren te Elewijt op 21-09-1811 en jong gestorven.
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•
•

♂ Corneel VERBIST, geboren te Elewijt op 03-12-1812 en jong gestorven.
♀ Maria Theresia VERBIST, geboren49 te Elewijt op 30-12-1813.

Geboorteakte Marie Therese VERBIST

•

•

•

49

♀ Petronella VERBIST, geboren te Elewijt op 21-07-1816 en overleden te Elewijt op 25-03-1869,
52 jaar oud. Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Elewijt op 30-04-1846 met Josephus VAN CALSTER,
ca. 24 jaar oud, geboren te Elewijt in 1821. Hij huwde (xx) op ca. 51 jarige leeftijd te Elewijt op
16-01-1873 met Anna Catharina VAN WIN, 42 jaar oud, geboren te Elewijt op 07-11-1830.
♂ Cornelius VERBIST, geboren te Elewijt op 19-08-1818. Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Elewijt
op 17-05-1848 met Coleta Cecilia VAN NEROM, 27 jaar oud, geboren te Elewijt op 22-11-1820.
Hun kinderen (6):
▪ ♂ Ludovicus VERBIST, geboren te Elewijt op 27-03-1849.
▪ ♂ Jacobus VERBIST, geboren te Elewijt op 14-10-1851.
▪ ♂ Joannes Josephus VERBIST, geboren te Elewijt op 21-12-1854 en overleden te Elewijt op
01-12-1861, 6 jaar oud.
▪ ♀ Paulina VERBIST, geboren te Elewijt op 28-05-1858. Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Elewijt
op 07-04-1880 met Joannes Petrus TROUKENS, 25 jaar oud, geboren te Muizen op 24-051854.
▪ ♀ Anna Catharina VERBIST, geboren te Elewijt op 10-01-1861 en overleden te Elewijt op 2407-1863, 2 jaar oud.
▪ ♀ Ida VERBIST, geboren te Elewijt op 28-07-1864 en overleden te Elewijt op 21-03-1866, 19
maanden oud.
♂ Jacobus VERBIST, geboren te Elewijt op 27-12-1821 en overleden te Elewijt op 05-06-1886, 64
jaar oud.
Gehuwd (x) op 33-jarige leeftijd te Elewijt op 02-02-1855 met Maria Catharina MOECKS, 29 jaar
oud, geboren te Perk op 03-06-1825 en overleden te Elewijt op 22-07-1860, 35 jaar oud. Hun
kinderen (3):
▪ ♀ Anna Maria Christina VERBIST, geboren te Elewijt op 01-03-1856.
▪ ♂ Joannes Jacobus VERBIST, geboren te Elewijt op 25-09-1857.
▪ ♀ Paulina VERBIST, geboren te Elewijt op 15-07-1860.
Gehuwd (xx) op 39-jarige leeftijd te Muizen op 06-08-1861 met Maria Josepha VAN
WAYENBORG, 40 jaar oud, geboren te Muizen op 13-10-1820.

Vader kon intussen zijn naam schrijven!
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JANSSENS x CEULERS xx STROOBANTS – Betovergrootouders [V]
Martinus JANSSENS?, dagwerker, geboren ca. 1736 en overleden te Boortmeerbeek op 02-01-1797
en begraven te Boortmeerbeek op 04-01-1797, 60 jaar oud.

Overlijdensakte Martinus JANSSENS

Gehuwd (x) met Elisabetha CEULERS. Hun kind:
• ♂ Joannes Josephus JANSSENS, geboren te Boortmeerbeek op 02-10-1792 en overleden te
Boortmeerbeek op 28-09-1859, 66 jaar oud.
Gehuwd (xx) met Elisabetha STROOBANTS?, dagwerkster, geboren ca. 1757, overleden te
Boortmeerbeek en begraven te Boortmeerbeek op 19-02-1826, 68 jaar oud.

Overlijdensakte Elisabetha STROOBANTS

KEULEERS x DELAET – Betovergrootouders [V]
Joannes Baptista KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-03-1764 en overleden te
Hever op 12-02-1846, 81 jaar oud, zoon van Petrus CEULEERS en van Barbara VAN SAN/VAN DE
SANDE. Gehuwd met Anna Maria DELAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-10-1762,
dochter van Petrus DE LAET en van Magdalena TRAUKENS. Zij waren arbeiders, wonend te Hever,
Hoekstraat (1827 en 1842) aan de Weduwendries.
Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Magdalena KEULEERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-10-1785 en overleden vóór
23-07-1835. Gehuwd met Joannes Henricus SCHIERL.
• ♂ Joannes Franciscus KEULEERS, dagloner, gedoopt te Boortmeerbeek [St. Antonius] in 1788 en
overleden te Hever op 28-01-1863, ca. 75 jaar oud. Gehuwd met Anna Maria PERREMANS,
gedoopt te Boortmeerbeek [St. Antonius] in 1796 en overleden te Hever op 21-12-1838, ca. 46
jaar oud, dochter van Pierre PERREMANS en van Anna Catharina OPDEBEECK.
Hun kinderen (7):
▪ ♂ Petrus Josephus CEULERS, geboren te Hever op 06-11-1815.
▪ ♀ Maria Josephina CEULERS, landbouwster, geboren te Hever op 24-10-1816 en overleden te
Hever op 19-04-1880, 63 jaar oud. Gehuwd met Peeter Antoon TORFS, zoon van Jan Baptiste
TORFS en van Anna Elisabeth GEETS.
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♀ Joanna Catharina CEULERS, geboren te Hever op 15-09-1819 en overleden te Hever op 2910-1910, 91 jaar oud. Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Hever op 02-05-1850 met Antonius
DOMS, landbouwer, 35 jaar oud, geboren te Boortmeerbeek op 26-03-1815 en overleden te
Hever op 27-05-1885, 70 jaar oud, zoon van Jan Baptiste DOMS en van Elisabeth Teresia
DEBONT.
▪ ♂ Guilielmus CEULERS, landbouwer, geboren te Hever op 04-07-1822 en overleden te Hever
op 15-09-1897, 75 jaar oud. Gehuwd op 34-jarige leeftijd te Hever op 04-07-1856 met Maria
Josepha Antonia DEHONDT, landbouwster, 23 jaar oud, geboren te Hever op 18-11-1832 en
overleden te Hever op 12-06-1876, 43 jaar oud, dochter van Philippus DEHONDT en van Anna
Catharina CASTEELS.
▪ ♂ Jacobus CEULEERS, landbouwer, geboren te Hever op 26-12-1824 en overleden te Hever
op 02-02-1857, 32 jaar oud. Gehuwd te Hever op 18-09-1851 met Angelina (Anna) Catharina
DE LAET, landbouwster, 21 jaar oud, geboren te Hever op 14-11-1829, dochter van Jacobus
DE LAET en van Maria Elisabeth CASTEELS.
▪ ♀ Maria Constantia CEULEERS, landbouwster, geboren te Hever op 19-09-1827. Gehuwd op
22-jarige leeftijd te Hever op 19-08-1850 met Jan Baptist GEETS, landbouwer, 31 jaar oud,
geboren te Boortmeerbeek op 27-12-1818 en overleden te ?Hever vóór 1903, zoon van
Peeter GEETS en van Barbara BOHETS.
▪ ♂ Joannes Baptista CEULEERS, dagloner, landbouwer, geboren te Hever op 25-07-1833 en
overleden te Hever op 16-02-1901, 67 jaar oud. Gehuwd op 36-jarige leeftijd, te Hever op 2801-1870 met Anna Maria Therese VAN DOREN, 46 jaar oud, geboren te Hever op 14-09-1823,
dochter van Walterus VAN DOREN en van Maria VERHEYEN.
♂ Guilielmus CEULERS, dagloner, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-01-1793 (6 pluviôse
I) en overleden te Berg op 19-11-1853, 60 jaar oud. Gehuwd te Berg op 09-08-1815 met Anna
Maria GOOVAERTS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 06-06-1792 en overleden te Berg op 1312-1864, 72 jaar oud, dochter van Joannes Baptista GOOVAERTS en van Barbara LAUWERS.
♀ Maria Francisca KEULEERS, overleden op 30-08-1794 (13 fructidor II).
♀ Jeanne Catharine CEULENS, geboren te Hever op 18-12-1796 (28 frimaire V).
♂ Jacques CEULENS, handwerker, geboren te Hever op 04-04-1798 (15 germinal VI) en overleden
te Hever op 05-08-1827, 28 jaar oud. Hij was ongehuwd.
▪

•

•
•
•

– 64 –

4.1. Voorouders Henricus CROON

CROON x WILLEMS – Oudouders [VI]
Nicolaus CROON, geboren te Grimbergen [Borgt]
en gedoopt te Grimbergen [St. Servaas] op 22-111697 en begraven te Grimbergen op 07-03-1749,
51 jaar oud, zoon van Daniel CRUEN en Joanna DE
GREVE. Gehuwd op 38-jarige leeftijd voor de kerk
te Grimbergen [St. Servaas] op 01-05-1737 met
Elisabetha WILLEMS?. Hun kinderen:
• ♂ Claudius CROON, geboren te Grimbergen
[Borgt] en gedoopt te Grimbergen [St. Servaas]
op 01-02-1738.
• ♂ Henricus CROON, geboren te Grimbergen
[Borgt], gedoopt te Grimbergen [St. Servaas]
op 09-05-1741 en overleden te Berg [Heide] op
23-02-1817, 75 jaar oud.
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Borgt [St. Salvator]

•
•

Proles CROON, doodgeboren en begraven te Grimbergen op 13-02-1747.
♂ Jacobus CROON, geboren te Grimbergen [Borgt], gedoopt te Grimbergen [St. Servaas] op 0702-1749 en begraven te Grimbergen op 22-10-1752, 3 jaar oud.

CRUEN x DE GREVE xx VANDERVORST – Oudgrootouders [VII]
Daniel CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-11-1667, overleden te Borgt op 0510-1728 en begraven te Grimbergen op 06-10-1728, 60 jaar oud, zoon van Elisius CRUEN en van
Maria GOORIS.
Gehuwd (x) op ca. 31-jarige leeftijd voor de kerk te Grimbergen [St. Servaas] op 18-03-1696 met
Joanna DE GREVE, 20 jaar oud, gedoopt te Grimbergen [St. Servaas] op 24-04-1676 en begraven te
Grimbergen op 05-12-1697, 21 jaar oud, dochter van Jodocus DE GREVE en Catharina BOUTS. Hun
kind (1):
• ♂ Nicolaus CROON, geboren te Grimbergen [Borgt], gedoopt te Grimbergen [St. Servaas] op 2211-1697 en begraven te Grimbergen op 09-03-1749, 51 jaar oud.
Gehuwd (xx) op ca. 33-jarige leeftijd voor de kerk te Peutie [St. Martinus] op 15-04-1698 met
Petronilla VANDERVORST, 20 jaar oud, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 26-11-1679 en overleden
te Vilvoorde op 19-08-1750, 70 jaar oud, dochter van Guilelmus VANDERVORST (ca. 1650-1735) en
Catharina VANBEVERE. Hun kinderen (10) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina CROON, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 01-03-1699 en overleden te
Grimbergen op 25-07-1704, 5 jaar oud.
• ♂ Claudius CROON, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 15-03-1701 en overleden te
Grimbergen op 28-12-1775, 74 jaar oud.
Gehuwd (x) op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Peutie [St. Martinus] op 28-10-1730 met Maria
MAES. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes Baptista CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 23-10-1731 en jong
gestorven.
▪ ♂ Guilielmus Leonardus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 06-11-1733.
▪ ♂ Petrus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 08-04-1735.
▪ ♀ Barbara CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 27-12-1737.
▪ ♂ Joannes Franciscus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 11-02-1739 en begraven
te Peutie op 19-12-1739, 10 maanden oud.
▪ ♀ Catharina gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 21-12-1740.
▪ ♂ Joannes Baptista CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 02-10-1743.
Gehuwd (xx) op 45-jarige leeftijd voor de kerk te Peutie [St. Martinus] op 03-05-1746 met Maria
Anna VAN HAESENDONCK, 31 jaar oud, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 10-02-1715 en
begraven te Peutie op 14-09-1784, 69 jaar oud, dochter van Nicolaus VAN HAESENDONCK en van
Maria SPRUYT. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Nicolas Emmanuel CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 25-03-1747.
▪ ♂ Joannes Philippus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 15-03-1748.
▪ ♂ Josephus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 11-04-1750.
▪ ♂ Joannes Josephus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 31-05-1752.
▪ ♀ Carolina CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 05-07-1757.
▪ ♀ Carolina CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 14-07-1760.
▪ ♂ Philippus CROON, gedoopt te Peutie [St. Martinus] op 11-01-1762.
• ♀ Cecilia CROONENS, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 30-08-1703 en begraven te
Grimbergen op 21-09-1703, 22 dagen oud.
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•
•

•
•
•
•
•

♂ Guilielmus CROON, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 30-07-1704 en begraven te
Grimbergen op 11-11-1704, 3 maanden oud.
♀ Maria CROON, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 19-09-1705 en begraven te
Grimbergen op 20-12-1787, 82 jaar oud. Gehuwd op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Grimbergen
[St. Servatius] op 28-09-1737 met Laurentius DE RAES, begraven te Grimbergen op 17-05-1782.
Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes Baptista DE RAES, jong gestorven en begraven te Grimbergen op 08-12-1738.
▪ ♂ Gilgardus DE RAES, jong gestorven en begraven te Grimbergen op 12-06-1744.
▪ ♂ Joannes Baptista DE RAES, begraven te Grimbergen op 25-04-1760.
▪ ♂ Petrus DE RAES, begraven te Grimbergen op 30-05-1747.
▪ Proles DE RAES, doodgeboren en begraven te Grimbergen op 25-10-1744.
Proles CROON, doodgeboren en begraven te Grimbergen op 25-07-1706.
♂ Carolus CROON, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 02-08-1708 en begraven te
Grimbergen op 09-09-1708, 1 maand oud.
♂ Egidius CROON, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 27-07-1710 en begraven te
Grimbergen op 24-09-1736, 26 jaar oud.
♂ Jacobus CROONENS, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 26-05-1713 en overleden te
Peutie op 22-12-1777, 64 jaar oud.
♀ Anna CROONENS, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 16-04-1717 en begraven te
Grimbergen op 02-11-1720, 3 jaar oud.

CRUEN x WINNELINCX xx GOORIS – Oudovergrootouders [VIII]
Elisius CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-03-1621, zoon van Philippus
CRUENEN en van Catharina VAN DAELE.
Gehuwd (x) voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-06-1647 met Maria WINNELINCX,
27 jaar oud, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-01-1620 en overleden te
Steenokkerzeel op 04-03-1654, 34 jaar oud, dochter van Henricus WINNELINCX en van Catharina
MACHIELS. Hun kind:
• ♀ Joanna CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-01-1650.
Gehuwd (xx) met Maria GOORIS?50, geboren ca. 1625 en overleden te Steenokkerzeel op 04-01-1677,
ca. 52 jaar oud, weduwe van Elsius VAN ESPEN.
Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♀ Maria VAN ESPEN >> CRUEN 51 , gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 25-07-1658,
dochter van Elsius VAN ESPEN en van Maria GOORIS.
• ♀ Elisabetha CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-01-1660 en overleden vóór
11-08-1687, ca. 27 jaar oud. Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te Kortenberg [St.
Martinus] op 15-06-1685 met Fredericus VAN DEN DRIES, 26 jaar oud, gedoopt te Kortenberg
[St. Martinus] op 09-05-1659 en overleden te Steenokkerzeel op 17-12-1715, 56 jaar oud, zoon
van Amandus VAN DEN DRIES en van Joanna MOOX.
Hij huwde (xx) op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-08-1687
met Anna VERELST. Hun kinderen (9):
▪ ♀ Anna VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-06-1688 en
overleden te Steenokkerzeel op 15-08-1688, 2 maanden oud.

50
51

Zij had een broer Franciscus en twee zusters, Elisabetha en Margareta.
In de akte is VAN ESPEN doorgestreept en CRUEN nadien bijgeschreven.
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♂ Joannes VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-06-1689.
Gehuwd met Maria MOYSON uit Kortenberg.
▪ ♀ Anna VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-11-1690. Gehuwd
met Petrus VAN DEN BROECK.
▪ ♂ Laurentius VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-04-1693 en
overleden te Steenokkerzeel op 08-02-1695, 21 maanden oud.
▪ ♂ Henricus VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-05-1696.
▪ ♀ Barbara VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 01-05-1698.
Gehuwd (x) met Arnoldus DE BUYSCHER en (xx) met Petrus DENIES.
▪ ♂ Laurentius VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-10-1699.
Gehuwd met Gertrudis VAN ROY.
▪ ♀ Catharina VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-06-1701.
▪ ♀ Joanna VAN DEN DRIES, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 01-03-1705.
♂ Franciscus CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel op [St. Romuldus] 30-05-1662. Gehuwd voor de
kerk te Herent [Onze-Lieve-Vrouw] met Catharina VERHULST. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Catharina CROON, gedoopt te Herent [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-12-1692.
▪ ♂ Daniel CROON, gedoopt te Herent [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-03-1695.
▪ ♂ Antonius CROON, gedoopt te Herent [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-11-1696.
▪ ♂ Franciscus CROON, gedoopt te Herent [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-03-1700.
▪ ♂ Thomas CROON, gedoopt te Herent [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-10-1702.
Zij huwde (xx) later met Jacobus DE MOLDER.
♂ Petrus CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-05-1665.
♂ Daniel CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-11-1667 en overleden te Borgt
op 05-10-1728 en begraven te Grimbergen op 06-10-1728, 60 jaar oud.
▪

•

•
•

Doopakte Daniel CRUEN

•
•
•

♀ Catharina CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-04-1670 en overleden te
Steenokkerzeel op 14-05-1676, 6 jaar oud.
♂ Joannes CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 13-04-1674 en overleden te
Steenokkerzeel op 23-09-1674, 5 maanden oud.
♀ Amelberga CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-07-1675 en overleden te
Steenokkerzeel op 05-08-1675, 19 dagen oud.
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DE GREVE x VAN DEN EYNDE xx BOOTS – Oudovergrootouders [VIII]
Judocus DE GREVE (GREEF)?, Josse, geboren ca.
1642 en overleden te Grimbergen op 14-06-1700,
ca. 58 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 18-jarige leeftijd voor de kerk te
Grimbergen [St. Servatius] op 21-11-1660 met
Maria VAN DEN EYNDE, overleden te Grimbergen
op 17-06-1672. Hun kinderen (2):
• ♂ Joannes DE GREEF, gedoopt te Grimbergen
[St. Servatius] op 08-01-1662 en jong
gestorven.
Grimbergen [St. Servatius]
• ♀ Petronella DE GREEF, gedoopt te Grimbergen
[St. Servatius] op 05-07-1669.
Gehuwd (xx) op ca. 30-jarige leeftijd voor de kerk te Grimbergen [St. Servatius] op 17-07-1672 met
Catharina BOOTS/BOETS/BOITS, 24 jaar oud, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 20-01-1648
en begraven te Grimbergen op 21-06-1700, 52 jaar oud, dochter van Jan BOOTS en Joanna STIPS.
Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♂ Judocus DE GREVE, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 01-03-1673 en begraven te
Grimbergen op 10-05-1674, 14 maanden oud.
• ♀ Joanna DE GREEF/DE GREVE, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 24-04-1676 en
overleden te Borgt op 05-12-1697, 21 jaar oud.
• ♀ Joanna DE GREVE, overleden en begraven te Grimbergen op 02-04-1677.
• ♂ Henricus DE GREVE, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 15-05-1678 en begraven te
Grimbergen op 15-05-1697, 19 jaar oud.
• ♂ Joannes DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 25-08-1681 en overleden te
Grimbergen [St. Servatius] op 27-04-1746, 64 jaar oud.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd voor de kerk te Grimbergen [St. Servatius] op 19-04-1719 met Anna
GEYSSENS, 18 jaar oud, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 01-08-1700 en begraven te
Grimbergen op 11-01-1767, 66 jaar oud, dochter van Laurentius GEYSSENS en van Eleonora
VERCAMMEN. Hun kinderen (12):
▪ ♂ Laurentius DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 06-08-1720.
▪ ♂ Nicolaes DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 01-03-1722.
▪ ♀ Joanna DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 26-06-1724.
▪ ♀ Maria DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 21-02-1727.
▪ ♂ Alexander DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 10-03-1730. Gehuwd met
Maria VAN NEERVELT.
▪ ♂ Antonius DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 28-02-1733 en overleden te
Grimbergen op 31-01-1810, 76 jaar oud. Gehuwd met Gertrudis VERPLAST.
▪ ♂ Joannes DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 23-10-1735 en jong gestorven.
▪ ♂ Joannes DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 24-04-1738 en jong gestorven.
▪ ♀ Anna Catharina DE GREEF, tweelingzus van Joannes, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius]
op 01-04-1739.
▪ ♂ Joannes DE GREEF, tweelingbroer van Anna Catharina, gedoopt te Grimbergen [St.
Servatius] op 01-04-1739 en jong gestorven.
▪ ♂ Joannes DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 22-02-1741.
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•
•
•

▪ ♀ Joanna DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 11-01-1742.
♂ Jacobus DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 26-06-1685 en jong gestorven.
♂ Joannes DE GREVE, begraven te Grimbergen op 10-04-1689.
♂ Jacobus DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 24-04-1689 en overleden te
Grimbergen op 12-10-1728, 39 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk op te
Grimbergen [St. Servatius] op 03-05-1716 met Elisabetha MERTENS, overleden te Grimbergen op
03-03-1738. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Catharina DE GREEF, tweelingzus van Judoca, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 0101-1717 en jong gestorven.
▪ ♀ Judoca DE GREEF, tweelingzus van Catharina, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 0101-1717.
▪ ♂ Bartholomeus DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 22-01-1718.
▪ ♀ Catharina DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 04-10-1719.
▪ ♀ Elisabetha DE GREEF, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 26-10-1726.

CRUENEN x VAN DAELE – Oudbetovergrootouders [IX]
Philippus CRUENEN, geboren in 1589 en overleden op 11-08-1665,
ca. 76 jaar oud, zoon van Joannes CROON/CRUEN en van Maria
THIELEMANS.
Gehuwd (x) op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel
[St. Romuldus] op 13-09-1614 met Catharina VAN DAELE, geboren
te Steenokkerzeel ca. 1591, dochter van Henricus VAN DE DALE en
van Elisabeth VAN OBBERGEN.

Huwelijksakte CRUENEN-VAN DAELE

Hun kinderen (7), kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen:
Steenokkerzeel [St. Romuldus]
• ♂ Henricus CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-07-1615.
• ♂ Joannes CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 05-03-1617 en overleden te
Steenokkerzeel op 04-04-1697, 80 jaar oud.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 25-07-1649 met
Joanna DEBOSSERE, 17 jaar oud, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-01-1632 en
overleden52 te Steenokkerzeel op 15-08-1708, 76 jaar oud, dochter van Antonius DEBOSCHER en
van Margareta VAN VELTHEM. Zij huwde na 04-04-1697 met Martinus TRAPPENIERS. Hun
kinderen (7):

▪

52
53

♂ Joannes CROON/CREUN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-04-1651 en
overleden53 te Steenokkerzeel op 04-04-1697, 45 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor

Begraven met de grote klok.
Begraven met de grote klok.
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de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-12-1678 met Maria GILKENS, 22 jaar oud,
gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 28-02-1656 en overleden54 te Steenokkerzeel
op 03-02-1703, 46 jaar oud. Hun kinderen (6):
 ♀ Joanna CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-06-1680 en overleden
te Steenokkerzeel op 27-01-1703, 22 jaar oud55.
 ♂ Joannes CROON/CREUN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 15-02-1684 en
overleden te Steenokkerzeel op 11-12-1750, 66 jaar oud.
Gehuwd (x) op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-061713 met Catharina VAN ESPEN, 22 jaar oud, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus]
op 04-11-1690 en overleden te Steenokkerzeel op 12-08-1723, 32 jaar oud, dochter van
Petrus VAN ESPEN en van Catharina IMBRECHTS. Hun kinderen (6):
- ♀ Catharina CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-06-1714.
- ♂ Henricus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-03-1716.
- ♂ Petrus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 14-05-1718. Gehuwd
met Barbara DE VILLEZ uit Machelen.
- ♀ Elisabetha CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 04-04-1720.
- ♀ Maria CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-03-1722.
- ♂ Daniel CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-08-1723.
Gehuwd (xx) met Anna JACOBS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-05-1696
en overleden te Steenokkerzeel op 28-05-1767, 71 jaar oud, dochter van Jacobus JACOBS
en van Anna Maria VAN FRACHEM. Hun kinderen (7):
- ♀ Judoca CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-12-1724.
- ♂ Joannes CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-12-1725.
Gehuwd met Barbara VAN STEENWEGEN.
- ♂ Guilielmus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 00-02-1729 en
overleden te Kortenberg op 01-02-1807, 78 jaar oud. Gehuwd met Susanna
TIMMERMANS.
- ♂ Jacobus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-09-1731.
- ♀ Barbara CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-09-1734.
- ♀ Elisabetha CROON, tweelingzus van Judoca, gedoopt te Steenokkerzeel [St.
Romuldus] op 15-04-1737.
- ♀ Judoca CROON, tweelingzus van Elisabetha, gedoopt te Steenokkerzeel [St.
Romuldus] op 15-04-1737.
 ♂ Petrus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-08-1686 en overleden
te Steenokkerzeel op 01-04-1766, 79 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk
te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-07-1714 met Elisabetha VERCAEREN, overleden
te Steenokkerzeel op 13-12-1753. Hun kinderen (6):
- ♂ Jacobus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 01-08-1715.
- ♂ Joannes CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-11-1717.
- ♀ Catharina CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-02-1720.
- ♀ Joanna CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 19-05-1724.
- ♂ Claudius CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-05-1727.
- ♀ Elisabetha CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-04-1732.
Gehuwd met Joannes LAMBRECHTS.
54
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Begraven met de kleine klok.
Begraven met de middelgrote klok.
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♂ Jacobus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-01-1689. Gehuwd
met Petronella VAN HAMME uit Melsbroek.
 ♂ Guilielmus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-09-1694.
 ♂ Claudius CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 04-07-1697.
▪ ♂ Claudius CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 07-10-1653 en overleden
in 1733, ca. 80 jaar oud. Gehuwd op ca. 26-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St.
Romuldus] op 16-07-1679 met Joanna RYCKMANS, 26 jaar oud, gedoopt te Steenokkerzeel
[St. Romuldus] op 01-01-1653 en overleden te Steenokkerzeel op 18-11-1735, 82 jaar oud,
dochter van Guilielmus RYCKMANS en van Catharina VAN EYCKEN.
▪ ♀ Elisabetha CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 07-03-1656 en overleden
in 1741, 85 jaar oud.
▪ ♀ Margaretha CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 28-02-1658 en
overleden in 1741, 83 jaar oud.
▪ ♀ Barbara CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-04-1661. Gehuwd met
Joannes JACOBS.
▪ ♂ Guilielmus CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-11-1663.
▪ ♂ Laurentius CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 31-03-1666 en overleden
in 1692, 26 jaar oud.
♂ Eligius CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 21-03-1618 en jong gestorven.
♀ Anna CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-06-1619.
♂ Elisius CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-03-1621.


•
•
•

Doopakte Elisius CRUEN

•

♀ Elisabetha CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-10-1624. Gehuwd op 24jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 14-02-1649 met Laurentius
GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-01-1610, 39 jaar oud, zoon van
Daniel GRAUWELS en van Elisabetha VANDEN DAELE. Hun kinderen (9):
▪ ♀ Elisabetha GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-04-1649. Gehuwd
met Guilielmus VANDEN BRANDEN.
▪ ♂ Guilielmus GRAUWELS, gedoopt56 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-10-1650.
▪ ♂ Antonius GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 15-07-1652.
▪ ♀ Joanna GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 00-00-1654.
▪ Joannes GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-09-1656 en jong
gestorven.
▪ ♀ Anna GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-02-1658.
▪ ♀ Josina GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 21-01-1660.
▪ ♂ Joannes GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 25-08-1661.
▪ ♂ Petrus GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-03-1663.
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Peter was Dnus Baron Guilielmus de Cottereau, heer van Steenokkerzeel. Vader Laurentius GRAUWELS was
dus werknemer van de heer van Steenokkerzeel.
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Hij was eerder op ca. 29-jarige leeftijd gehuwd ca. 1639 met Anna VERELST, ca. 24 jaar oud,
geboren te Humelgem ca. 1615 en overleden te Steenokkerzeel op 25-04-1648, ca. 32 jaar oud,
dochter van Petrus VERELST en van Maria VAN HAMME. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Daniel GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-02-1640. Gehuwd met
Catharina LOYS.
▪ ♀ Maria GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 05-06-1641. Gehuwd met
Jacobus RIJDAMS.
▪ ♂ Cornelius GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-05-1644.
▪ ♀ Anna GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 23-09-1646 en jong
gestorven.
• ♂ Daniel CRUEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 19-03-1628.
Gehuwd (xx) op ca. 51-jarige leeftijd ca. 1640 met Margareta MOMMAERTS, overleden te
Steenokkerzeel op 21-05-1680. Hun kind:
• ♀ Maria CROON, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-06-1641. Gehuwd met
Stephanus DE GREEF.

BOOTS x STEPPE – Oudbetovergrootouders [IX]
Jan (DE) BOO(D)TS?, gehuwd voor de kerk te Grimbergen [St. Servatius] op 12-05-1647 met Joanna
STEPPE/STEPS/STIPS?, 31 jaar oud, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 15-07-1615 en begraven
te Grimbergen op 19-05-1698, 82 jaar oud, dochter van Goswinus STEPPE? en van Margareta VAN
DER VEKEN?. Hun kinderen:
• ♀ Catharina BOOTS, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 20-01-1648 en overleden te
Grimbergen op 21-06-1700, 52 jaar oud.
• ♀ Anna BOOTS, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 02-02-1652 en begraven te Grimbergen
op 24-02-1652, 22 dagen oud.
• ♂ Henricus BOOTS, gedoopt te Grimbergen [St. Servatius] op 07-09-1653.

CRUEN x THIELEMANS – Stamouders [X]
Joannes CRUEN?, geboren ca. 1550 en overleden in 1635, ca. 85 jaar oud. Gehuwd op ca. 20-jarige
leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 26-08-1570 met Maria THIELEMANS,
dochter van Carolus THIELEMANS en van Maria VAN STEENWEGHEN.

Huwelijksakte CRUEN-THIELMANS

Hun kinderen:
• ♀ Anna CRUEN, geboren te Steenokkerzeel en overleden te Steenokkerzeel op 12-03-1607.
• ♂ Eligius CRUEN, geboren te Steenokkerzeel. Gehuwd voor de kerk te Steenokkerzeel [St.
Romuldus] op 11-10-1603 met Catharina VAN FRAECHEM, overleden te Steenokkerzeel op 2505-1636.
• ♂ Philippus CRUENEN, geboren in 1589 en overleden in 1665, ca. 76 jaar oud.

VAN DE DALE x VAN OBBERGEN – Stamouders [X]
Henricus VAN DE DALE?, overleden te Steenokkerzeel op 17-12-1649.
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Overlijdensakte Henricus VAN DE DAELE

Gehuwd (x) vóór 1588 met N.N.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 04-07-1588 met Elisabeth VAN
OBBERGEN, overleden te Steenokkerzeel op 19-05-1635, dochter van Peeter VAN OBBERGE en van
Cathelijne TERWAERTS.

Huwelijksakte VAN DE DALE-VAN OBBERGEN

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina VAN DAELE, geboren te Steenokkerzeel ca. 1591.
• ♂ Joannes VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-03-1594.
• ♀ Anna VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-11-1596.
Gehuwd (x) met Petrus DE MUYLDER. Hun kinderen:
▪ ♂ Michael DE MUYLDER.
▪ ♂ Jacobus DE MUYLDER.
▪ ♀ Elisabetha DE MUYLDER.
Gehuwd (xx) op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-05-1621
met Michael VAN CANDRIES. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes VAN CANDRIES.
▪ ♀ Catharina VAN CANDRIES. Gehuwd met Philippus LE BRASSEUR.
▪ ♀ Maria VAN CANDRIES. Gehuwd met Petrus GONZALES, soldaat.
• ♀ Magdalena VAN DEN DAELE, geboren te Steenokkerzeel ca. 1600 en overleden te
Steenokkerzeel op 15-10-1669, ca. 69 jaar oud. Gehuwd op ca. 24-jarige leeftijd voor de kerk te
Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 31-05-1625 met Joannes DE BLESERE, overleden vóór 15-101669. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Hendricus DE BLESERE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-03-1629.
▪ ♀ Joanna DE BLESERE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-10-1633.
▪ ♂ Laurentius DE BLESERE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 26-01-1636.
▪ ♀ Anna DE BLESERE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 04-10-1637.
▪ ♂ Joannes DE BLESERE, koster te Wilmarsdonk (ca. 1670), tweelingbroer van Catharina,
gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-10-1644.
▪ ♀ Catharina DE BLESERE, tweelingzus van Joannes, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus]
op 16-10-1644.
• ♀ Joanna VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 25-06-1602. Gehuwd op
jarige leeftijd voor de kerk met te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-02-1634 met Joannes
KINO. Hun kinderen:
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♀ Maria KINO, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 18-12-1638. Gehuwd met Petrus
LESAGE.
▪ ♂ Joannes KINO, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] in 1638. Gehuwd (x) met Anna
WINDELINX en (xx) met Petronella VAN HAMME.
▪ ♀ Maria KINO, gedoopt57 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-03-1645.
♀ Petronella VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-06-1605.
♂ Judocus VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-10-1608 en
overleden te Steenokkerzeel op 18-11-1649, 41 jaar oud. Gehuwd met Catharina VERHULST,
geboren te Humelgem en overleden te Steenokkerzeel op 23-04-1648, dochter van Michael
VERHULST en van Petronella VAN OPHEM. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Maria VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-05-1638.
▪ ♂ Guilielmus VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 05-01-1640.
▪ ♂ Martinus VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 04-12-1641.
▪ ♀ Petronella VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 28-04-1643.
▪ ♂ Joannes VAN DEN DAELE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-05-1645.
Hij huwde (xx) op 40-jarige leeftijd voor de kerk te Korbeel-Dijle [St. Bartholomeus] op 09-021649 met Elisabetha BOGAERTS.
▪

•
•

THIELEMANS x VAN STEENWEGHEN – Stamgrootouders [XI]
Carolus THIELEMANS?, overleden te ?Steenokkerzeel op 28-10-1585. Gehuwd met Maria VAN
STEENWEGHEN?, overleden te Steenokkerzeel op 12-02-1584. Hun kind:
• ♀ Maria THIELEMANS.

VAN OBBERGE x TERWAERTS– Stamgrootouders [XI]
Peeter VAN OBBERGE, overleden vóór 1603, zoon van Daneel VAN OBBERGEN?. Gehuwd met
Cathelijne TERWAERTS, overleden in 1605. Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
• ♂ Petrus VAN OBBERGEN, overleden vóór 1619. Gehuwd met Dorothea CRABBEELS, overleden
te Steenokkerzeel op 16-03-1619. Hun kinderen en kleinkinderen:
▪ ♂ Ludovicus VAN OBBERGEN.
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▪

♀ Barbara VAN OBBERGEN, overleden te Steenokkerzeel op 13-01-1659.

▪

♂ Petrus VAN OBBERGEN. Hij was ongehuwd.

▪

♂ Elisius VAN OBBERGEN, geboren te Humelgem.
Gehuwd (x) voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-07-1611 met Anna
CORDEMANS. Hun kinderen (7):
 ♀ Maria VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 18-10-1612 en
jong gestorven.


♂ Petrus VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-03-1614.
Gehuwd met Margareta GOOSSENS, gezin te Perk.



♂ Cornelius VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 14-12-1617.



♀ Maria VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-02-1621 en
jong gestorven.

Meter was Maria BAEMS i.p.v. Dna Maria de COTTEREAU, baronesse de JAUSSE, Dna de STEYNOCKERSEEL.
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♀ Catharina VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-04-1624.
Gehuwd met Guilielmus BLESKY-BLAUS, gezin te Perk.



♀ Barbara VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 22-07-1627.
Gehuwd met Arnoldus JANSSENS.

♀ Maria VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-10-1630.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 11-02-1636 met Maria DE RIDDER.
♀ Elisabeth VAN OBBERGEN, overleden te Steenokkerzeel op 19-05-1635.


•

Overlijdensakte Elisabetha VAN OBBERGEN
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4.2. Voorouders Joanna Catharina JANSSENS
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JANSENS x VAN DESSEL – Oudouders [VI]
Joannes JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-021701, zoon van Joannes JANSENS en van Barbara VOLCKAERTS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd voor de kerk op te Rijmenam [St.
Martinus] op 30-06-1740 met Lucia VAN DESSEL, 34 jaar oud,
gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-04-1706, dochter
van Petrus VAN DESSEL en van Joanna VOLQUARTS.

Huwelijksakte JANSSENS-VAN DESSEL

Hun kinderen:
• ♀ Joanna Catharina JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St.
Martinus] op 10-09-1741 en overleden te Berg op 25-09-1823, 82
jaar oud.

Rijmenam [St. Martinus]

Doopakte Joanna Catharina JANSSENS

•

♀ Elisabetha JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 20-11-174658.

JANSENS x VOLQUAERTS – Oudgrootouders [VII]
Joannes JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 03-02-1681, zoon van Henricus JANSENS
en van Clara RIJCX. Gehuwd op 19-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 04-091700 met Barbara VOLQUAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 05-09-1675 en overleden
te Rijmenam op 06-09-1746, 71 jaar oud, dochter van Joannes VOLQUAERTS en van Elisabetha
JANSENS.

Huwelijksakte JANSENS-VOLCKAERTS

Overlijdensakte Barbara VOLCKAERTS
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Peter en meter: Adrianus Janssens en Elisabetha Janssens.
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Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-02-1701.

Doopakte Joannes JANSENS

•

•
•
•
•
•

♀ Elisabetha JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 17-12-1702 en begraven te
Rijmenam op 16-11-1763, 60 jaar oud. Gehuwd te Rijmenam [St. Martinus] op 12-06-1725 met
Joannes ROGMANS, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-11-1696 en
overleden te Rijmenam op 11-02-1753, 56 jaar oud, zoon van Joannes ROGMANS en van
Magdalena DESWERT. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Cornelius ROGMANS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 08-01-1727 en overleden te
Rijmenam op 18-02-1778, 51 jaar oud. Gehuwd met Maria MACHIELS.
▪ ♂ Joannes ROGHMANS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 03-02-1729 en overleden te
Rijmenam op 10-05-1802, 73 jaar oud. Gehuwd met Catharina VAN ROMPAEY.
▪ ♀ Catharina ROGMANS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-03-1734 en overleden te
Rijmenam op 06-08-1736, 2 jaar oud.
▪ ♂ Petrus ROGHMANS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-03-1736 en overleden te
Rijmenam op 12-03-1736, 2 dagen oud.
▪ ♂ Franciscus ROGHMANS, gedoopt59 te Rijmenam [St. Martinus] op 25-05-1739 en overleden
te Rijmenam op 20-02-1790, 50 jaar oud. Gehuwd met Barbara VERVLOESSEM.
♀ Maria JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 06-12-1703 en jong gestorven.
♂ Andreas JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 12-04-1706.
♂ Martinus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 01-03-1708.
♀ Maria JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 31-10-1711.
♂ Adrianus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 12-03-1718.

VAN DESSEL x VOLQUARTS – Oudgrootouders [VII]
Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 28-06-1682 en begraven te Bonheiden op
26-01-1726, 43 jaar oud, zoon van Petrus VAN DESSEL en van Joanna VAN LEEMPUTTE. Gehuwd op
22-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-01-1705 met Joanna
VOLQUARTS, 40 jaar oud, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 20-11-1664 en begraven te
Bonheiden op 27-06-1728, 63 jaar oud, dochter van Bernardus VOLKAERTS en van Joanna KERMANS.

Huwelijksakte VAN DESSEL-VOLKAERT
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Peter: Andreas Janssens.
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Begrafenisakte Petrus VAN DESSEL

Begrafenisakte Joanna VOLKAERS

Hun kinderen (3):
• ♂ Martinus VAN DESSEL, tweelingbroer van Lucia, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op
21-04-1706 en overleden te Bonheiden op 01-05-1706, 10 dagen oud.
• ♀ Lucia VAN DESSEL, tweelingzus van Martinus, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op
21-04-1706.

Doopakte Martinus en Lucia VAN DESSEL

• ♀ Maria VAN DESSEL, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1709.
Zij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-111696 met Joannes HAVERHALS, 30 jaar oud, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-021666 en overleden te Bonheiden op 09-03-1704, 38 jaar oud, zoon van Petrus HAVERHALS en van
Joanna VANDER AUWERA. Hun kinderen (4):
• ♂ Petrus HAVERHALS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-02-1697.
• ♀ Clara HAVERHALS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-10-1698.
• ♀ Joanna HAVERHALS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-10-1699.
• ♀ Catharina HAVERHALS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-08-1701.

JANSENS x RIJCX – Oudovergrootouders [VIII]
Henricus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-12-1650 en overleden te Rijmenam op
11-02-1701, 50 jaar oud, zoon van Michael JANSENS en van Maria BEECKMANS. Gehuwd op 22-jarige
leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 31-10-1673 met Clara RIJCX, 23 jaar oud, gedoopt
te Rijmenam [St. Martinus] op 13-03-1650 en overleden te Rijmenam op 08-02-1710, 59 jaar oud,
dochter van Henricus RIJCX en van Maria THASSAERTS.

Huwelijksakte JANSSENS-RIJXS
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Overlijdensakte Henricus JANSENS

Overlijdensakte Clara RIX

Hun kinderen (9) en kleinkinderen:
• ♀ Barbara JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-03-1674.
• ♂ Michael JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-04-1676.
• ♀ Maria JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 02-08-1677.
• ♂ Joannes JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 03-02-1681.

Doopakte Joannes JANSENS

•
•
•

•

♀ Elisabetha JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-04-1683.
♂ Augustinus JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 26-02-1685.
♂ Adrianus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 18-06-1687. Gehuwd met Joanna
VERELST. Hun kinderen (8):
▪ ♀ Maria JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 07-01-1718.
▪ ♀ Catharina JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 29-07-1719.
▪ ♀ Joanna JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-08-1722.
▪ ♀ Anna JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-01-1724.
▪ ♂ Henricus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-08-1726.
▪ ♀ Elisabetha JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 05-07-1728.
▪ ♂ Joannes JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 08-09-1733.
▪ ♀ Clara JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-02-1737.
♂ Antonius JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 13-02-1689 en overleden te
Rijmenam op 01-06-1745, 56 jaar oud. Gehuwd op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam
[St. Martinus] op 03-02-1714 met Maria VANDEN DRIES, overleden te Rijmenam op 03-04-1773.
Hun kinderen (6):
▪ ♂ Joannes JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 31-08-1714.
▪ ♀ Maria JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 18-11-1716.
▪ ♀ Joanna JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 26-03-1719.
▪ ♀ Petronella JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-06-1721 en overleden te
Rijmenam op 24-09-1754, 33 jaar oud. Gehuwd met Joannes VAN POYER.
▪ ♀ Elisabetha JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-08-1724 en overleden te
Rijmenam op 04-07-1783, 58 jaar oud. Gehuwd met Petrus SCHOETENS.
▪ ♀ Anna JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-05-1730 en overleden te
Rijmenam op 12-04-1750, 19 jaar oud.
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•

♂ Cornelius JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 31-08-1692.

VOLCAERTS x JANSENS – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 09-03-1624, zoon van Joannes
VOLCAERTS en van Maria VERSTEVEREN. Gehuwd op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St.
Martinus] op 12-02-1654 met Elisabetha JANSENS, 19 jaar oud, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus]
op 26-08-1634, dochter van Michael JANSENS en van Maria BEECKMANS.

Huwelijksakte VOLQUARTS-JANSSENS

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes VOLQUARTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 29-11-1654.
Gehuwd (x) op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 10-08-1683 met
Maria Anna CLAES, overleden te Rijmenam op 01-04-1687. Hun kinderen (3):
▪ ♂ Cornelius VOLKAERT, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-03-1684.
▪ ♂ Guilielmus VOLKAERT, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 20-08-1685.
▪ ♂ Joannes VOLKAERT, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 23-02-1687 en jong gestorven.
Gehuwd (xx) op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 26-06-1687 met
Catharina LENS, 29 jaar oud, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 22-08-1657, dochter van
Guilielmus LENS en van Joanna VERVLOESEM. Hun kind:
▪ ♂ Joannes VOLKAERT, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-03-1688.
• ♀ Clara VOLQUARTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 18-05-1659 en overleden te
Bonheiden op 27-11-1718, 55 jaar oud. Gehuwd op 18-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam
[St. Martinus] op 21-09-1677 met Adrianus OP DE BEECK, overleden te Bonheiden op 20-05-1710.
Hun kinderen:
▪ ♀ Catharina OP DE BEECK, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 02-03-1678.
▪ ♀ Maria OP DE BEECK, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 02-11-1681 en jong gestorven.
▪ ♀ Maria OP DE BEECK, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-06-1684.
▪ ♂ Cornelius OP DE BEECK, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 26-01-1687.
• ♀ Maria VOLQUARTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 28-01-1662.
Gehuwd (x) op 18-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 31-07-1680 met
Joannes UYTERHOEVEN, overleden te Putte op 15-03-1694. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Anna UYTERHOEVEN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-12-1680.
▪ ♀ Maria UYTERHOEVEN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 01-10-1683.
▪ ♀ Elisabetha UYTERHOEVEN, gedoopt te Putte [St. Niklaas] op 06-08-1686 en jong gestorven.
▪ ♀ Elisabetha UYTERHOEVEN, gedoopt te Putte [St. Niklaas] op 25-01-1688.
▪ ♀ Joanna UYTERHOEVEN, gedoopt te Putte [St. Niklaas] op 13-01-1695.
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•
•
•
•

Gehuwd (xx) op 33-jarige leeftijd voor de kerk te Putte [St. Niklaas] op 05-07-1695 met Michael
MOONS, overleden te Putte op 14-01-1704. Hun kind (1):
▪ ♂ Joannes MOONS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-04-1701.
♀ Joanna VOLQUARTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 15-05-1667 en jong gestorven.
♀ Elisabetha VOLQUARTS, tweelingzus van Joanna, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 1810-1670.
♀ Joanna VOLQUARTS, tweelingzus van Elisabetha, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 1810-1670.
♀ Barbara VOLQUARTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 05-09-1675 en overleden te
Rijmenam op 06-09-1746, 71 jaar oud.

Doopakte Barbara VALQUARTS

VAN DESSEL x VAN BOECKEL xx VAN LEEMPUTTE – Oudovergrootouders
[VIII]
Petrus VAN DESSEL, boswachter voor Isabella van Hove, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St.
Lambertus] op 26-09-1639 en begraven te Beerzel op 23-04-1696, 56 jaar oud, zoon van Petrus VAN
DESSEL en van Elisabetha VAN POEDER.

Begrafenisakte Petrus VAN DESSEL

Gehuwd (x) op 31-jarige leeftijd voor de kerk te Beerzel [St. Remigius] op 12-08-1671 met Catharina
VAN BOECKEL, begraven te Beerzel op 06-09-1676. Hun kind:
• ♀ Joanna VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 18-10-1674.
Gehuwd (xx) op 39-jarige leeftijd voor de kerk te Beerzel [St. Remigius] op 28-12-1678 met Joanna
VAN LEEMPUTTE, 25 jaar oud, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 30-09-1653 en
begraven te Beerzel op 06-04-1711, 57 jaar oud, dochter van Joannes VAN LEEMPUTTE en van
Magdalena LANEN.
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Huwelijksakte VAN DESSEL-VAN LEEMPUTTE

Begrafenisakte Joanna VAN LEEMPUTTE

Hun kinderen (10) en kleinkinderen:
• ♀ Lucia VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 09-04-1679 en overleden te Duffel in
1751, ca. 71 jaar oud. Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Duffel [St. Martinus ] op 2207-1707 met Egidius VAN HOVE, overleden te Duffel in 1713. Hun kind (1):
▪ ♂ Mattheus VAN HOVE, gedoopt te Duffel [St. Martinus] op 16-07-1711 en overleden op 2809-1781, 70 jaar oud. Gehuwd met Elisabetha FRANS.
• ♀ Maria VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 07-08-1680.
• ♂ Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 28-06-1682 en begraven te
Bonheiden op 26-01-1726, 43 jaar oud.

Doopakte Petrus VAN DESSEL

•

•
•
•
•

♂ Egidius VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 06-03-1684. Gehuwd met Catharina
MARIEN. Hun kind:
▪ ♀ Elisabetha VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 01-08-1705.
♀ Catharina VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 06-01-1686 en begraven te Beerzel
op 07-05-1692, 6 jaar oud.
♀ Elisabetha VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 26-09-1687.
♀ Joanna VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 22-08-1689 en begraven te Beerzel
op 28-09-1693, 4 jaar oud.
♂ Adrianus VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 14-04-1691.
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•
•

♀ Petronella VAN DESSEL, tweelingzus van Anna, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 31-121692.
♀ Anna VAN DESSEL, tweelingzus van Petronella, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 31-121692.

VOLCAERTS x KERMANS – Oudovergrootouders [VIII]
Bernardus VOLKAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 20-10-1637 en overleden te
Rijmenam op 22-04-1667, 29 jaar oud, zoon van Joannes VOLCAERTS en van Maria VERSTEVEREN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-11-1661 met
Joanna KERMANS, 19 jaar oud, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-03-1642 en
overleden te Rijmenam op 25-08-1676, 34 jaar oud, dochter van Joannes KERREMANS en van
Catharina VERSTRAETEN.

Ondertrouwakte VOLKAERT-KERREMANS

Huwelijksakte VOLKAERT-KERREMANS

Overlijdensakte Bernardus VOLCKAERTS

Overlijdensakte Joanna KERREMANS

Hun kinderen (3) en kleinkinderen:
• ♂ Michael VOLKAERT, geboren te Rijmenam vóór 24-11-1661 en overleden te Bonheiden op 0705-1695. Gehuwd voor de kerk te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 08-02-1692 met Maria
VAN AUTVEN, 26 jaar oud, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 26-09-1666 en overleden te
Bonheiden op 08-12-1713, 47 jaar oud, dochter van Cornelius VAN HOUTVEN en van Catharina
BORREMANS. Hun kind (1):
▪ ♂ Cornelius VOLKAERT, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 11-10-1692 en overleden te
Muizen op 13-10-1692, 2 dagen oud.
Zij huwde (xx) op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-05-1696
met Petrus VAN LOOCK, overleden te Bonheiden op 12-03-1743. Hun kinderen:
▪ ♂ Martinus VAN LOOCK, tweelingbroer van Joannes, gedoopt te Bonheiden [Onze-LieveVrouw] op 11-04-1697 en jong gestorven.
▪ ♂ Joannes VAN LOOCK, tweelingbroer van Martinus, gedoopt te Bonheiden [Onze-LieveVrouw] op 11-04-1697.
▪ ♀ Clara VAN LOOCK, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-04-1698 en overleden
te Bonheiden op 13-11-1748, 50 jaar oud.
▪ ♀ Anna VAN LOOCK, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-09-1700 en overleden
te Bonheiden op 29-11-1700, 2 maanden oud.
▪ ♀ Barbara VAN LOOCK, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-11-1701.
▪ ♀ Anna VAN LOOCK, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-10-1704.
▪ ♀ Joanna VAN LOOCK, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-03-1708.
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•

▪ ♀ Catharina VAN LOOCK, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-11-1711.
♀ Joanna VOLQUARTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 20-11-1664 en begraven te
Bonheiden op 27-06-1728, 63 jaar oud.

Doopakte Joanna VOLQUARTS

•

♀ Catharina VOLKAERT, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 27-07-1667 en overleden te
Rijmenam op 22-08-1741, 74 jaar oud. Gehuwd op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden
[Onze-Lieve-Vrouw] op 02-05-1692 met Sebastianus TORFS, overleden te Rijmenam op 29-121718. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes TORFS, tweelingbroer van Elisabetha, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 0811-1693.
▪ ♀ Elisabetha TORFS, tweelingzus van Joannes, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 08-111693.
▪ ♂ Gerardus TORFS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 18-10-1696.
▪ ♂ Petrus TORFS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 25-09-1698.
▪ ♀ Joanna TORFS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-02-1702.
▪ ♂ Joannes Baptista TORFS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 09-03-1703.
▪ ♂ Adrianus TORFS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-08-1709.

JANSENS x BEECKMANS – Oudbetovergrootouders [IX]
Michael JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 25-01-1605, zoon van Willem JANSENS en
van Maria VLEESHOUWERS. Gehuwd voor de kerk te Berlaar [St. Petrus] op 23-jarige leeftijd op 0408-1628 met Maria BEECKMANS/OP DE BEKE?, overleden te Rijmenam op 22-04-1673.

Huwelijksakte JANSENS-BEECKMANS

Overlijdensakte Maria BEECKMANS

Hun kinderen (9):
• ♀ Clara JANSENS, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 26-06-1629.
• ♂ Joannes JANSENS, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 30-09-1631.
• ♀ Elisabetha JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 26-08-1634.
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Doopakte Elisabetha JANSENS

•
•
•
•
•
•

♀ Maria JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 28-07-1637.
♂ Guilielmus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-01-1640.
♀ Catharina JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-09-1642.
♂ Petrus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 05-04-1644.
♀ Adriana JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-11-1646.
♂ Henricus JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 24-12-1650 en overleden te
Rijmenam op 11-02-1700, 49 jaar oud.

Doopakte Henricus JANSENS

RIJCX x THASSAERTS – Oudbetovergrootouders [IX]
Henricus RIJCX?, gehuwd met Maria THASSAERTS?. Hun kind:
• ♀ Clara RIJCX, 23 jaar oud, gedoopt Rijmenam [St. Martinus] op 13-03-1650 en overleden te
Rijmenam op 08-02-1710, 59 jaar oud.

Doopakte Clara RIJCX
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VAN DESSEL x VAN POEDER – Oudbetovergrootouders [IX]
Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 16-06-1600 en overleden te
Beerzel op 27-07-1665, 65 jaar oud, zoon van Egidius VAN DESSEL en van Elisabetha VERBINNEN.
Gehuwd op ca. 39-jarige leeftijd voor de kerk te Beerzel [St. Remigius] in 1639 met Elisabetha VAN
POEDER, 26 jaar oud, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 07-05-1613 en overleden te Beerzel op
05-10-1695, 82 jaar oud, dochter van Thomas VAN POYER en van Dimphna RIJMENANTS.

Huwelijksakte VAN DESSEL-VAN POYER

Overlijdensakte Petrus VAN DESSEL

Begrafenisakte Elisabetha VAN POYER

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♂ Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 26-09-1639 en begraven
te Beerzel op 23-04-1696, 56 jaar oud.

Doopakte Petrus VAN DESSEL

•

♀ Maria VAN DESSEL, geboren ca. 1641. Gehuwd op ca. 18-jarige leeftijd voor de kerk te Heistop-den-Berg [St. Lambertus] op 28-01-1660 met Adrianus CLAES, 19 jaar oud, gedoopt te
Keerbergen [St. Michiel] op 04-10-1640. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus CLAES, geboren ca. 1658.
▪ ♀ Catharina CLAES, gedoopt te Keerbergen [St. Michiel] op 03-10-1660 en overleden te
Beerzel op 11-02-1714, 53 jaar oud. Gehuwd met Rumoldus VAN HOVE.
▪ ♂ Michael CLAES, gedoopt te Keerbergen [St. Michiel] op 27-02-1662.
▪ ♀ Anna CLAES, gedoopt te te Schriek [St. Jan-Baptist] op 24-10-1666.
▪ ♂ Joannes CLAES, gedoopt te Schriek [St. Jan-Baptist] op 31-03-1669 en jong gestorven.
▪ ♀ Barbara CLAES, gedoopt te Schriek [St. Jan-Baptist] op 20-07-1670.
▪ ♂ Adrianus CLAES, gedoopt te Schriek [St. Jan-Baptist] op 19-03-1673.
▪ ♂ Joannes CLAES, schepene, burgemeester, H. Geestmeester, gedoopt te Keerbergen [St.
Michiel] op 16-08-1675. Gehuwd met Barbara CLAES.
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•

•
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♂ Adrianus VAN DESSEL, geboren ca. 1643. Gehuwd met Catharina VERHAGEN. Hun kinderen:
▪ ♀ Elisabetha VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 24-06-1672. Gehuwd met
Petrus VERHAEGEN.
▪ ♂ Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 10-10-1674.
▪ ♂ Egidius VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 22-03-1676.
♀ Gummara VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 10-02-1646. Gehuwd op 31-jarige
leeftijd voor de kerk te Berlaar [St. Petrus] op 13-05-1677 met Martinus VERBRUGGEN, 33 jaar
oud, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 21-10-1643 en begraven te Berlaar op 12-05-1710, 66 jaar
oud, zoon van Adrianus VERBRUGGEN en van Cornelia WINCKELMANS. Hun kinderen (2):
▪ ♀ Anna VERBRUGGEN, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 04-12-1678.
▪ ♀ Maria VERBRUGGEN, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 11-05-1681.
Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Berlaar [St. Petrus] op 21-08-1671
met Maria GOOYVAERTS, overleden vóór 1677. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes VERBRUGGEN, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 11-09-1671.
▪ ♂ Adrianus VERBRUGGEN, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 29-09-1673.
▪ ♂ Petrus VERBRUGGEN, gedoopt te Berlaar [St. Petrus] op 22-10-1675 en overleden te
Berlaar op 25-03-1738, 62 jaar oud. Gehuwd (x) met Joanna SERNEELS en (xx) met Magdalena
GEYSEMANS.
♂ Cornelius VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 03-04-1651 en begraven te Beerzel
op 20-03-1694, 42 jaar oud. Gehuwd op 33-jarige leeftijd voor de kerk te Beerzel [St. Remigius]
op 00-02-1685 met Anna MARIEN, 33 jaar oud, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 03-04-1651.
Hun kinderen (4):
▪ ♀ Joanna VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 17-02-1686. Gehuwd met
Guilielmus HEREMANS.
▪ ♂ Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 08-10-1688. Gehuwd met
Elisabetha CLAES.
▪ ♀ Anna VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 08-12-1690.
▪ ♂ Egidius VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 04-10-1693.
♀ Joanna VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 00-01-1654. Gehuwd (x) met
Guilielmus OP DE BEECK en (xx) met Adrianus VAN DEUREN.
♂ Egidius VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 26-01-1659 en begraven te Beerzel
op 19-02-1706, 47 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Beerzel [St. Remigius]
op 11-02-1686 met Maria VAN NOTEN, 18 jaar oud, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 05-081667. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 25-06-1686.
▪ ♀ Catharina VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 06-07-1690.
▪ ♀ Maria VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 21-09-1698.

VAN LEEMPUTTE x LANEN– Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes VAN LEEMPUTTE?, gehuwd met Magdalena LANEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St.
Lambertus] op 22-05-1633, dochter van Egidius LANEN en van Margareta VAN DOREN.
Hun kinderen:
• ♀ Joanna VAN LEEMPUTTE, 25 jaar oud, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 30-091653 en begraven te Beerzel op 06-04-1711, 57 jaar oud.
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Doopakte Joanna VAN LEEMPUTTEN

•

♂ Joannes VAN LEEMPUTTE, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 08-08-1655.

VOLCAERTS x VERSTEVEREN – Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes VOLCAERTS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 28-12-1597, zoon van Joannes
VOLCAERTS en van Magdalena GUENS. Gehuwd met Maria VERSTEVEREN, geboren ca. 1600,
dochter van Jan VERSTEVEREN en van Barbara GIJSEMANS. Hun kinderen:
• ♂ Joannes VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 09-03-1624.

Doopakte Joannes VOLCAERTS

•
•
•
•
•

♀ Joanna VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-03-1626.
♀ Anna VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-10-1627.
♂ Petrus VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 14-04-1630.
♂ Michael VOLCKAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 31-01-1635.
♂ Bernardus VOLKAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 20-10-1637 en overleden te
Rijmenam op 22-04-1667, 29 jaar oud.

Doopakte Bernardus VOLKAERT
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KERMANS x VERSTRAETEN – Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes KERMANS, geboren te Bonheiden ca. 1616, zoon van Antonius KERMANS. Gehuwd op ca.
21-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-02-1638 met Catharina
VERSTRAETEN?.

Huwelijksakte KERMANS-VERSTRAETEN

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♂ Anthonius KERMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-11-1638 en overleden
te Bonheiden op 22-05-1658, 19 jaar oud.
• ♀ Joanna KERMANS, 19 jaar oud, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-03-1642 (73)
en overleden te Rijmenam op 25-08-1676, 34 jaar oud.

Doopakte Joanna KERMANS

•
•

•

•

♂ Petrus KERREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-04-1645 en overleden
te Bonheiden op 13-01-1653, 7 jaar oud.
♀ Anna KERMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-02-1648 en overleden te
Bonheiden op 09-02-1709, 60 jaar oud.
Gehuwd (x) op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-07-1672
met Guilielmus DE WINTER. Hun kind (1):
▪ ♀ Anna Maria DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-05-1673.
Gehuwd (xx) op 31-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-07-1679
met Adrianus GIENS, overleden te Bonheiden op 05-02-1684.
▪ ♂ Joannes GIENS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-07-1680.
▪ ♀ Joanna GIENS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-03-1683.
Gehuwd (xxx) op 36-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-06-1684
met Henricus JANSSENS, overleden te Bonheiden op 28-10-1722.
♀ Catharina KEREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-09-1650. Gehuwd op
23-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-01-1674 met Joannes DE
GROVE.
▪ ♀ Elisabetha DE GROVE, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-10-1676.
▪ ♂ Joannes DE GROVE, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-10-1682 en jong
gestorven.
♀ Maria KEREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-11-1653 en overleden te
Bonheiden op 01-08-1687, 33 jaar oud. Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden
[Onze-Lieve-Vrouw] op 01-07-1676 met Joannes VANDENDRIES, 26 jaar oud, gedoopt te
Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-04-1650.
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♂ Joannes VANDENDRIES, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-04-1677 en
overleden te Bonheiden op 31-10-1687, 10 jaar oud.
▪ ♀ Maria VANDENDRIESCH, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-11-1679 en jong
gestorven.
▪ ♂ Franciscus VANDENDRIESCH, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-10-1681.
▪ ♂ Wilhelmus VANDENDRIESCH, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-04-1686.
▪ ♀ Maria VANDENDRIESCH, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-07-1687.
Hij huwde (xx) op 38-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-06-1688
met Elisabetha BOETS. Hun kind:
▪ ♀ Petronilla VANDENDRIESCH, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-02-1690.
♂ Joannes KEREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-11-1656 en overleden
te Bonheiden op 20-06-1668, 11 jaar oud.
▪

•

JANSENS x VLEESHOUWERS – Stamouders [X]
Willem JANSENS?, gehuwd met Maria VLEESHOUWERS?.
Hun kinderen:
• ♂ Walterus JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op
06-04-1603.
• ♂ Michael JANSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 2501-1605.

Doopakte Michael JANSENS

•

♂ Joannes JANSSENS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 1706-1607.

KERREMANS x N. – Stamouders [X]
Titelblad register Rijmenam

Anthonius KERMANS?. Zijn mogelijke kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Joannes KERMANS, geboren te Bonheiden ca. 1616.
• ♂ Cornelius KERMANS, geboren te Bonheiden ca. 1618.
• ♂ Petrus KERMANS, geboren te Bonheiden ca. 1620.
Gehuwd (x) met Jodoca BULLENS. Hun kinderen:
▪ ♀ Maria KERMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-02-1646
▪ ♀ Genoveva KEREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-03-1649. Gehuwd
op 21-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-05-1670 met
Henricus VERHOEVEN.
Gehuwd (xx) met Josina PALET. Hun kinderen:
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•
•

▪ ♂ Christianus KEREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-08-1651.
▪ ♀ Jacobina KEREMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-04-1654.
♀ Joanna KEREMANS, geboren te Bonheiden ca. 1620. Gehuwd op ca. 22-jarige leeftijd voor de
kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-07-1644 met Joannes HERMANS.
♂ Antonius KERMANS, geboren te Bonheiden ca. 1623. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de
kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-01-1647 met Anna COLFS. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes KERMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1647.
▪ ♂ Cornelius KERMANS, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-11-1648.

4.2.1. Voorouders Joannes VOLCKAERTS
VOLCAERTS x GUENS – Stamouders [X]
Joannes VOLCAERTS?, geboren ca. 1556 en overleden te Rijmenam op 06-09-1624, ca. 68 jaar oud.
Gehuwd op ca. 29-jarige leeftijd te Rijmenam ca. 1585 met Magdalena GUENS/GEENS, ca. 20 jaar
oud, geboren te Rijmenam ca. 1565 en overleden te Mechelen ca. 1642, dochter van Peter GUENS
en van Magdalena VOLCKAERTS. Hun kinderen (10) en kleinkinderen:
• ♂ Georgius VOLCARTS, geboren ca. 1580. Zijn kind:
▪ ♂ Guillielmus VOLCARTS. Gehuwd met Adriana VAN TRICHT.
• ♀ Elisabeth VOLCAERTS, geboren ca. 1585. Gehuwd op ca. 21-jarige leeftijd voor de kerk te
Rijmenam [St. Martinus] op 14-06-1606 met Wilhelmus VAN ROMMELEN, overleden te
Rijmenam op 30-10-1632.
Zie 4.2.5. Voorouders Maria VERSTEVEREN – VERSTEVEREN x SILVORTS
• ♀ Maria VOLKAERTS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 09-09-1590 en jong
gestorven.
• ♀ Anna VOLCAERTS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 02-02-1592. Gehuwd op 23jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 12-07-1615 met Andreas VERZWIJVERE,
23 jaar oud, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 26-04-1592 en overleden te Rijmenam
op 04-06-1639, 47 jaar oud, zoon van Andreas VERSWIJVERE en van Enneken GOVAERTS, alias
BASTIJNS. Hun kind:
▪ ♀ Catharina VERSWIJVEREN, gedoopt te Keerbergen [St. Michiel] op 04-09-1616 en overleden
te Rijmenam op 31-01-1646, 29 jaar oud. Gehuwd met Bartholomeus DE ROECK.
• ♂ Petrus VOLCKAERTS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 12-02-1595.
• ♂ Joannes VOLCAERTS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 28-12-1597.

Doopakte Joannes VOLCAERTS
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•

•
•
•

♀ Maria VOLCKAERTS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 10-09-1600. Gehuwd op 21jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 12-09-1621 met Joannes DAEMS,
overleden te Putte op 18-11-1640, zoon van Joannes DAEMS. Hun kind:
▪ ♀ Catharina DAEMS, gedoopt te Putte [St. Niklaas] op 00-09-1631. Gehuwd met Philippus
VAN LAECK.
♀ Magdalena VOLCAERS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 02-03-1603.
♂ Michael VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 06-08-1606.
♀ Barbara VOLCAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 01-05-1609.

GUENS x VOLCKAERTS – Stamgrootouders [XI]
Peter GUENS?, geboren ca. 1545. Gehuwd met Magdalena VOLCKAERTS. Hun kinderen en
kleinkinderen:
• ♀ Magdalena GUENS, geboren te Rijmenam ca. 1565 en overleden te Mechelen ca. 1642.
• ♀ Anna GUENS, geboren ca. 1580. Gehuwd met Aert HOLEMANS, overleden te Rijmenam op 0408-1630, zoon van Jan HOLEMANS en van Anna VANDENEIJNDE. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes HOLEMANS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 30-05-1610. Gehuwd met
Emerantia GUENS.
▪ ♀ Magdalena HOLEMANS.

4.2.2. Voorouders Petrus VAN DESSEL
VAN DESSEL x VERBINNEN – stamouders [XIV]
Egidius VAN DESSEL, geboren ca. 1570, zoon van N. VAN DESSEL. Gehuwd met Elisabetha
VERBINNEN?, geboren ca. 1570.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Maria VAN DESSEL, geboren ca. 1594. Gehuwd op ca. 26-jarige leeftijd voor de kerk te Heistop-den-Berg [St. Lambertus] op 11-02-1619 met Joannes VAN HOVE.
• ♂ Adrianus VAN DESSEL, geboren ca. 1596.
• ♂ Theodorus VAN DESSEL, Dierick, geboren ca. 1598 en overleden te Beerzel op 23-09-1670, ca.
72 jaar oud.
Gehuwd (x) met Maria TRUYTS.
Gehuwd (xx) op ca. 68-jarige leeftijd voor de kerk te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 06-051666 met Maria SMEYERS, overleden te Beerzel op 12-02-1699. Hun kinderen (2):
▪ ♂ Joannes VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 02-02-1667 en overleden te
Beerzel op 24-10-1676, 9 jaar oud.
▪ ♀ Barbara VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 08-01-1669 en overleden te
Beerzel op 09-10-1676, 7 jaar oud.
• ♂ Petrus VAN DESSEL, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 16-06-1600, overleden
en begraven te Beerzel op 27-07-1665, 65 jaar oud.

Doopakte Petrus VAN DESSEL
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•

•

♂ Joannes VAN DESSEL, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 15-06-1603. Gehuwd
met Catharina VAN CALSTER. Hun kinderen:
▪ ♂ Adrianus VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 18-09-1635.
▪ ♀ Elisabetha VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 18-02-1643.
▪ ♂ Joannes VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 07-02-1647.
▪ ♀ Maria VAN DESSEL, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 01-04-1648.
♀ Adriana VAN DESSEL, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 02-10-1608 en
overleden te Heist-op-den-Berg op 05-07-1648, 39 jaar oud. Gehuwd met Adrianus TILEMANS.
Hun kinderen:
▪ ♀ Maria TILEMANS, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 20-01-1640.
▪ ♀ Elisabetha TILEMANS, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 04-03-1642.
▪ ♀ Catharina TILEMANS, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 20-10-1644.
Hij huwde (xx) met Magdalena VAN LEEMPUTTE. Hun kind:
▪ ♀ Barbara TIELEMANS, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 25-08-1650.

VAN DESSEL x N. – stamgrootouders [XV]
N. VAN DESSEL, zijn kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Egidius VAN DESSEL, geboren ca. 1570.
• ♀ Gommara VAN DESSEL, geboren ca. 1580. Gehuwd met Willem VINCX. Hun kinderen:
▪ ♂ Wilhelmus VINCX, gedoopt te Schriek [St. Jan-Baptist] op 07-05-1606.
▪ ♀ Maria VINX, geboren te Schriek in 1608.
▪ ♀ Elisabetha VINX, gedoopt te Schriek [St. Jan-Baptist] op 14-12-1611.
• ♀ Elisabetha VAN DESSEL, geboren ca. 1583. Gehuwd met Adrianus DE HONDT, geboren ca.
1583. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus DE HONDT, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 12-05-1613.
▪ ♂ Franciscus DE HONDT, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 14-04-1616.
▪ ♀ Catharina DE HONDT, gedoopt te Putte [St. Niklaas] op 23-01-1626.

4.2.3. Voorouders Elisabetha VAN POEDER
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VAN POEDER x RIJMENANTS – stamouders [XIV]
Thomas VAN POEDER, geboren ca. 1580 en overleden te Beerzel op 20-11-1639, ca. 59 jaar oud,
zoon van Adrianus VAN POYER en van Barbara VERMEULEN.

Overlijdensakte Thomas VAN POER

Gehuwd (x) op ca. 29-jarige leeftijd ca. 1609 met Dimphna RIJMENANTS, overleden te Beerzel op 0211-1631, dochter van N. VAN RIJMENAM.

Overlijdensakte Dimphna RIJMENANTS

Hun kinderen:
• ♀ Barbara VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 24-12-1609.
• ♀ Joanna VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 05-09-1611.
• ♀ Elisabetha VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 07-05-1613 en begraven te
Beerzel op 05-10-1697, 84 jaar oud.

Doopakte Elisabetha VAN POEDER

• ♂ Adrianus VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 01-03-1615.
• ♂ Gaspar VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 13-01-1617.
• ♀ Christina VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 05-09-1623.
• ♀ Gommarina VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 21-01-1627.
• ♀ Anna VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 21-03-1630.
Gehuwd (xx) met Elisabetha VERHAGEN. Hun kinderen:
• ♀ Magdalena VAN POYER, geboren ca. 1632.
• ♂ Joannes VAN POYER, geboren ca. 1634.
• ♂ Gregorius VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 23-02-1636.
• ♀ Lucia VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 14-09-1638.

VAN POYER x VERMEULEN – stamgrootouders [XV]
Adrianus VAN POYER?, geboren te Putte ca. 1555 en overleden te Beerzel. Gehuwd op ca. 22-jarige
leeftijd ca. 1579 met Barbara VERMEULEN?, ca. 19 jaar oud, geboren ca. 1560 en overleden te
Beerzel.
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Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Thomas VAN POEDER, geboren ca. 1580 en overleden te Beerzel op 20-11-1639, ca. 59 jaar
oud.
• ♂ Egidius VAN POEDER.
Gehuwd (x) met Elisabetha SMETS. Hun kinderen:
▪ ♀ Elisabetha VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 15-07-1616.
▪ ♂ Joannes VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 12-09-1621.
▪ ♀ Lucia VAN POEDER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 11-02-1624.
Gehuwd (xx) met Adriana DE RIJCK. Hun kinderen:
▪ ♂ Henricus VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 06-05-1635.
▪ ♀ Gommara VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 29-05-1637.
• ♀ Catharina VAN POYER. Gehuwd met Joannes BASTADTS. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus BASTADTS, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 26-08-1622.
▪ ♀ Magdalena BASTADTS, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 07-10-1624.
• ♂ Joannes VAN POYER. Gehuwd met Elisabetha THIELEMANS. Hun kinderen:
▪ ♂ Egidius VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 05-08-1627.
▪ ♀ Dympna VAN POYER, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 26-05-1636.

VAN RIJMENAM x N. – stamgrootouders [XV]
N. VAN RIJMENAM, zoon van N. RIJMENAMS. Zijn kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Dimphna RIJMENANTS, overleden te Beerzel op 02-11-1631.
• ♂ Petrus VAN RIJMENAM, geboren vóór 1590, zijn kinderen:
▪ ♂ Joannes VAN RIJMENAM, geboren vóór 1610. Gehuwd (x) met Gommarina GEENS en (xx)
met Anna VERSWIJVER.
▪ ♀ Maria VAN RIJMENAM, geboren vóór 1615. Gehuwd met Antonius VERPOORTEN.
▪ ♂ Cornelius VAN RIJMENAM, geboren vóór 1620. Gehuwd met Catharina LEEMANS.
▪ ♀ Barbara VAN RIJMENAM. Gehuwd met Gommarus SOMERS.
▪ ♂ Joannes Petrus RIJMENANTS/VAN RIJMENANT, geboren vóór 1625. Gehuwd met
Catharina VAN DER AUWERA.
▪ ♀ Anna RIJMENAMS, geboren vóór 1625. Gehuwd met Andreas GUNTS/GEENS.
▪ ♂ Adriaen VAN RIJMENAM, geboren vóór 1630 en overleden te Schriek op 29-11-1689.
Gehuwd met Barbara DOCKX.
• ♂ Adrianus VAN RIJMENAM.
• ♀ Elisabetha REYMENAMS/VAN RIJMENAMT, overleden te Beerzel op 16-02-1639. Gehuwd met
Adrianus CEULEMANS. Hun kinderen:
▪ ♂ Adrianus CEULEMANS, geboren ca. 1613 en overleden te Beerzel op 03-05-1694, ca. 80 jaar
oud. Gehuwd met Anna VAN LEEMPUTTEN.
▪ ♂ Michael CEULEMANS, gedoopt te Beerzel [St. Remigius] op 07-05-1623 en begraven te
Beerzel op 05-11-1707, 84 jaar oud. Gehuwd met Anna THYS.

RIJMENAMS x N. – stamovergrootouders [XVI]
N. RIJMENAMS?, zijn kinderen en kleinkinderen:
• ♂ N. VAN RIJMENAM.
• ♂ Arnoldus VAN RIJMENAM, gehuwd met Anna VAN ZANTVOORT. Hun kinderen:
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▪
▪
▪
▪

♂ Hendrik VAN RIJMENAM, gehuwd ca. 1595 met Magdalena VAN LEEMPUTTE, overleden
vóór 1610.
♂ Augustijn VAN RIJMENAM, overleden te Leest op 10-07-1640.
♂ Lambertus VAN RIJMENAM.
♀ Digna VAN RIJMENAM.

4.2.4. Voorouders Magdalena LAENEN
LANEN x VAN DOREN xx HOLEMANS– Stamouders [X]
Egidius LANEN, geboren ca. 1605.
Gehuwd (x) met Margareta VAN DOREN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 23-031604, dochter van Joannes VAN DOREN? en van Lucia WIJNS?. Hun kinderen (2):
• ♂ Florentinus LANEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 12-03-1632.
• ♀ Magdalena LANEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 22-05-1633.

Doopakten Magdalena LANEN

Gehuwd (xx) met Joanna HOLEMANS. Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♂ Dionisius LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 22-08-1635 en overleden
vóór 1690.
• ♂ Adrianus LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 13-10-1637 en overleden
te Bevel op 21-06-1686, 48 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 20-jarige leeftijd ca. 1658 met Catharina HEYLEN, ca. 24 jaar oud, gedoopt te
Herenthout [St. Petrus] op 19-01-1634. Hun kinderen (2):
▪ ♀ Adriana LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 20-06-1659 en
overleden te Heist-op-den-Berg op 06-01-1692, 32 jaar oud. Gehuwd met Egidius VAN HERCK.
▪ ♀ Gommara LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 25-10-1661 en
overleden te Heist-op-den-Berg op 14-02-1741, 79 jaar oud.
Gehuwd (xx) op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 23-07166260met Anna GULDENTOPS. Hun kind (1):
▪ ♀ Joanna LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 19-08-1663 en jong
gestorven.
Gehuwd (xxx) met Joanna VAN MENSEL, gedoopt te Bevel [O.L.V.-ten-Hemelopneming] op 0101-1641 en overleden te Bevel op 09-11-1689, 48 jaar oud, dochter van Joannes VAN MENSEL en
van Anna VAN HOEL. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Magdalena LAENEN, gedoopt te Itegem [St. Guibertus] op 20-09-1665.
▪ ♀ Joanna LAENEN, gedoopt te Itegem [St. Guibertus] op 29-01-1669 en jong gestorven.
▪ ♀ Johanna LAENEN, gedoopt te Itegem [St. Guibertus] op 01-11-1672.

60

Datum van ondertrouw.
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♀ Elisabetha LAENEN, gedoopt te Bevel [O.L.V.-ten-Hemelopneming] op 20-07-1678.
♀ Anna LAENEN, gedoopt te Bevel [O.L.V.-ten-Hemelopneming] op 11-05-1685 en overleden
te Bevel op 23-03-1696, 10 jaar oud.
• ♀ Catharina LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 27-12-1639.
• ♀ Lucia LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 15-12-1642. Gehuwd met
Laurentius VAN OOSTERWIJCK, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 22-07-1640,
zoon van Lambertus VAN OOSTERWIJCK en van Martina DE POORTER. Hun kinderen:
▪ ♀ Adriana VAN OOSTERWIJCK, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 27-04-1668.
▪ ♂ Joannes VAN OOSTERWIJCK, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 23-12-1669.
▪ ♀ Joanna VAN OOSTERWIJCK, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 05-03-1673.
• ♂ Joannes LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 24-09-1645.
• ♂ Petrus LAENEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 13-09-1648.
Gehuwd (xxx) op ca. 49-jarige leeftijd voor de kerk te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 04-051653 met Maria DE CEUSTER, overleden te Heist-op-den-Berg op 26-05-1657. Hun kind (1):
• ♀ Joanna LANEN, gedoopt te Heist-op-den-Berg [St. Lambertus] op 08-03-1654.
▪
▪

LANEN x N. – Stamgrootouders [XI]
N. LANEN, zijn kinderen:
• ♂ Egidius LANEN, geboren ca. 1605.
• ♂ Walterus LANEN.

4.2.5. Voorouders Maria VERSTEVEREN
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VERSTEVEREN x DE BYN xx GIJSEMANS – Stamouders [X]
Jan VERSTEVEREN, schepene, geboren te Rijmenam vóór 1570, zoon van Simon VERSTEVEREN en
van Adriaenken SILVORTS.
Gehuwd (x) ca. 1590 met Maria DE BYN. Hun kinderen (3) en kleinkinderen:
• ♀ Joanna VERSTEVEREN, gehuwd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 10-06-1614 met
Gommarus VAN HAMBEKE. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Elisabetha VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 17-04-1615. Gehuwd
met Joannes VAN HORENBEECK.
▪ ♂ Joannes VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 16-01-1617.
▪ ♂ Matheus VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 14-01-1620. Gehuwd met
Anna VAN LAECK.
▪ ♂ Michael VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 09-05-1622.
▪ ♀ Barbara VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 19-11-1624. Gehuwd met
Joannes CAMPS.
▪ ♀ Joanna VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 16-04-1627.
▪ ♀ Maria VAN HAMBEKE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 06-02-1630. Gehuwd met
Joannes CLAES.
• ♂ Willem VERSTEVEREN, gehuwd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 16-01-1613 met
Magdalena PEETERS.
• ♀ Elisabetha VERSTEVEREN, overleden te Rijmenam op 26-01-1623. Gehuwd voor de kerk te
Rijmenam [St. Martinus] op 19-11-1618 met Joannes VAN SWIJVERE, gedoopt te Mechelen [St.
Pieter] op 03-09-1594 en overleden te Rijmenam op 22-02-1633, 38 jaar oud, zoon van Andreas
VERSWIJVERE en van Enneken GOVAERTS, alias BASTIJNS. Hun kinderen (3):
▪ ♀ Catharina VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 30-08-1619.
▪ ♂ Joannes VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 16-08-1620.
▪ ♀ Maria VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 25-01-1623 en jong gestorven.
Hij huwde (xx) op 34-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 07-01-1629 met
Anna VAN DEN EYNDE. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Andreas VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 12-10-1629.
▪ ♀ Maria VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 12-01-1631 en overleden te
Rijmenam op 24-03-1633, 2 jaar oud.
▪ ♂ Petrus VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 01-11-1632.
▪ ♂ Martinus VERSWIJVERE, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-11-1633.
Gehuwd (xx) ca. 1598 met Barbara GIJSEMANS/HUIJSMANS?, overleden te Rijmenam op 22-121633.

Overlijdensakte Barbara GIJSEMANS

Hun kinderen (4) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina VERSTEVEREN, geboren ca. 1598. Gehuwd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus]
op 02-11-1620 met Michael PALMAERTS. Hun kinderen (8):
▪ ♂ Joannes PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 03-04-1621 en jong
gestorven.
▪ ♀ Maria PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 12-04-1622.
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♂ Joannes PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 05-09-1624. Gehuwd met
Margareta HERMANS.
▪ ♂ Guilielmus PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 18-12-1626. Gehuwd met
Beijken CLAES.
▪ ♂ Jacobus PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-12-1629.
▪ ♀ Joanna PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 14-03-1632 en overleden te
Rijmenam op 02-09-1694, 62 jaar oud. Gehuwd met Joannes JANSSENS.
▪ ♂ Michael PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 01-10-1634. Gehuwd (x) met
Barbara BRUSSELMANS en (xx) met Barbara RIJMENAMS.
▪ ♂ Andreas PALMAERTS, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 30-03-1640.
♀ Maria VERSTEVEREN, geboren ca. 1600.
♂ Joannes VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-07-1605.
Gehuwd (x) op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 05-02-1628 met Anna
FRANSCH, overleden te Rijmenam op 23-11-1632.
▪ ♂ Joannes VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-09-1630.
Gehuwd (xx) op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 18-11-1634 met
Maria FIRENS, overleden te Rijmenam op 17-01-1641.
▪ ♀ Joanna VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-01-1636 en jong
gestorven.
▪ ♀ Anna VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 19-11-1637 en jong gestorven.
▪ ♀ Joanna VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 07-05-1640 en jong
gestorven.
Gehuwd (xxx) op 37-jarige leeftijd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 21-09-1642 met
Christina VAN DER VEECKEN.
▪ ♀ Maria VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 29-03-1643.
▪ ♀ Anna VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 11-03-1647.
▪ ♂ Matheus VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 28-03-1649.
▪ ♀ Joanna VERSTEVEREN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 15-02-1657.
♀ Anna VERSTEVEREN. Gehuwd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 26-06-1633 met
Michael DE COUTER, 26 jaar oud, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 06-05-1607, zoon van
Joannes DE COUTER en van Catlijn VAN DEN BRANDE. Hun kinderen:
▪ ♀ Elisabetha DE CAUTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 15-10-1634.
▪ ♂ Joannes DE CAUTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 15-08-1638.
▪ ♂ Martinus DE CAUTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 30-07-1640.
▪

•
•

•

VERSTEVEREN x SILVORTS – Stamgrootouders [XI]
Simon VERSTEVEREN?, geboren ca. 1520. Gehuwd met Adriaenken SILVORTS, dochter van Jan
SILVORTS/GILVORTS en van Anna TRUYENS. Hun kind:
• ♂ Jan VERSTEVEREN, geboren te Rijmenam vóór 1570.
Zij huwde (xx) met Gielis VAN ROMMELEN. Hun kind en kleinkind:
• ♂ Wilhelmus VAN ROMMELEN, koning van de St. Sebastiaans gilde, overleden te Rijmenam op
30-10-1632. Gehuwd voor de kerk te Rijmenam [St. Martinus] op 14-06-1606 met Elisabeth
VOLCAERTS, geboren ca. 1585, dochter van Joannes VOLCAERTS en van Magdalena GEENS. Hun
kind:
▪ ♀ Joanna VAN ROMMELEN, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 21-02-1611. Gehuwd (x)
met Jacobus PALMAERTS en (xx) met Martinus HEREMANS.
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SILVORTS x TRUYENS – Stamovergrootouders [XII]
Jan SILVORTS/GILVORTS?, geboren ca. 1520. Gehuwd met Anna TRUYENS, overleden ca. 1596,
dochter van Peeter TRUYENS en van Anna OP DE BEKE. Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Adriaenken SILVORTS.
• ♀ Jenneken SILVORTS. Gehuwd met Willem VAN DEN BRANDE. Hun kinderen:
▪ ♀ Catlijn VAN DEN BRANDE, gehuwd met Joannes DE COUTER.
▪ ♀ Elisabeth VAN DEN BRANDE, overleden te Rijmenam op 31-03-1661. Gehuwd met Petrus
DE GROVE.
▪ ♀ Maria VAN DEN BRANDE. Gehuwd met Henricus DE PUNDER.
• ♀ Adriana SILVOORTS, Naenken, overleden te Rijmenam op 31-12-1633. Gehuwd voor de kerk te
Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 25-04-1599 met Henrick BULLENS, overleden te Rijmenam op
15-02-1636, zoon van Jan BULLENS en van Maria BOERHAVENS.
• ♀ Margriet SILVORTS/ZIELEVOORTS. Gehuwd met Andries VAN VLOERSSEM.
• ♀ Maria SILVORTS. Gehuwd met Niclaes BUELLENS.
• ♀ Catlijn SILVOORTS, Linken, geboren ca. 1558. Gehuwd op ca. 35-jarige leeftijd voor de kerk te
Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 12-09-1593 met Anthonis VERECHT, geboren ca. 1570 en
overleden te Rijmenam op 05-03-1629, ca. 59 jaar oud. Hun kinderen (8):
▪ ♀ Helena VEREICKT, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 12-09-1593. Gehuwd met
Willem SCHROYENS.
▪ ♂ Bartholomeus VERRECKT, geboren ca. 1594. Gehuwd met Catharina VERSWIJVEREN.
▪ ♀ Anna VEREECT, geboren ca. 1595. Gehuwd met Willem DE NEVE.
▪ ♂ Andreas VERRECKT, geboren ca. 1597. Gehuwd (x) met Magdalena CONINKX en (xx) met
Aleidis VERVLOESEM.
▪ ♀ Joanna VEREECKT, geboren te Rijmenam ca. 1598. Verbonden met Jan VERSTRAETEN.
▪ ♂ Petrus VEREECKT, geboren te Rijmenam in 1600. Gehuwd met Maria VAN HOVE.
▪ ♀ Catharina VEREECKT, geboren te Rijmenam ca. 1602. Gehuwd met Henricus GEBUERS.
▪ ♀ Margareta VEREECKT, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 16-02-1603 en overleden te
Rijmenam op 12-04-1666, 63 jaar oud. Gehuwd met Joannes VAN ROOSBROECK.
Zij huwde (xx) met Hendrik MIJLEMANS.

TRUYENS x OP DE BEKE– Stambetovergrootouders [XIII]
Peeter TRUYENS?, geboren ca. 1490. Gehuwd met Anna OP DE BEKE?. Hun kinderen:
• ♀ Anna TRUYENS, overleden ca. 1596.
• ♀ Catharina TRUYENS. Gehuwd (x) vóór 1567 met Jan DE BIJN, geboren ca. 1525 en (xx) vóór
1573 met Sebastiaen UYTTERHELLICHT, overleden te Rijmenam vóór 1582.
• ♂ Willem TRUYENS. Gehuwd met Catharina VAN DEN EYNDE.
• ♂ Peeter TRUYENS. Gehuwd met Catharina BOERHAVENS-LOERANTS.

– 102 –

4.3. Voorouders Petrus DE CREMER
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CREMERS x MICHIELS xx ANTHONIS – Oudouders [VI]
Joannes CREMERS, overleden te Kampenhout [Houtstraet] op 11-12-1731, zoon van Petrus
CREMERS en van Catharina VAN DER VORST.

Overlijdensakte Joannes DE CREMER

Gehuwd (x) ca. 1721 met Elisabetha MICHIELS, overleden te Kampenhout [Houtstraet] op 06-111726. Hun kinderen (2):
• ♀ Elisabetha DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-12-1721.
• ♀ Maria Anna DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-12-1724.
Gehuwd (xx) na 06-11-1726 met Barbara ANTHONIS, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk]
op 18-05-1698, dochter van Henricus ANTHONIS en van Petronella BOSMANS. Hun kinderen (3):
• ♀ Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-03-1728 en jong
gestorven.
• ♂ Petrus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-07-1729 begraven te
Kampenhout op 13-09-1788, 59 jaar oud.

Doopakte Petrus DE CREMER

•

♀ Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-02-1732.

CREMERS x VAN DER VORST – Oudgrootouders [VII]
Petrus CREMERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-09-1658, zoon van Petrus
CREMERS en van Joanna PROVENIERS. Gehuwd met Catharina VAN DER VORST, dochter van
Henricus VAN DER VORST. Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Joanna DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-01-1689.
• ♀ Maria DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-01-1691.
• ♂ Joannes CREMERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-03-1695 en overleden
te Kampenhout [Houtstraet] op 11-12-1731, 36 jaar oud.

Doopakte Joannes CREMERS

•
•
•

♀ Anna DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-06-1697.
♀ Maria DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-03-1700.
♂ Petrus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-06-1702 en overleden
te Veltem op 25-07-1751, 50 jaar oud. Gehuwd met Anna STROOBANTS, gedoopt te Veltem [St.
Laurentius] op 10-05-1711 en overleden te Veltem op 03-09-1792, 81 jaar oud, dochter van
Guilielmus STROOBANTS en van Joanna PERSOONS. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 12-01-1737 en overleden te
Veltem op 13-02-1737, 1 maand oud.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

♂ Petrus DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 05-04-1738.
♀ Joanna DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 02-12-1739.
♂ Jacobus DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 20-10-1741. Gehuwd met Maria
VAN DER MEREN.
♀ Petronella DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 06-08-1744 en overleden te
Kampenhout op 18-02-1810, 65 jaar oud. Gehuwd met Hieronimus BEHETS.
♂ Guilielmus DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 02-12-1746.
♀ Maria Anna DE CREMER, gedoopt te Veltem [St. Laurentius] op 07-03-1749 en overleden te
Kampenhout op 12-11-1826, 77 jaar oud. Gehuwd met Engelbertus GOVAERTS.

ANTHONIS x VERHEYEN xx BOSCHMANS – Oudgrootouders [VII]
Henricus ANTHONIS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 12-03-1651 en overleden te Everberg op 0701-1724, 72 jaar oud, zoon van Adrianus ANTHONIS en van Maria MOMMAERTS.
Gehuwd (x) met Petronella VERHEYEN, dochter van Hieronimus VERHEYEN.

Overlijdens- en begrafenisakte Henricus ANTONIS

Gehuwd (xx) op 34-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 16-08-1685 met
Petronella BOSCHMANS, 22 jaar oud, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 19-03-1663 en
overleden te Everberg op 02-03-1719, 55 jaar oud, dochter van Jacobus BOSMANS en van Anna DE
WANDELER.

Huwelijksakte ANTHONIS-BOSCHMANS
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Overlijdensakte Petronella BOSMANS

Hun kinderen (7):
• ♀ Anna ANTHONIS, zwakzinnig, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 10-01-1687 en overleden
te Everberg op 15-06-1709, 22 jaar oud.
• ♀ Maria ANTHONIS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 11-01-1690. Gehuwd met Joannes
Baptista VAN ERPS. Dit huwelijk bleef kinderloos.
• ♂ Hieronimus ANTHONIS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 24-07-1692 en jong gestorven.
• ♂ Hieronimus ANTHONIS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 10-07-1695 en overleden te
Everberg op 24-11-1707, 13 jaar oud.
• ♀ Barbara ANTHONIS, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 18-05-1698.

Doopakte Barbara ANTHONIS

•
•

♂ Henricus ANTHONIS, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 10-08-1701.
♀ Elisabetha ANTHONIS, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 08-07-1704.

CREMERS x PROVENIERS – oudovergrootouders [VIII]
Petrus CREMERS?, gehuwd voor de kerk te Wespelaar [St. Lucia] op 02-06-1658 met Joanna
PROVENIERS, 25 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-12-1632 en overleden
te Kampenhout op 08-01-1700, 67 jaar oud, dochter van Antonius PROVENIERS en van Catharina
VANDER ZIJPE.

Huwelijksakte CREMERS-PROVENIS
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Overlijdensakte Joanna PROVENIERS

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Petrus CREMERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-09-1658.

Doopakte Petrus CREMERS

•

♂ Joannes DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-05-1661.

Doopakte Joannes DE CREMER

•
•

Zie 4.6 Voorouders Joanna Maria CORBEEL – DE CREMER x DE BECKER
♀ Elisabetha DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-10-1664. Gehuwd
met Joannes POLSPOEL uit Wespelaar.
♂ Ludovicus DE CREMER, overleden te Winksele op 27-07-1743. Gehuwd met Anna RAETS,
gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 09-12-1664 en overleden te Winksele op 06-111741, 76 jaar oud, dochter van Andreas RAETS en van Elisabetha RULENS. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 17-03-1698.
▪ ♂ Henricus DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 27-06-1699.
▪ ♀ Barbara DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 06-06-1701.
▪ ♂ Franciscus DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 29-07-1702.
▪ ♀ Elisabetha DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 04-11-1704. Gehuwd
(x) met Petrus DE VLEESHOUWER en (xx) met Jacobus VAN DORGEL.
▪ ♂ Joannes DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 13-02-1706.
▪ ♀ Anna DE CREMER, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 19-01-1708.

ANTHONIS x MOMMAERTS – Oudovergrootouders [VIII]
Adrianus ANTHONIS?, overleden61 te Erps op 17-06-1658. Gehuwd voor de kerk te Erps [St. Amandus]
op 20-10-1647 met Maria MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 28-08-1620, dochter van
Martinus MOMMAERTS en van Anna VAN DEN SCHRIECK.

61

Akte niet gevonden.
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Huwelijksakte ANTHONIS-MOMMAERTS

Hun kinderen:
• ♂ Henricus ANTHONIS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 12-03-1651 en overleden62 te Everberg
op 07-01-1724, 72 jaar oud.

Doopakte Henricus ANTHONIS

♂ Guilielmus ANTHONIS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 26-01-1653. Gehuwd met Anna
TSERVRANCX, gezin in Meerbeek.
• ♀ Barbara ANTHONIS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 10-12-1657.
• ♂ Engelbertus ANTHONIS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 11-02-1657 en overleden te Erps op
28-02-1657, 17 dagen oud.
• ♀ Gertrudis ANTHONIS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 27-01-1658. Gehuwd (x) met Arnoldus
SCHOEVAERTS en (xx) met Bernardus VAN DOREN.
• ♀ Anna ANTHONIS, geboren te Erps.
• ♂ Antonius ANTHONIS, geboren te Erps.
Zij huwde (xx) op 41-jarige leeftijd voor de kerk te Erps [St. Amandus] op 07-01-1662 met Petrus DE
WELDE, zoon van Henricus DE WELDE en van Magdalena VAN LINDT.
•

BOSMANS x DE WANDELER – Oudovergrootouders [VIII]
Jacobus BOS(CH)MANS?, overleden te Leefdaal op 07-08-1668. Gehuwd vóór 1660 met Anna DE
WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 09-07-1642, dochter van Joannes DE WANDELER
en van Margarita BOON.

Overlijdensakte Jacobus BOSMANS

Hun kinderen (4) en kleinkinderen:
62

Akte niet gevonden.

– 108 –

•
•

♀ Anna BOSMANS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 28-11-1660. Gehuwd op 22-jarige
leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 21-09-1683 met Guilielmus COOREMANS.
♀ Petronella BOSCHMANS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 19-03-1663 en overleden te
Everberg op 02-03-1719, 55 jaar oud.

Doopakte Petronella BOSCHMANS

♀ Maria BOSCHMANS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 06-09-1665.
♀ Joanna BOSMANS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 07-11-1667. Gehuwd op 21-jarige
leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 30-12-1688 met Adrianus COOSEMANS.
Zij huwde (xx) op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 17-02-1669 met
Hieronimus VERHEYDEN, zoon van Hieronimus VERHEYDEN en van Catharina LOIX. Hun kinderen
(2) en kleinkinderen:
• ♀ Barbara VERHEYDEN, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 02-12-1669.
• ♀ Elisabetha VERHEYDEN, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 18-04-1672 en overleden te
Leefdaal op 18-03-1748, 75 jaar oud.
Gehuwd (x) op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 26-04-1696 met
Paulus WOUTERS, overleden te Leefdaal op 01-08-1710. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Anna WOUTERS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 07-05-1697.
▪ ♂ Guilielmus WOUTERS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 21-08-1702.
▪ ♀ Catharina WOUTERS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 27-11-1707.
▪ ♂ Servatius WOUTERS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 23-03-1709.
▪ ♀ Maria Anna Elisabetha WOUTERS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 02-03-1711.
Gehuwd (xx) op 39-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 19-12-1711 met
Petrus DE HERTOGH, overleden te Leefdaal op 18-05-1739. Hun kinderen (4):
▪ ♀ Lucia DE HERTOGH, tweelingzus van Franciscus, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 1812-1712.
▪ ♂ Franciscus DE HERTOGH, tweelingbroer van Lucia, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op
18-12-1712.
▪ ♀ Maria DE HERTOGH, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 06-09-1714 en overleden te
Everberg op 02-10-1765, 51 jaar oud. Gehuwd met Guilielmus ABELOOS.
▪ ♀ Petronella DE HERTOGH, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 25-12-1716.
Zij huwde (xxx) op 31-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St. Lambertus] op 25-07-1673 met
Engelbertus BERGHMANS. Hun kind:
• ♀ Anna BERGHMANS, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 30-06-1674.
•
•
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MOMMAERTS x VAN DEN SCHRIECK – Oudbetovergrootouders [IX]
Martinus MOMMAERTS?, geboren ca. 1588 en overleden 63 te Erps op 22-06-1678, 90 jaar oud.
Gehuwd met Anna VAN DEN SCHRIECK?, overleden64 te Erps op 09-02-1639. Hun kinderen (6) en
kleinkinderen:
• ♀ Catharina MOMMAERTS, geboren te Kwerps in 1615. Gehuwd met Guilielmus VERHULST,
koster, geboren te Humelgem ca. 1610 en overleden te Kwerps op 15-11-1664, ca. 54 jaar oud,
zoon van Michael VERHULST en van Petronella VAN OPHEM. Hun kinderen (12):
▪ ♀ Margareta VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 01-06-1638.
▪ ♂ Guilielmus VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 27-10-1639. Gehuwd met
Elisabetha JANSSENS.
▪ ♂ Martinus VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 02-03-1641 en overleden te Kwerps
op 25-05-1649, 8 jaar oud.
▪ ♀ Maria VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 26-03-1643.
▪ ♂ Carolus VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 16-09-1645.
▪ ♂ Joannes VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 19-04-1647. Gehuwd met Barbara
SALENS.
▪ ♂ Cornelius VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 26-12-1648 en overleden te Kwerps
op 14-02-1649, 7 weken oud.
▪ ♂ Michael VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 09-05-1650.
▪ ♀ Magdalena VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 15-10-1652 en overleden te
Kwerps op 23-11-1674, 22 jaar oud.
▪ ♂ Ludovicus VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 13-12-1654.
▪ ♂ Maximilianus VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 11-09-1657. Gehuwd met
Catharina DE BECKER.
▪ ♀ Catharina VERHULST, gedoopt te Kwerps [St. Pieter] op 13-04-1659.
• ♀ Maria MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 28-08-1620.

Doopakte Maria MOMMAERTS

•

63
64

♂ Egidius MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 03-05-1623 en overleden te Erps op
17-09-1678, 55 jaar oud.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd voor de kerk te Erps [St. Amandus] op 11-09-1657 met Anna VAN
VARENBERGH, 24 jaar oud, gedoopt te Leuven [St. Jacob] op 31-10-1632 en overleden te Erps op
26-08-1688, 55 jaar oud, dochter van Antonius VAN VARENBERGH en van Anna VAN DER HULST.
Hun kinderen (8):
▪ ♂ Antonius MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 08-11-1658. Gehuwd met
Margareta MOMMAERTS.

Akte niet gevonden.
Akte niet gevonden.
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♂ Joannes MOMMAERTS, gedoopt65 te Erps [St. Amandus] op 28-08-1660.
♀ Anna MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 22-03-1663. Gehuwd (x) met
Guilielmus VAN DER VORST, (xx) met Arnoldus HENDRICKX en (xxx) met Guilielmus
STROOBANTS.
▪ ♂ Petrus MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 10-02-1665. Gehuwd met
Elisabetha KILDONCK uit Korbeek-Dijle.
▪ ♀ Joanna MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 25-01-1667 en overleden te
Korbeek-Dijle op 17-05-1699, 32 jaar oud.
▪ ♂ Guilielmus MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 21-12-1669.
▪ ♀ Catharina MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 14-07-1674.
▪ ♀ Barbara MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 11-04-1677.
Zij huwde (xx ) op 45-jarige leeftijd voor de kerk te Erps [St. Amandus] op 25-06-1678 met Joannes
VAN HAMME.
♀ Magdalena MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 15-04-1626.
♀ Anna MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 11-02-1629.
♀ Margareta MOMMAERTS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 19-10-1631. Gehuwd op 24-jarige
leeftijd voor de kerk te Erps [St. Amandus] op 26-02-1656 met Joannes VAN DER HULST, 22 jaar
oud, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 23-05-1633 en overleden te Erps op 24-05-1688, 55 jaar
oud, zoon van Joannes VAN DER HULST en van Anna VAN VELTHEM. Hun kinderen (9):
▪ ♀ Anna VAN DER HULST, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 19-03-1656.
▪ ♀ Magdalena VAN DER HULST, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 04-01-1658. Gehuwd met
Joannes DE PAUW.
▪ ♂ Joannes VAN DER HULST, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 16-01-1660.
▪ ♂ Antonius VAN DER HULST, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 26-11-1661.
▪ ♂ Judocus VAN DER HULST, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 17-12-1663.
▪ ♂ Martinus VAN DER HULST, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 17-01-1666.
▪ ♂ Guilielmus VAN DER HULST, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 21-02-1669 en
jong gestorven.
▪ ♂ Guilielmus VAN DER HULST, gedoopt te Winksele [O.L.V.-Hemelvaart] op 09-06-1671.
▪ ♂ Egidius VAN DER HULST, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 28-03-1676.
▪
▪

•
•
•

DE WANDELERE x BOON – Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes DE WANDELERE, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 00-09-1600 en overleden te
Leefdaal op 00-02-1679, 78 jaar oud, zoon van Michael DE WANDELERE en van Barbara VAN DEN
BOSCHE. Gehuwd met Margarita BOON?, overleden te Leefdaal op 01-05-1677 en begraven te
Leefdaal op 02-05-1677.

Overlijdensakte Joannes DE WANDELER

65

Zijn peter was Dnus Joannes van BESSENKERCKEN, baron van Pellenbergh.
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Overlijdensakte Margarita BOON

Hun kinderen (6) en kleinkind:
• ♂ Martinus DE WANDELEER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 13-03-1637.
• ♂ Michael DE WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 00-10-1639 en overleden te
Leefdaal op 29-07-1699, 59 jaar oud. Gehuwd op 35-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St.
Lambertus] op 02-08-1675 met Anna (VAN) VINEN(S), overleden te Leefdaal op 09-02-1677. Hun
kind:
▪ ♂ Petrus DE WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 06-10-1676.
• ♀ Anna DE WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 09-07-1642.

Doopakte Anna DE WANDELER

•

•
•

♂ Guilielmus DE WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 17-04-1644 en overleden
te Leefdaal op 25-06-1687, 43 jaar oud. Gehuwd op 41-jarige leeftijd voor de kerk te Leefdaal [St.
Lambertus] op 26-05-1685 met Maria VAN WAEYENBERCK.
♂ Henricus DE WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 29-04-1646 en overleden te
Leefdaal op 30-04-1646, 1 dag oud.
♀ Joanna DE WANDELER, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 24-11-1647.

Kasteel van Leefdaal

DE WANDELERE x VAN DEN BOSCHE – Stamouders [X]
Michael DE WANDELERE?. Gehuwd met Barbara VAN DEN BOSCHE?. Hun kinderen:
• ♀ Anna DE WANDELERE, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 30-04-1595.
• ♀ Margarita DE WANDELERE, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 02-11-1597.
• ♂ Joannes DE WANDELERE, gedoopt te Leefdaal [St. Lambertus] op 00-09-1600 en overleden te
Leefdaal op 00-02-1679, 78 jaar oud.
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Doopakte Joannes WANDELERE

4.3.1. Voorouders Joanna PROVENIERS
PROVENIERS x VANDER ZIJPE – Stamouders [X]
Antonius PROVENIERS, geboren te Hever ca. 1599, zoon van Bernardus PROVENIERS en van
Francisca MICHIELS. Gehuwd op ca. 24-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 08-11-1623 met Catharina VANDER ZIJPE?.

Huwelijksakte PROVENIERS-VANDER SIJPE

Hun kinderen (6):
• ♀ Margareta PROVENIERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-01-1625. Gehuwd
met Nicolaus DE COSTER uit Buken, Winksele en Overijse.
• ♀ Catharina PROVENIERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-09-1627.
• ♀ Anna PROVENIERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1632.
• ♀ Joanna PROVENIERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-12-1632.

Doopakte Joanna PROVENIERS

•
•

♀ Maria PROVENIERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-07-1635. Gehuwd met
Joannes DOSSIJN/TOSSIJN.
♀ Petronella PROVENIERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-10-1637. Gehuwd
met Joannes DE BECKER uit Meerbeek en Beisem.
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PROVENIERS x MICHIELS – Stamgrootouders [XI]
Bernardus PROVENIERS/PROVIN?, alias FALIAEN, overleden te Hever [Neerstraat] en begraven te
Hever op 15-11-1628. Gehuwd met Francisca MICHIELS?.

Begrafenisakte Bernardus PROVENIERS

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♂ Marcus PROVIERS/PROVIN, geboren te ?Hever ca. 1596. Gehuwd op ca. 32-jarige leeftijd voor
de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-01-1628 met Anna BEECKMANS, dochter van
Cornelius BEECKMANS. Hun kinderen:
▪ ♂ Adrianus PROVIERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 31-12-1628.
▪ ♂ Henricus PROVIERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-03-1632.
▪ ♂ Petrus PROVIERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-01-1633.
▪ ♂ Philippus PROVIERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-10-1635.
Het hele gezin is begraven te Hever op 17-09-163666.
• ♂ Antonius PROVENIERS, geboren te ?Hever ca. 1599.
• ♂ Margareta PROVENIERS, geboren te ?Hever ca. 1605. Haar kind (1):
▪ ♂ Nicolaas PROVIERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-06-1630.
• ♂ Dominicus PROVENIERS, geboren te ?Hever ca. 1608.
• ♂ Adrianus PROVENIERS, geboren te ?Hever ca. 1609.
• ♂ Remigius PROVENIERS, geboren te ?Hever ca. 1611.
• ♂ Laurentius PROVENIERS, geboren te ?Hever ca. 1618.

66

De oorzaak is niet vermeld, maar het gezin zou in een brand omgekomen kunnen zijn.
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4.4. Voorouders Petronella SCHOETENS
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SCHOETERS x MARCHANT – Oudouders [VI]
Petrus SCHOETERS, handarbeider 67 , gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-05-1700 en
begraven te Kampenhout op 01-11-1769, 69 jaar oud, zoon van Jacobus SCHOETERS en van Anna
BASTIAENS. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1726 met Anna
MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1704 en overleden te
Kampenhout op 21-06-1772, 67 jaar oud, dochter van Rumoldus MASSANT en van Agnes TAEL.

Huwelijksakte SCHOETERS-MASSANT

Begrafenisakte Petrus SCHOETERS

Begrafenisakte Anna MASSANT

Hun kinderen (8), kleinkinderen en achterkleinkinderen:
• ♂ Petrus SCHOETENS 68 , gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-03-1728 en
overleden te Kampenhout op 06-11-1779, 51 jaar oud.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-04-1753
met Catharina GOVAERTS, ca. 23 jaar oud, geboren ca. 1730 en overleden te Kampenhout op 2401-1784, ca. 54 jaar oud. Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
▪ ♂ Joannes Baptista SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-09-1753
en overleden te Kampenhout op 22-05-1784, 30 jaar oud. Gehuwd op 16-jarige leeftijd voor
de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-05-1770 met Joanna THIJS, 24 jaar oud,
gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-03-1745 en overleden te Kampenhout op
08-11-1815, 70 jaar oud. Hun kinderen (5):
 ♀ Maria Theresia SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-021772.
 ♀ Anna SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-07-1774.
 ♀ Anna Catharina SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-071775. Gehuwd met Arnoldus VAN DOREN uit Winksele.
 ♂ Joannes SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-11-1779.
Gehuwd met Petronella KOECKELBERG.
 ♂ Antonius SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-08-1782.
67

De telling van de haardsteden in 1747 vermeldt: Peeter SCHOETENS, handwercker, arm; persoonen (3),
daeronder een kint oudt 10 jaeren; koijen (x); haerten (xx).
68
De volkstelling van 1755 vermeldt: Peeter SCHOETENS sone Peeter, handtwercker, sijne huijsvre. Cath.
GOIJVAERTS, 1 kindt met naeme Jan, oudt 16 maenden.
De hondentelling van 1772 vermeldt: Nieuweghen, Peeter SCHOETENS heeft verclaert geenen hondt te
houden.
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♀ Elisabetha SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-12-1756 en
overleden te Kampenhout op 31-01-1762, 5 jaar oud.
▪ ♂ Antonius SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-10-1759 en
overleden te Elewijt op 24-11-1835, 76 jaar oud. Gehuwd met Anna Catharine VERVLOET.
▪ ♀ Elisabetha SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-06-1763.
▪ ♀ Petronella SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-09-1765.
Gehuwd met Cornelius HAESAERTS uit Everberg.
▪ ♂ Engelbertus SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-02-1769.
▪ ♂ Guillelmus SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-08-1773.
Gehuwd te Rijmenam met Anna Catharina BOECKSTEYNS, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 26-10-1773, dochter van Jan Frans BOECKSTEYNS en van Martina
GOVAERTS. Hun kinderen (3):
 ♂ Jan Frans SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-04-1798.
 ♂ Petrus SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-10-1800.
 ♀ Anna Maria SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1803.
♂ Antonius SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-01-1730 en
overleden te Kampenhout op 06-10-1805, 75 jaar oud. Gehuwd op 45-jarige leeftijd voor de kerk
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-09-1775 met Catharina STRUELENS, 38 jaar oud,
gedoopt te Sterrebeek [St. Pancratius] op 13-06-1737 en overleden te Kampenhout op 08-091786, 49 jaar oud, dochter van Andreas STRUELENS en van Maria MARIS. Hun kind:
▪ ♀ Joanna Theresia SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-02-1778.
♀ Petronella SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-11-1732.
▪

•

•

Doopakte Petronella SCHOETENS

•
•

•
•

•

♂ Joannes SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-08-1734.
♀ Anna SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-12-1736 en overleden
te Kampenhout op 30-05-1811, 74 jaar oud.
Gehuwd (x) op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-01-1763
met Joannes DEBRUYN, 24 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-06-1738
en overleden te Kampenhout op 06-06-1782, 43 jaar oud. Hun kind:
▪ ♀ Barbara DEBRUYN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-11-1778 en
overleden te Kampenhout op 27-10-1832, 53 jaar oud.
Gehuwd (xx) vóór 1762 met Joannes MAES, overleden vóór 1762.
♀ Catharina SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-04-1740.
♂ Matthias SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-02-1743. Gehuwd
op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Tildonk [St. Jan Baptist] op 23-06-1767 met Barbara DE
COSTER.
♀ Anna Maria SCHOETENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-11-1745 en
overleden te Kampenhout op 06-12-1795, 50 jaar oud.

– 117 –

SCHOETERS x BASTIAENS – Oudgrootouders [VII]
Jacobus SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-09-1660 en overleden na 1705,
zoon van Huybrecht SCHOETERS en van Adriana MEUTERMANS. Gehuwd met Anna BASTIAENS?.
Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♂ Jan SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-09-1691 en jong gestorven.
• ♂ Jan SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-08-1692 en overleden te Hever
op 10-09-1693, 1 jaar oud.
• ♀ Maria SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-09-1694.
• ♂ Rombout SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-02-1697 en overleden te
Hever op 22-01-1730, 32 jaar oud. Gehuwd op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [OnzeLieve-Vrouw] op 12-04-1725 met Clara WAIJENBORG, 22 jaar oud, gedoopt te Hever [Onze-LieveVrouw] op 01-02-1703 en overleden te Hever op 26-09-1741, 38 jaar oud, dochter van Dirk
WAIJENBORG en van Joanna VERSTREPEN. Hun kinderen (3):
▪ ♀ Elisabeth SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-03-1726.
▪ ♀ Anna SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-07-1727.
Beide kinderen zijn overleden te Hever, het ene op 01-09-1728, het andere op 21-02-1729.
▪ ♂ Wouter SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-01-1730 en overleden te
Hever op 14-04-1732, 2 jaar oud.
Zij huwde later op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-01-1731 met
Mathijs SERNEELS. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Petrus SERNEELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-05-1732.
▪ ♂ Carolus SERNEELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-03-1734.
Beide kinderen zijn overleden te Hever, het ene op 22-07-1735, het andere op 15-02-1736.
▪ ♀ Elisabeth SERNEELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-08-1735. Gehuwd met
Joannes HEMELEERS.
▪ ♂ Joannes SERNEELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-02-1740 en overleden te
Hever op 21-06-1744, 4 jaar oud.
▪ ♀ Elisabeth SERNEELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-08-1741 en overleden te
Hever op 22-09-1741, 1 maand oud.
• ♂ Petrus SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-05-1700 en overleden te
Kampenhout op 01-11-1769, 69 jaar oud.

Doopakte Petrus SCHOETERS

•
•

♀ Joanna SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-03-1703.
♂ Jan SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-10-1705.

MASSANT x TAEL – Oudgrootouders [VII]
Rumoldus MASSANT, Rombout, geboren te Boortmeerbeek ca. 1670 en overleden te Kampenhout
op 05-12-1724, ca. 54 jaar oud, zoon van Servatius MASSANT en van Agneta MOERLANTS. Gehuwd
met Agnes TAEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-04-1675 en overleden te
Kampenhout op 26-06-1735, 60 jaar oud, dochter van Cornelius TAEL en van Catharina VERRIJT.
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Overlijdensakte Rumoldus MASSANT

Overlijdensakte Agnes TAEL

Hun kinderen (6):
• ♂ Antonius MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-10-1701.
• ♀ Anna MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1704 en begraven te
Kampenhout op 21-06-1772, 67 jaar oud.

Doopakte Anna MARCHANT

•
•
•
•

♀ Elisabetha MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-12-1707.
♀ Joanna MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-06-1709.
♂ Joannes MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-03-1713 en jong
gestorven.
♂ Joannes MARCHANT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1718.

SCHOETERS x MEUTERMANS – Oudovergrootouders [VIII]
Huybrecht SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-10-1627 en overleden te Hever
op 10-12-169369, 66 jaar oud, zoon van Adrianus SCHOETENS en van Margareta VAN DE VOORDE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-04-1657 met van
Adriana MEUTERMANS, overleden te Hever op 20-04-1681, dochter van Jacobus MEUTERMANS?.

Huwelijksakte SCHOETERS-MEUTERMANS

Overlijdensakte Hubertus SCHOETERS

Begrafenisakte Adriana MEUTERMANS

Hun kinderen (7):
• ♀ Maria SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-06-1658 en overleden na 1693.
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Hij maakte op 23-11-1693 een testament bij notaris J. Van Camp te Mechelen.
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•

♂ Jacobus SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-09-1660 en overleden na
1705.

Doopakte Jacobus SCHOETERS

•
•
•
•
•

♂ Joannes SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-07-1663 en overleden na
1693.
♂ Rombout SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-09-1665 en overleden na
1693.
♀ Joanna SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-06-1669 en overleden vóór
1693.
♂ Petrus SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-03-1672. Gehuwd met Maria
SMETS.
♀ Elisabeth SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-05-1674 en overleden vóór
1693.

MASSANT x MOERLANTS – Oudovergrootouders [VIII]
Servatius MASSANT, pachter, geboren ca. 1620, zoon van Joannes MASSANT. Gehuwd met Agneta
MOERLANTS, dochter van Bartholomeus MOERLANTS en van Elisabeth BAUTMANS. Hun kind:
• ♂ Rumoldus MASSANT, Rombout, geboren te Boortmeerbeek ca. 1670 en overleden te
Kampenhout op 05-12-1724, ca. 54 jaar oud.

TAEL x VERRIJT – Oudovergrootouders [VIII]
Cornelius TAEL, geboren te Nederokkerzeel in 1635, zoon van Guilielmus TAEL en van Margareta
BECKERS. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw]
op 07-11-1660 met Catharina VERRIJT, 25 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op
14-09-1634, dochter van Ludovicus (Judocus) VERRIJT en van Johanna VANDER ZIJPE.

Huwelijksakte TAEL-VERREYT

Hun kinderen (6):
• ♀ Catharina TALE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-07-1661.
• ♀ Anna TAEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-06-1663. Gehuwd met Petrus
LEYNSECLAES uit Veltem.
• ♂ Joannes TAEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-09-1666.
• ♀ Joanna TAEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-09-1667.
• ♂ Antonius TAEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-10-1671.
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•

♀ Agnes TAEL70, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-04-1675 en overleden te
Kampenhout [Nauwegen] op 26-06-1735, 60 jaar oud.

Doopakte Agnes TAEL

SCHOETENS x VAN DE VOORDE – Oudbetovergrootouders [IX]
Adrianus SCHOETENS?, overleden vóór 1632. Gehuwd met Margareta VAN DE VOORDE, overleden
vóór 1632, dochter van Joannes VAN DE VOORDE en van Anna RULENS. Hun kinderen (4):
• ♀ Anna SCHOETENS, geboren te Hever op 31-12-1620 en gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw]
op 01-01-1621.
• ♂ Petrus SCHOETENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-10-1624.
• ♂ Huybrecht SCHOETERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-10-1627 en overleden te
Hever op 10-12-1693, 66 jaar oud.

Doopakte Huybrecht SCHOETERS

•

♀ Joanna SCHOOTERS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-03-1631.

MASSANT x N. – Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes MASSANT, zoon van Egidius MASSANT?. Gehuwd met N. N.?. Hun kind:
• ♂ Servatius MASSANT, geboren ca. 1620.

MOERLANTS x BAUTMANS – Oudbetovergrootouders [IX]
Bartholomeus MOERLANTS?, gehuwd met Elisabeth BAUTMANS, dochter van Cornelius
BAUTMANS?. Hun kind:
• ♀ Agneta MOERLANTS.
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Notaris Brandts te Boortmeerbeek dd. 01-01-1704: de ouders Cornelius en Catharina zijn oud en kunnen
hun kost niet meer verdienen, ze laten alles over aan hun dochter Agnes, gehuwd met Rombaut MASSANT, zij
zullen de ouders moeten onderhouden en hun schulden betalen, zodat de andere kinderen er niet voor
moeten opdraaien.
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TAEL x BECKERS – Oudbetovergrootouders [IX]
Guilielmus TAEL, geboren na 1584 en overleden na 1645, zoon van
Joannes TAEL en van Catharina MATTHIJS. Gehuwd voor de kerk te
Nederokkerzeel [St. Stefanus] in 1632 met Margareta BECKERS/DE
BECKER, geboren in 1596 en overleden na 1646, dochter van
Cornelius DE BECKER en van Catharina GILKENS.
Hun kinderen (5) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina TAEL, gedoopt te Nederokkerzeel [St. Stefanus] op
10-06-1633 en overleden te Kampenhout op 26-01-1713, 79 jaar
oud.

Nederokkerzeel [St. Stefanus]

Overlijdensakte Catharina TAEL

•
•
•
•

♂ Cornelius TAEL, geboren te Nederokkerzeel in 1635.
♂ Joannes TAEL, geboren te Nederokkerzeel in 1638.
♀ Maria TAEL, geboren te Nederokkerzeel in 1641.
♀ Anna TAEL, geboren te Nederokkerzeel in 1644. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk
te Nederokkerzeel [St. Stefanus] op 22-09-1669 met Joannes VAN ELSEN, 22 jaar oud, gedoopt
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-11-1646 en overleden te Kampenhout op 23-11-1702,
56 jaar oud, zoon van Antonius VAN ELSEN en van Elisabetha STUYN.
Hun kinderen (7):
▪ ♀ Elisabetha VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-06-1670.
Gehuwd met Amandus MEYS.
▪ ♀ Maria VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-11-1672. Gehuwd
met Joannes LANCIERS.
▪ ♂ Walter VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-05-1676. Gehuwd
met Joanna BOLLEYN.
▪ ♀ Anna VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-02-1680. Gehuwd
met Marcus ACKERMANS.
▪ ♂ Antonius VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-01-1683.
Gehuwd met Maria PEETERS.
▪ ♀ Martina VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-10-1685. Gehuwd
met Nicolaus TOBBACK.
▪ ♀ Antoinetta VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-07-1688.

VERREYT x TAEL – Oudbetovergrootouders [IX]
Anthonius VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-03-1632, zoon van Judocus
VERREYT en van Johanna VANDER ZIJPE. Gehuwd met Catharina TAEL, gedoopt te Nederokkerzeel
[St. Stefanus] op 10-06-1633 en overleden te Kampenhout op 26-01-1713, 79 jaar oud, dochter van
Guilielmus TAEL en van Margareta BECKERS.
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Hun kinderen (9) en kleinkinderen:
• ♂ Cornelius VERRIJT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-09-1656 en overleden
te Kampenhout [Campelaer] op 24-11-1724, 68 jaar oud.

Doopakte Cornelius VERRIJT

•
•
•
•

•
•
•
•

♀ Catharina VERRYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-11-1658.
♂ Judocus VERREYT, geboren ca. 1660.
♂ Jacobus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-08-1663.
♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-08-1665. Gehuwd op 31jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-09-1696 met Henricus
PAEPS, ca. 24 jaar oud, geboren ca. 1672 en overleden te Kampenhout op 01-07-1762, ca. 90 jaar
oud. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Maria PAEPS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-06-1697 en overleden te
Kampenhout op 01-12-1769, 72 jaar oud. Gehuwd met Joannes STROOBANTS.
▪ ♂ Joannes PAEPS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-08-1699.
▪ ♂ Cornelius PAEPS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-02-1702.
▪ ♀ Susanna PAEPS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-11-1704.
▪ ♂ Henricus PAEPS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-07-1707. Gehuwd met
Joanna DE COSTER.
▪ ♀ Petronella PAEPS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-06-1710.
♂ Petrus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-11-1667.
♂ Martinus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-02-1671.
♀ Agnes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-08-1673.
♂ Henricus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-01-1675 en overleden
te Kampenhout op 02-02-1711, 36 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 18-03-1703 met Margareta MERCKX. Hun kinderen (4):
▪ ♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-05-1704.
▪ ♂ Henricus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-11-1705.
▪ ♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-10-1707.
▪ ♀ Susanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-10-1709. Gehuwd
met Joannes VERTONGEN.
Zij huwde in 1712 met Petrus DE COSTER.

VAN DE VOORDE x RULENS – Stamouders [X]
Joannes VAN DE VOORDE, overleden na 1626, zoon van Lambrecht VAN DE VOORDE?. Gehuwd met
Anna RULENS?, overleden vóór 1626. Hun kinderen:
• ♀ Magdalena VAN DE VOORDE, gehuwd met Antonius WAIJENBORG.
• ♂ Rombout VAN DE VOORDE, overleden na 1632.
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•
•

♂ Huibrecht VAN DE VOORDE, gehuwd met Catharina STAES.
♀ Margareta VAN DE VOORDE, overleden vóór 1632.

TAEL x MATTHIJS – Stamouders en stamgrootouders [X en XI]
Joannes TAEL?, geboren na 1526 en overleden na 1585. Gehuwd met
Catharina MATTHIJS?, geboren na 1537 en overleden na 1585. Hun
kinderen:
• ♂ Guilielmus TAEL, geboren na 1584 en overleden na 1645.
• ♀ Joanna TAEL, gehuwd (x) voor de kerk te Nederokkerzeel [St.
Stefanus] in 1628 met Daniel HAESAERTS. Gehuwd (xx) met
Joannes VANDER ZIJPE.
• ♀ Anna TAEL, gehuwd voor de kerk te Nederokkerzeel [St.
Stefanus] in 1628 met Valentius VANBAELS.
• ♂ Joannes TAEL71, overleden vóór 1640. Gehuwd voor de kerk te
Nederokkerzeel [St. Stefanus] in 1625 met Maria TSERVRANCKX,
Mayken, geboren in 1601 en overleden vóór 1640, dochter van
Joannes TSERVRANCKX en van Anna ‘s KEYSERS.

Nederokkerzeel [St. Stefanus]

DE BECKER x GILKENS – Stamouders en stamgrootouders [X en XI]
Cornelius DE BECKER?, geboren na 1537 en overleden na 1598. Gehuwd met Catharina GILKENS?,
geboren ca. 1550 en overleden ca. 1599, ca. 49 jaar oud. Hun kind:
• ♀ Margareta DE BECKER, geboren in 1596 en overleden na 1646.
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Het register 5889 dd. 12-08-1637 scheyding en deyling vermeldt: Mits sijne impotentie geassisteert door
Antonius t’ Servrancx als momboir over sijne kinderen met Maria t’ Servrancx.
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4.4.1. Voorouders Anthonius VERREYT en Catharina VERRIJT

VERREYT x VAN DEN SIJPE – Stamouders [X]
Judocus VERREYT, Joos, geboren te Kampenhout ca. 1604 en overleden te Kampenhout op 26-121664, ca. 60 jaar oud, zoon van Martinus VERREYT en van Elisabetha VERSTRAETEN. Gehuwd op ca.
25-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-09-1629 met Johanna VAN
DEN SIJPE, 22 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-10-1606, dochter van
Willem VANDEN SIJPE en van Maria CRABBEELS.

Huwelijksakte VERRIJT-VANDEN SIJPE
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Overlijdensakte Judocus VRIJT

Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♂ Cornelius VERRIJT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-06-1630.
• ♂ Anthonius VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-03-1632.

Doopakte Anthonius VERREYT

•

♀ Catharina VERRIJT, gedoopt72 te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-09-1634.

Doopakte Catharina VERREYT

•
•

•

♂ Engelbertus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-02-1637.
♂ Petrus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-08-1638. Gehuwd op 25jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-11-1663 met Elisabetha
VAN ELSEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-08-1636, 27 jaar oud, dochter
van Antonius VAN ELSEN en van Elisabetha STUYN. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-08-1664.
▪ ♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-11-1667. Gehuwd
met Petrus COECKELBERG.
▪ ♂ Petrus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-04-1676. Gehuwd met
Joanna ANDRIES.
▪ ♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-08-1681. Gehuwd met
Hieronimus BEHETS.
♀ Anna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-01-1641.
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Akte in het Nederlands, zoals de andere akten in deze periode, vermoedelijk door de koster en niet door de
pastoor geschreven.
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•

•

♂ Martinus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-11-1643. Gehuwd op
32-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-05-1676 met Margareta
PUTTEMANS/VANDE PUT. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-02-1677 en jong
gestorven.
▪ ♀ Joanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-08-1679.
▪ ♂ Joannes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-06-1681.
♂ Joannes VERRYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-08-1645 en overleden te
Kampenhout op 01-12-1702, 57 jaar oud. Gehuwd met Agnes MOELANTS. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Joanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-02-1672. Gehuwd
met Petrus PEETERS.
▪ ♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-05-1675.
▪ ♂ Matthias VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-11-1679.
▪ ♂ Amandus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-02-1682. Gehuwd
met Judoca BLOCKMANS.
▪ ♀ Susanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-02-1686.
▪ ♂ Joannes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-03-1689 en
overleden te Kampenhout op dezelfde dag.
▪ ♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-01-1691.

VANDEN SIJPE x VAN ETTERBEEK xx CRABBEELS – Stamgrootouders [XI]
Willem VANDEN SIJPE?, overleden73 te Kampenhout op 00-11-1630.

Overlijdensakte Willem VANDEN SIJPE

Gehuwd (x) ca. 1598 met Barbara VAN ETTERBEECK, geboren ca. 1570
en overleden 00-11-1603, ca. 33 jaar oud, dochter van Joannes VAN
Pestdokter
ETTERBEECK en van Maria DE WILDE. Hun kinderen (4):
• ♂ Petrus VAN DEN SEYPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-12-1598 en jong
gestorven.
• ♂ Willem VAN DEN SEYPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-05-1600.
• ♂ Nicolaus VAN DEN SEYPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-12-1601.
• ♀ Joanna VAN DEN SEYPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-11-1603 en jong
gestorven.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-10-1604 met Maria CRABBEELS,
dochter van N. CRABEELS.
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Gestorven aan de pest, zoals 54 van zijn dorpsgenoten in de maanden oktober en november.
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Huwelijksakte VANDEN SIJPE-CRABBEELS

Hun kinderen (5) en kleinkinderen:
• ♂ Cornelius VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-06-1605.
Gehuwd met Catharina VAN ETTERBEECK.
Hun kinderen (7):
▪ ♂ Judocus VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-03-1630.
Gehuwd met Anna GOOVAERTS.
▪ ♂ Joannes VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-05-1635.
▪ ♀ Maria VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1638.
▪ ♀ Catharina VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-08-1640.
Gehuwd met Petrus PUTTEMANS.
Zie Voorouders Hubertus PUTTEMANS – PUTTEMANS - LENAERTS

♂ Amandus VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-02-1643.
Gehuwd met Clara JANSSENS.
▪ ♀ Joanna VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-06-1646 en jong
gestorven.
▪ ♀ Joanna VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-11-1648.
Gehuwd met Ludovicus DE WOLF.
♀ Johanna VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-10-1606.
▪

•

Doopakte Johanna VANDEN SIJPE

•

♂ Petrus VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-02-1609.
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•

•

♀ Catharina VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-01-1612.
Gehuwd met Joannes VAN GEURP, overleden74 te Kampenhout op 06-11-1636. Hun kind (1):
▪ ♀ Catharina VAN GEURP, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-11-1636.
♀ Maria VAN DEN SIJPE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-05-1615. Gehuwd
op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-11-1637 met
Gerardus VAN DER VORST/VURST. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Catharina VAN DER VURST, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-08-1638 en
jong gestorven.
▪ ♀ Maria VAN DER VURST, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1639.
▪ ♂ Joannes VAN DER VURST, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-02-1643.
▪ ♀ Anna VAN DER VURST, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 1-06-1646.
▪ ♀ Joanna VAN DER VURST, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-04-1648.
▪ ♀ Catharina VAN DER VORST, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-05-1652.

VERRIJT x VERSTRAETEN – Stamovergrootouders [XII]
Martinus VERRIJT?, overleden vóór 1642. Gehuwd met Elisabetha
VERSTRAETEN, Lijsbeth, geboren ca. 1560 en overleden vóór 1642,
dochter van Huybrecht VERSTRAETEN en van Anna LAUWKENS.
Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
• Arnoldus VERREYT, geboren in 1585 en overleden
te
Kampenhout op 31-03-163775, 52 jaar oud. Gehuwd voor de
kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-09-1612 met
Anna KERINCKX, geboren te Nederokkerzeel, dochter van
Huybrecht KERINCX en van Margareta VERLINDEN. Hun
kinderen (7) en kleinkinderen:
▪ ♂ Engelbertus VRIJT, gedoopt
te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 08-09-1613. Gehuwd op 22-jarige leeftijd
voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-041636 met Elisabeth VANDER ZIJPEN. Hun kinderen:
 ♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 01-03-1637.
 ♂ Engelbertus VERREYT, geboren ca. 1638.
 ♀ Anna Catharina VERREYT, geboren in 1641.
Pestdokter
▪ ♀ Anna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 17-02-1616. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 20-04-1641 met Laurentius STROOBANTS, ca. 30 jaar oud, geboren in 1611 en
overleden in 1693, ca. 82 jaar oud. Hun kinderen (8):
 ♂ Dionisius STROOBANTS, geboren in 1642.
 ♀ Maria STROOBANTS, geboren in 1643 en jong gestorven.
 ♀ Anna STROOBANTS, geboren in 1643.
 ♂ Petrus STROOBANTS, geboren in 1645.
 ♀ Elisabeth STROOBANTS, geboren in 1647 en jong gestorven.
 ♀ Joanna STROOBANTS, geboren in 1648.
74

Gestorven aan de pest.
Op enkele maanden tijd sterven vader Arnoldus en drie kinderen: Catharina en Anna, op dezelfde dag, en
Maria. Er heerste op dat moment een pestepidemie in grote delen van West-Europa.
75
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♀ Elisabeth STROOBANTS, geboren in 1651.
 ♀ Maria STROOBANTS, geboren in 1657.
▪ ♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-01-1619 en
overleden te Kampenhout in 02-03-1637 , 18 jaar oud.
▪ ♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-03-1621 en overleden
te Kampenhout op 27-08-1637, 16 jaar oud.
▪ ♂ Martinus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-11-1624.
▪ ♀ Margareta VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-04-1628.
▪ ♀ Anna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-02-1633 en overleden
te Kampenhout op 02-03-1637 , 4 jaar oud.
Petrus VERREYT, geboren in 1592 en overleden in 1655, ca. 63 jaar oud. Gehuwd op ca. 22-jarige
leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-09-1614 met Catharina
KERINCX/GERINS, geboren te Nederokkerzeel en overleden te Kampenhout ca. 1657, dochter
van Huybrecht KERINCX en van Margareta VERLINDEN. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Anna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-05-1616.
▪ ♂ Engelbertus Dionisius VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-121618 en overleden in 1658, ca. 40 jaar oud. Gehuwd met Barbara VANDER VORST.
▪ ♂ Joannes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-06-1621. Gehuwd
met Catharina VANDER VORST. Hun kinderen (8):
 ♂ Petrus VERRYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-03-1654.
 ♂ Martinus VERRYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-11-1655.
 ♂ Henricus VERREYT, geboren in 1657 en overleden in 1737, ca. 80 jaar oud.
 ♂ Joannes VERRYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-07-1663.
 ♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout op [Onze-Lieve-Vrouw] 01-06-1665.
 ♂ Abraham VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-02-1666.
 ♀ Petronella VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-10-1671.
 ♀ Elisabeth VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-06-1674 en
overleden te Kampenhout in 1741, ca. 67 jaar oud.
▪ ♂ Petrus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-07-1624 en overleden
te Kampenhout op 20-12-1676, ca. 52 jaar oud.
▪ ♂ Antonius VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-12-1627,
tweelingbroer van Engelbertus.
▪ ♂ Engelbertus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-12-1627,
tweelingbroer van Antonius.
▪ ♂ Abraham VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-04-1635.
♀ Elisabetha VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-10-1599.
♀ Maria VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-02-1602.
♂ Judocus VERREYT, Joos, geboren te Kampenhout ca. 1604 en overleden te Kampenhout op 2612-1664, ca 60 jaar oud.
♂ Joannes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-10-1606.


•

•
•
•
•

CRABBEELS x N. – Stamovergrootouders [XII]
N. CRABBEELS, zijn kinderen:
• ♂ Antonius CRABBEELS.
• ♀ Barbara CRABBEELS, gehuwd met Joos DE COSTER.
• ♀ Maria CRABBEELS.
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•

♀ Joanna CRABBEELS, gehuwd met Steven POLSPOEL.

VERSTRAETEN x LAUWKENS – Stambetovergrootouders [XIII]
Huybrecht VERSTRAETEN, zoon van Joannes VERSTRAETEN. Gehuwd met Anna LAUWKENS. Hun
kinderen:
• ♀ Elisabeth VERSTRAETEN, Lijsbeth, geboren ca. 1560 en overleden vóór 1642.
• ♀ Cathelijne VERSTRAETEN, gehuwd met Seger BOURGIJS, zoon van Roelant BOURGIJS.
Hun kind:
▪ ♂ Seger BOURGIJS.

VERSTRAETEN x N. – Stamoudouders [XIV]
Joannes VERSTRAETEN, overleden te Nederokkerzeel. Zijn kinderen:
• ♂ Joannes VERSTRAETEN, gehuwd met Maria VERDEYEN.
• ♂ Huybrecht VERSTRAETEN.
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4.5. Voorouders Henricus VAN HAL
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VAN HALLE x MERTENS – Oudouders [VI]
Joannes VAN HALLE, handarbeider76, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-12-1718 en
begraven te Kampenhout op 29-12-1801, 83 jaar oud, zoon van Henricus VAN HAL en van Clara
VERCAMMEN. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-07-1747 met
Petronella MERTENS, 29 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-06-1717 en
overleden te Kampenhout op 22-12-1804 (1 nivôse XIII), 87 jaar oud, dochter van Henricus MERTENS
en van Susanna VERREYT.

Huwelijksakte VAN HAL-MERTENS

Overlijdensakte Petronille Mertens

76

De telling van de haardsteden in 1747 vermeldt: Jan VAN HALLE, hantwercker; persoonen (2); koijen (2); haerten
(1).
De volkstelling van 1755 vermeldt: Jan VAN HALLE, handtwercker, sijne huijsvre. Petronella MERTENS, bij haer
verweckt 4 k. met naeme Maria, Anna Maria, Jan ende Henderick, resp. oudt 7, 5, 3 ende 1 jaer.
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Begrafenisakte Joannes VAN HALLE

Hun kinderen (5):
• ♀ Maria VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-08-1748.
• ♀ Anna Maria VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-12-1749.
Zie 4.6. Voorouders Joanna Maria CORBEEL – CORBEEL x DE CREMER
• ♂ Joannes VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-02-1752.
• ♂ Henricus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-12-1753 en overleden
te Kampenhout op 28-08-1828, 74 jaar oud.

Doopakte Henricus VAN HAL

•
•

♂ Petrus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-12-1755. Gehuwd met
Elisabetha VERSTRAETEN.
♂ Jacobus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-02-1758. Gehuwd met
Barbara VAN HOEGAERDEN uit Erps.

VAN HAL x VERCAMMEN – Oudgrootouders [VII]
Henricus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-12-1691 en overleden77 te
Kampenhout op 19-12-1755, 64 jaar oud, zoon van Servaes VAN HALLE en van Barbara SMOUT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-07-1717 met Clara
VERCAMMEN, 22 jaar oud, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1694 en overleden te
Kampenhout op 01-01-1765, 70 jaar oud, dochter van Georgius VERCAMMEN en van Lucia COECK.

Huwelijksakte VANHALLE-VERCAMMEN

77

Akte niet gevonden.
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Begrafenisakte Clara VERCAMMEN

Hun kinderen (5):
• ♂ Joannes VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-12-1718 en begraven
te Kampenhout op 29-12-1801, 83 jaar oud.

Doopakte Joannes VAN HALLE

•
•
•
•

♂ Judocus VAN HALLE, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-01-1722.
♂ Dionysius VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-12-1724. Gehuwd
(x) met Maria MERTENS. Gehuwd (xx) met Anna HEMELEERS.
♂ Bernardus Josephus VAN HALLE, tweelingbroer van Petrus, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 04-04-1728.
♂ Petrus VAN HALLE, tweelingbroer van Bernardus Josephus, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 04-04-1728.

MERTENS x VERREYT – Oudgrootouders [VII]
Henricus MERTENS?, handwerker78, gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 0507-1716 met Susanna VERREYT, 31 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-021685 en overleden te Kampenhout op 08-12-1770, 85 jaar oud, dochter van Cornelius VERRIJT en
van Anna WINNEPENNINCX.

Huwelijksakte MERTENS-VERRIJT

Begrafenisakte Susanna VERREYT

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♀ Petronella MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-06-1717 en
overleden te Kampenhout op 22-12-1804, 87 jaar oud.

78

De telling van de haardsteden in 1747 vermeldt: Hendrick MERTENS, hantwercker; persoonen (3); koijen (1),
kalveren (1); haerten (1). De volkstelling van 1755 vermeldt: Henderick MERTENS, handtwercker van stijle; sijne
huijsvr. Susanna VERRIJDT, 2 k. met naeme Aert ende Anna, resp. oudt 30 ende 28 jaeren.
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Doopakte Petronella MERTENS

•

•

•
•
•
•

♂ Cornelius MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-12-1718 en
overleden79 te Kampenhout op 08-02-1776.
Gehuwd (x) op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 18-06-1741 met Antoinetta
ROECKENS, 31 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-02-1710 en overleden 80 te
Kampenhout op 24-02-1767, 57 jaar oud, dochter van Jacobus ROECKENS en van Maria
VERCAMMEN. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Henricus MERTENS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 30-05-1742.
▪ ♂ Cornelius MERTENS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 01-08-1743 en overleden te
Kampenhout op 29-09-1763.
▪ ♂ Arnoldus MERTENS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 29-11-1745 en jong gestorven.
▪ ♂ Arnoldus MERTENS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 11-08-1747.
▪ ♂ Joannes MERTENS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 04-08-1749.
Gehuwd (xx) met Maria VAN DOREN81. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Joannes MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-12-1767.
▪ ♂ Arnoldus MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-12-1768.
▪ ♂ Henricus MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-10-1771.
▪ ♀ Petronella MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-10-1773. Gehuwd
met Cornelius GOVAERTS uit Berg.
♀ Catharina MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-01-1720 en overleden
te Kampenhout op 07-04-1771, 51 jaar oud. Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-05-1745 met Petrus MAES, overleden te Kampenhout op
18-09-1762. Hun kinderen:
▪ ♀ Anna MAES, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-02-1747. Gehuwd met
Michael NAGELS.
▪ ♀ Maria MAES, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-07-1748.
▪ ♂ Joannes Baptista MAES, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-06-1750.
♀ Maria MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-10-1722. Gehuwd met
Dionisius VAN HAL.
♂ Arnoldus MERTENS82, Aert, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-12-1724 en
overleden te Kampenhout op 26-11-1797, 72 jaar oud. Gehuwd met Maria Theresia MOENS.
♀ Anna MERTENS, geboren ca. 1726.
♂ Petrus MERTENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-10-1727.

79

Begraven op kosten van de tafel van de H. Geest.
Begraven op kosten van de tafel van de H. Geest.
81
Haar huis is in 1779 afgebrand.
82
De hondentelling van 1772 vermeldt: aen de Fraijsselstraete, Arnoldus MERTENS heeft verclaert eenen hondt
hem toebehorende. Bij declaratie van 20 augusti 1773 heeft verklaerd geenen hond meer te houden sedert
omtent een jaer geleden.
80
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VAN HALLE x VAN FRACHEM xx SMOUT – Oudovergrootouders [VIII]
Servatius VAN HALLE, geboren na 1658 en overleden te Kampenhout [Campelaer] op 22-10-1726,
zoon van Rumoldus VAN HALLE en van Joanna HOPPELBRUGH.

Overlijdensakte Servatius VAN HALLE

Gehuwd (x) op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-02-1684
met Joanna VAN FRACHEM, 23 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-01-1661
en overleden te Kampenhout op 19-07-1690, dochter van Cornelius VAN FRACHEM en van Catharina
GRIETENS. Hun kinderen (2):
• ♀ Catharina VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-03-1686.
• ♀ Petronella VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-09-1689.
Gehuwd (xx) op ca. 32-jarige leeftijd ca. 1691 met Barbara SMOUT?, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 07-11-1670 en overleden te Kampenhout [Campelaer] op 11-03-1704, 32 jaar oud.

Overlijdensakte Barbara SMOUT

Hun kinderen (5):
• ♂ Henricus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-12-1691 en overleden
te Kampenhout op 19-12-1755, 64 jaar oud.

Doopakte Henricus VAN HAL

•
•
•
•

♂ Servatius VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-05-1693. Gehuwd met
Barbara VERBIEST.
♀ Anna VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-04-1696.
Zie VERRIJT – WINNEPENNINCKX hierna.
♂ Bernardus VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-03-1699.
♀ Joanna VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1701.

VERCAMMEN x COECK xx VAN ELSEN – Oudovergrootouders [VIII]
Georgius VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-10-1658 en overleden te Hever
op 29-12-1731, 73 jaar oud, zoon van Petrus VERCAMMEN en van Catharina WAIJENBORG. Gehuwd
voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-02-1692 met Lucia COECK/KOECK?, overleden te
Hever op 12-04-1703.
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Huwelijksakte VERCAMMEN-COECK

Overlijdens- en begrafenisakte Georgius VERCAMMEN

Overlijdensakte Lucia COECK

Hun kinderen (3):
• ♀ Clara VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1694, overleden te
Kampenhout [Campelaer] en begraven te Kampenhout op 01-01-1765, 70 jaar oud.

Doopakte Clara VERCAMMEN

♂ Joannes VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-10-1698.
♂ Judocus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-12-1701. Gehuwd met
Maria FRANSEN.
Zij was eerder gehuwd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-01-1690 met Adrianus VAN
ELSEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-08-1663 en overleden te Hever op 10-05-1691,
27 jaar oud, zoon van Michiel VAN ELSEN en van Maria STROOBANTS. Hun kinderen:
• Joannes VAN ELSEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-11-1690 en overleden te Hever
op 07-04-1695, 4 jaar oud.
• Catharina VAN ELSEN, postuum gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-12-1691 en
overleden te Hever op 11-12-1691.
•
•

VERRIJT x WINNEPENNINCX – Oudovergrootouders [VIII]
Cornelius VERRIJT, handarbeider,83 gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-09-1656 en
overleden te Kampenhout op 24-11-1724, 68 jaar oud, zoon van Anthonius VERREYT en van
Catharina TAEL.

83

De hoofd- en veetelling van 1702 vermeldt: Cornelis Verreijt met sijne huisvre., hantwercker; koijen (2).
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Gehuwd 84 voor de kerk Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-09-1683 met Anna
WINNEPENNINCX, 24 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-05-1659 en
overleden85 vóór 1755, dochter van Guillelmus WINNEPENNINCX en van Anna TSERGIJSELS.

Overlijdensakte Cornelius VERRIJT

Hun kinderen (9) en kleinkinderen:
• ♀ Susanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-02-1685 en overleden
te Kampenhout op 08-12-1770, 85 jaar oud.

Doopakte Susanna VERREYT

•
•

♂ Judocus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-11-1686. Gehuwd met
Elisabetha VERHEYDEN.
♂ Cornelius VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-04-1690 en
overleden86 te Kampenhout op 02-05-1746.
Gehuwd (x) op 31-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-05-1721
met Anna VAN HALLE, 25 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-04-1696
en overleden vóór 1724, dochter van Servaes VAN HALLE en van Barbara SMOUT. Hun kind (1):
▪ ♀ Joanna VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-06-1721.
Gehuwd (xx) op 34-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-04-1724
met Maria VAN LOOK, overleden vóór 02-05-1746. Hun kinderen (8):
▪ ♀ Elisabetha VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-01-1725 en jong
gestorven.
▪ ♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-02-1726 en
overleden in 1783, ca. 57 jaar oud. Gehuwd met Guilielmus EECKELEERS.
▪ ♀ Elisabetha VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-10-1727.

84

Akte niet gevonden.
De telling van de haardsteden in 1747 vermeldt: de kinderen van Cornelis VERHEYT, arm; persoonen (3);
haerten (2). De volkstelling van 1755 vermeldt: de erfgen. Cornilis VERRIJDT, onder hun 5 in getal, bedrijff
doende van 5 dagwanden landt, met naeme Cath., Jan, Peeter, Petronella ende Jacobus resp. oudt 25, 23, 21,
18 ende 14 jaeren.
86
Dit is de tekst bij zijn overlijden: “De eerste dag van mei en verder de ganse week bracht een terrible ramp
over onze parochie. Het Franse leger zakte af uit de kampementen waar het in Erps en omliggende verbleef.
Het ging kamperen in Perck en Boortmeerbeek en daar verblijven tot de 15de van deze maand. Een groot aantal
ingeweken soldatenbendes, die ze marodeurs noemen, kwam rondzwerven in ons dorp en omliggende, ze
vernielden al wat ze konden en bezetten gewapenderhand het kampement van Ruisbeek. De schade van die
week ten gevolge van de ontvolking en van de afpersingen loopt op tot 2000 rijnguldens alleen in onze parochie
Campenhout, meerdere boeren werden brutaal mishandeld en drie zijn ruwweg vermoord, waaronder deze
weduwnaar Cornelius Verreyt, door een Franse huzaar werd zijn hart met een geweerschot doorboord.”
85
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♂ Joannes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-11-1729. Gehuwd
met Catharina HERMELEERS, geboren in 1735.
▪ ♀ Barbara VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-04-1730.
▪ ♂ Petrus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-09-1732 Gehuwd
met Catharina HUYTS.
▪ ♀ Petronella VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-06-1735.
▪ ♂ Jacobus VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-08-1737. Gehuwd
met Catharina VAN LIEVENDAEL, geboren in 1739 en overleden in 1809, ca. 70 jaar oud.
♂ Joannes VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-04-1692.
♂ Petrus VERREYT, geboren ca.1694.
♀ Petronilla VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-08-1697. Gehuwd met
Antonius VERBOOMEN.
♂ Jacobus VERREYT, geboren ca. 1699.
♀ Catharina VERREYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-01-1701. Gehuwd met
Dionisius STROOBANTS.
♂ Antonius VERRYT, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-08-1705.
▪

•
•
•
•
•
•

VAN HAL xx HOPPELBRUGH x PEETERS – Oudbetovergrootouders [IX]
Rumoldus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-04-1621 en overleden te
Kampenhout op 16-06-1683, 62 jaar oud, zoon van Servaes VAN HALLE en van Anna VAN ESPEN.
Gehuwd87 op 19-jarige leeftijd voor de kerk te Muizen [St. Lambertus] op 24-10-1640 met van Joanna
HOPPELBRUGH, 21 jaar oud, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 12-06-1619 en overleden te
Kampenhout op 10-10-1678, 59 jaar oud, dochter van Matthijs HOPPELBRUGGE en van Catharina
PIAERT (alias LOWIJS/LOIJS).

Overlijdensakte Romuldus VAN HAL

Begrafenisakte Joanna, echtgenote van Rumoldus VAN HALLE

Hun kinderen (9):
• ♂ Engelbertus VAN HALLE, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-041645. Gehuwd met Maria RICKX.
• ♂ Anthonius VAN HALLE, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-031647. Gehuwd met Maria GOVAERTS.
• ♀ Anna VAN HALLE, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-03-1649.
Gehuwd met Laurentius VAN ELSEN.
• ♀ Barbara VAN HALLE, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-03-1652.
• ♀ Catharina VAN HALLE, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-09-1654.
Gehuwd met Ludovicus DE WOLF.
• ♂ Adrianus VAN HALLE, tweelingbroer van Henricus, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 27-03-1657.
87

Akte niet gevonden.
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♂ Henricus VAN HALLE, tweelingbroer van Adrianus, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 27-03-1657.
• ♂ Servatius VAN HALLE, geboren ca. 1658 en overleden te Kampenhout [Campelaer] op 22-101726.
• ♀ Petronella VAN HALLE, gedoopt te gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-011662. Gehuwd met Servaes PEETERS.
Zij huwde eerder op 18-jarige leeftijd voor de kerk te Muizen [St. Lambertus] op 23-01-1638 met
Willem PEETERS, overleden te Hever op 17-07-1641, zoon van Lambrecht PEETERS en van Anna
VINCX. Dit huwelijk was kinderloos.
•

VERCAMMEN x WAIJENBORG – Oudbetovergrootouders [IX]
Petrus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-10-1627 en overleden vóór 2607-1707, zoon van Petrus VERCAMMEN en van Maria FIJT (PEPERMANS). Gehuwd met Catharina
WAIJENBORG, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-04-1630 en overleden te Hever op 2607-1707, 77 jaar oud, dochter van Mathijs WAIJENBORG en van Anna PERIJS/PAREDIJS.

Overlijdensakte Catharina WAIJENBORGH

Hun kinderen:
• ♂ Petrus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-08-1656.

Doopakte Petrus VERCAMMEN

•

♂ Georgius VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-10-1658 en overleden en
begraven te Hever op 29-12-1731, 73 jaar oud.

Doopakte Georgius VERCAMMEN

VERREYT x TAEL – Oudbetovergrootouders [IX]
Zie 4.4. Voorouders Petronella SCHOETENS

WINNEPENNICKX x TSERGIJSELS – oudbetovergrootouders [IX]
Guilielmus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-08-1630, zoon
van Livinus WINNEPENNINX en van Anna HUYG(H)E. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-06-1653 met Anna TSERGIJSELS, 25 jaar oud, geboren en
gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-06-1627 en overleden te Kampenhout op 12-071696, 69 jaar oud, dochter van Paulus TSERGIJSELS en van Maria VANDE PUT(TE).
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Huwelijksakte WINNEPENNINCX-TSERGIJSELS

Overlijdensakte Anna TSERGIJSELS

Hun kinderen (9) en kleinkinderen:
• ♂ Stephanus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-08-1653.
• ♀ Catharina WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-03-1655.
Gehuwd met Matthias VAN LINT uit Buken en Erps.
• ♀ Barbara WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-03-1657.
• ♀ Anna WINNEPENNINCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-05-1659.

Doopakte Anna WINNEPENINCX

•

♂ Petrus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-10-1661 en
overleden te Everberg op 22-11-1728, 67 jaar oud.
Gehuwd (x) met Petronella DE JONGHE, overleden te Everberg op 20-01-1691.
Hun kinderen (4):
▪ ♀ Maria WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 18-04-1685.
▪ ♂ Joannes WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-10-1686
en overleden te Everberg op 01-11-1693, 7 jaar oud.
▪ ♀ Cornelia WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 23-02-1688
en overleden te Everberg op 13-05-1692, 4 jaar oud.
▪ ♀ Petronella WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 01-011691 en overleden te Everberg op 06-01-1691, 5 dagen oud.
Gehuwd (xx) op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Everberg op 29-09-1691 met Catharina VAN
TRICHT, 33 jaar oud, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 27-04-1658 en overleden
vóór 10-04-1709, dochter van Joannes VAN TRICHT en van Elisabetha VAN KEERBERGHE. Hun
kinderen (3):
▪ ♂ Petrus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 18-10-1692
en overleden te Everberg op 04-11-1694, 2 jaar oud.
▪ ♂ Joannes WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 16-031698.
▪ ♂ Guilielmus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 25-021702.
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•
•
•
•

Gehuwd (xxx) op 47-jarige leeftijd voor de kerk te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 10-041709 met Martina VAN STEENBEECK, 32 jaar oud, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk]
op 27-09-1676 en overleden te Everberg op 14-03-1751, 74 jaar oud, dochter van Jacobus VAN
STEENBEECK en van Anna DE HAESE. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Anna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 01-04-1710
en overleden te Everberg op 03-11-1711, 19 maanden oud.
▪ ♀ Catharina WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 18-101711. Gehuwd met Rumoldus VAN ESCH.
▪ ♀ Anna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 09-01-1713.
Gehuwd met Henri VAN DIJCK.
▪ ♀ Elisabetha WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 22-091715.
▪ ♂ Egidius WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 14-09-1718
en overleden te Everberg op 03-10-1718, 18 dagen oud.
▪ ♂ Petrus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Everberg [St. Martinus en Lodewijk] op 01-01-1721.
♀ Susanna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-11-1663.
♀ Cornelia WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-02-1666.
♀ Joanna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-05-1670.
♀ Petronilla WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-02-1672.

VAN HOPPELBRUGGHE x PIAERT – Stamouders [X]
Mathijs VAN HOPPELBRUGGHE?88, geboren in 1590. Gehuwd voor
de kerk te Mechelen [St. Rombouts] op 25-02-1618 met Catharina
PIAERT (alias LOWIJS/LOIJS)?89.

Huwelijksakte VAN HOPPELBRUGGE-LOIJS

Muizen [St. Lambertus]

Hun kinderen:
• ♀ Maria VAN HOPPELBRUGGE, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 07-10-1617. Gehuwd met
Frans VERHAGEN.
• ♀ Joanna HOPPELBRUGH, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 12-06-1619 en overleden te
Kampenhout op 10-10-1678.

88

Hij was getuige bij het huwelijk van Joannes RAPS met Anna PIAERT voor de kerk te Muizen [St. Lambertus]
op 21-11-1621 en peter van hun dochter Jacoba RAPS, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 24-05-1626.
89
Het register vermeldt: vaders meid uit Wezemaal.
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Doopakte Joanna HOPPELBRUGH

•
•

♂ Guilhelmus HOPPELBRUGGHE, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 16-03-1622.
♂ Joannes HOPPELBRUGGE, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 21-07-1624.

VERCAMMEN x FIJT (PEPERMANS) – Stamouders [X]
Petrus VERCAMMEN?, geboren ca. 1595. Gehuwd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 2604-1623 met Maria FIJT (PEPERMANS)?.

Huwelijksakte VERCAMMEN-FIJT

Hun kinderen:
• ♂ Adrianus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-01-1624. Gehuwd met
Maria PEETERS.
• ♂ Petrus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-10-1627 en overleden vóór
26-07-1707.

Doopakte Petrus VERCAMMEN

•
•
•

♂ Willem VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-10-1635.
♀ Jacoba VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-04-1638.
♀ Elisabeth VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-03-1641.

WAIJENBORG x PERIJS – Stamouders [X]
Mathijs WAIJENBORG? gehuwd met Anna (Catharina) PERIJS/PAREDIJS?. Hun kinderen (6):
• ♀ Maria WAEIJENBURCH, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-04-1621.
• ♂ Antonius WAIJENBORG, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-07-1624 en jong
gestorven.
• ♀ Anna WAIJENBORG, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-04-1626.
• ♂ Antonius WAIJENBORG, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-04-1629.
• ♀ Catharina WAIJENBORG, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-04-1630.
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Doopakte Catharina WAYENBORG

•

♀ Elisabeth WAIJENBORG, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-10-1633.

4.5.1. Voorouders Rumoldus VAN HAL
VAN HAL x VAN ESPEN – Stamouders [X]
Servaes VAN HAL?, geboren ca. 1595 en overleden te Kampenhout op 00-05-1640. Gehuwd op ca.
20-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-07-1615 met Anna VAN
ESPEN, geboren ca. 1590 en overleden na 1622, dochter van Matthias VAN ESPEN en van Catharina
PIAERT.

Huwelijksakte VAN HAL-VAN ESPEN

Overlijdensakte Servatius VAN HALLE

Hun kinderen:
• ♀ Elisabeth VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-04-1617 en jong
gestorven.
• ♀ Elisabeth VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-06-1618.
• ♀ Anna VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-05-1620.
• ♂ Rumoldus VAN HAL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-04-1621 en overleden
te Kampenhout op 16-06-1683, 62 jaar oud.
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Doopakte Romuldus VAN HAL

VAN ESPEN x PIAERT – Stamgrootouders [XI]
Matthias VAN ESPEN?, gehuwd met Catharina PIAERT?. Hun kind:
• ♀ Anna VAN ESPEN, geboren ca. 1590 en overleden na 1622.

4.5.2. Voorouders Wilhelmus WINNEPENNINCKX

WINNEPENNINCKX x HUYGE – Stamouders [X]
Livinus WINNEPENNINCKX, geboren te Nederokkerzeel ca. 1608 en overleden te Kampenhout op 1612-1668, ca. 60 jaar oud, zoon van Guilielmus WINNEPENNINCKX en van Francisca HENNENS.
Gehuwd op ca. 19-jarige leeftijd voor de kerk te Nederokkerzeel [St. Stefanus] in 1626 met Anna
HUYGE, ca. 18 jaar oud, geboren ca. 1608 en overleden te Kampenhout op 28-07-1657, ca. 49 jaar
oud, dochter van Joannes HUYGHE en van Christina ACKERMANS.
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Huwelijksakte WINNEPENNINCX-HUYGHE

Overlijdensakte Livinus WINNEPENNINCKX

Overlijdensakte Anna HUYGE

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Elisabetha WINNEPENNINCKX, geboren te Kampenhout in 1628. Gehuwd op ca. 22-jarige
leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-1650 met Adrianus
VERSTRAETEN, ca. 24 jaar oud, geboren ca. 1626 en overleden te Berg op 01-11-1678, ca. 52 jaar
oud. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Livinus VERSTRAETEN, geboren te Berg op 08-09-1656 en gedoopt te Berg [St. Stephanus]
op 10-09-1656. Gehuwd met Anna MARISSENS.
▪ ♂ Henricus VERSTRAETEN, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 05-10-1659.
▪ ♀ Anna VERSTRAETEN, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 13-10-1662. Gehuwd met
Guilielmus VERHULST.
▪ ♂ Cornelius VERSTRAETEN, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 20-05-1666.
▪ ♂ Petrus VERSTRAETEN, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 15-09-1669.
• ♂ Guilielmus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-08-1630.

Doopakte Guillem WINNEPENINCKX

•

♂ Joannes WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-03-1634.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-09-1659
met Elisabetha WAYENBERGHS, overleden te Kampenhout op 18-11-1677. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Catharina WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1660
en jong gestorven.
▪ ♂ Petrus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-12-1661.
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•
•
•

▪ ♂ Dionisius WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-09-1664.
▪ ♂ Antonius WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-03-1667.
▪ ♂ Guilielmus WINNEPENNINX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1672.
▪ ♀ Catharina WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-08-1676.
♂ Augustinus WINNEPENNINX, tweelingbroer van Rolandus, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op13-09-1637.
♂ Rolandus WINNEPENNINX, tweelingbroer van Augustinus, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 13-09-1637.
♂ Nicolaus WINNEPENNINCKX, geboren na 1638.

WINNEPENNINCKX x HENNENS – Stamgrootouders [XI]
Guilielmus
WINNEPENNINCKX,
zoon
van
Willem
WINNEPENNINCKX en van Anna VAN PUERSELE. Gehuwd voor de
kerk te Nederokkerzeel [St. Stephanus] met Francisca HENNENS?,
overleden90 vóór 1639. Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♂ Nicolaus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Nederokkerzeel [St.
Stefanus] in 1598.
Gehuwd (x) met Maria IMBRECHTS, gedoopt te Kampenhout
[Onze-Lieve-Vrouw] op 17-12-1598 en overleden 91 te
Kampenhout op 22-07-1636. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Anna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [OnzeKampenhout – Kapel [O.L.V.Lieve-Vrouw] op 14-03-1625.
van-Barmhartigheid], de
▪ ♀ Maria WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze‘pestkapel’ in de Wilderse dreef,
Lieve-Vrouw] op 27-08-1629.
dd. 1652.
▪ ♀ Joanna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout
[Onze-Lieve-Vrouw] op 09-04-1631.
▪ ♀ Susanna WINNEPENNINCKX, geboren te Kampenhout ca. 1632 en overleden te
Kampenhout op 18-07-1636, ca. 4 jaar oud.
▪ ♀ Barbara WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-08-1634
en overleden te Kampenhout op 19-07-1636, bijna 2 jaar oud.
▪ ♂ Egidius WINNEPENNINCKX, geboren te Kampenhout ca. 1635 en overleden te Kampenhout
op 16-08-1636, ca. 1 jaar oud.
Gehuwd (xx) op ca. 29-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-121637 met Anna BEENAERTS, dochter van Joannes BEENAERTS en van Elisabetha VERHEYDEN.
Hun kinderen (5):
▪ ♂ Daniel WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-02-1639.
▪ ♂ Petrus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-03-1642.
Gehuwd (x) met Maria GEERAERTS, gehuwd (xx) met Margareta GEVELS.
▪ ♀ Elisabetha WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-091645.
▪ ♂ Norbertus WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-011649. Gehuwd met Catharina DE WOLF.
▪ ♀ Joanna WINNEPENNINCKX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-03-1653.
90

Willem WINNEPENNINCKX en Francijnken HENNENS maken hun testament op 06-10-1632.
Op minder dan een maand tijd sterven de moeder en drie van haar kinderen, Susanna, Barbara en Egidius
aan de pest.
91
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♀ Catharina WINNEPENNINCKX, geboren ca. 1600. Gehuwd met Steven VERHOEVEN.
♀ Barbara WINNEPENNINCKX, geboren ca. 1602. Gehuwd met Roelant POELS.
♀ Maria WINNEPENNINCKX, geboren ca. 1604. Gehuwd voor de kerk te Nederokkerzeel [St.
Stefanus] in 1632 met Simon BOSMANS, schepene (1650), zoon van Antonius BOSMANS en van
Maria SCHOEVAERTS. Hij huwde later met Catharina GILKENS.
♀ Jenneke WINNEPENNINCKX, geboren ca. 1606, gehuwd met Hendrick VAN ELEWIJT.
♂ Livinus WINNEPENNINCKX, geboren te Nederokkerzeel ca. 1608 en overleden te Kampenhout
op 16-12-1668, ca. 60 jaar oud.

Overlijdensakte Livinus WINNEPENNINCKX

HUYGE x ACKERMANS – Stamgrootouders [XI]
Joos HUYGE/HUGO, overleden vóór 24-10-1635, zoon van Joannes HUYGE? en van Francisca DE
WOLF?. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-10-1607 met Christina
ACKERMANS?, overleden92 te Kampenhout op 24-10-1635.

Huwelijksakte HUYGE-AKKERMANS

Overlijdensakte Christina ACKERMANS

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Anna HUYGE, geboren te Kampenhout ca. 1608 en overleden te Kampenhout op 28-07-1657,
ca. 49 jaar oud.
• ♂ Joannes HUYGHE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-02-1609 en jong
gestorven.
• ♀ Christijne HUYGHE/HUGO, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-12-1611.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-01-1635
met Henricus GOEVAERTS. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Joanna GOEVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-10-1635.
92

Er was in dat jaar een pestepidemie in Kampenhout met meer dan 50 pestdoden!
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♂ Guilielmus GOEVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-05-1639.
♀ Anna GOEVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-04-1642.
♂ Petrus GOEVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-03-1648.
♀ Maria GOEVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-04-1652. Gehuwd
met Antonius VAN HALLE.
♂ Joannes HUGO, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-12-1614 en overleden te
Kampenhout op 16-09-1648, 33 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-02-1642 met Margareta VAN HALLE, 25 jaar oud,
gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-10-1616, dochter van Engelbertus VAN
HALLE en van Elisabetha VOLLESOM. Hun kinderen (3):
▪ ♀ Anna HUGO, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-05-1643.
▪ ♂ Joannes HUGO, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-09-1645 en overleden
als jonkman.
▪ ♂ Engelbertus HUGO, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-12-1648. Gehuwd
met Joanna VERREYT.
Zij huwde (xx) op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-071649 met Joannes TSERGIJSELS, zoon van Paulus TSERGIJSELS en van Maria VAN DE PUTTE.
♀ Maria Anna HUGO/HUYGHE, geboren te Kampenhout ca. 1618. Gehuwd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-10-1640 met Thomas VAN HALLE, 27 jaar oud, gedoopt
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-07-1613, zoon van Jeronimus VAN HALLE en van
Maria VAN CUTSEGEM. Hun kinderen (8):
▪ ♀ Joanna VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-07-1641. Gehuwd
met Petrus DE RIDDER.
▪ ♀ Elisabetha VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-07-1643.
Gehuwd met Joannes LENAERTS uit Veltem-Beisem.
▪ ♀ Anna VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-03-1645.
▪ ♀ Clara VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-11-1647.
▪ ♀ Catharina VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-01-1649 en jong
gestorven.
▪ ♀ Christina VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-09-1650.
▪ ♀ Catharina VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-12-1653.
▪ ♂ Joannes VAN HALLE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-12-1656.
♀ Digna HUYGHE, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-04-1625. Gehuwd met
Henricus MERCX.
▪
▪
▪
▪

•

•

•

WINNEPENNINCKX x VAN PUERSELE – Stamovergrootouders [XII]
Willem WINNEPENNINCKX?, gehuwd met Anna VAN PUERSELE?. Hun kinderen:
• ♂ Guilielmus WINNEPENNINCKX.
• ♂ Nicolaus WINNEPENNINCKX.

HUYGHE x DE WOLF – Stamovergrootouders [XII]
Joannes HUYGHE?93, gehuwd met Francisca DE WOLF, geboren te Kampenhout ca. 1550, dochter van
Laureys (Loys) DE WOLF en van Margareta DE WILDE. Hun kind:
93

Notarisakte dd. 12-09-1627: Francijne De Wolff ende Jan Huyghe verkopen aan zoon Joos en Christijne
Ackermans te wetene een dachwant van ende vuyt drije dachwande maeymeersch luttel min off meer, gelegen
in de Prochie Campenhout.
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•

♂ Joos HUYGHE, overleden vóór 24-10-1635.

4.5.3. Voorouders Anna TSERGIJSELS

TSERGIJSELS x VANDE PUTTE – Stamouders [X]
Paulus TSERGIJSELS, Pauwel, geboren te Hever ca. 1599 en overleden te Kampenhout op 22-08-1653,
54 jaar oud, zoon van Rombout SERGIJSELS en van Catharina VERRET. Gehuwd op ca. 21-jarige
leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-05-1620 met Maria VANDEN PUTTE,
geboren te Elewijt ca. 1596 en overleden te Kampenhout op 07-03-1654, ca. 58 jaar oud, dochter van
Christophorus VAN PUTTE? en van Elisabetha STROOBANTS?.

Huwelijksakte TSERGIJSELS-VANDEN PUTTE

Overlijdensakte Paulus TSERGIJSELS

Overlijdensakte Maria VANDEN PUTTE

– 151 –

Hun kinderen (11) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-07-1621. Gehuwd
op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-07-1649 met
Margaretha VAN HALLE.
• ♂ Rumoldus TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-05-1623.
• ♀ Joanna TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-04-1625. Gehuwd op
27-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-10-1652 met Antonius
RIJDANS, 26 jaar oud, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 05-11-1625, zoon van Goswinus
RIJDANS en van Maria VAN VLESSELAER. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Joannes RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 02-10-1653.
▪ ♂ Engelbertus RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 25-06-1655.
▪ ♀ Maria RIJDANS, tweelingzus van Catharina, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 22-04-1657.
▪ ♀ Catharina RIJDANS, tweelingzus van Maria, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 22-04-1657.
▪ ♀ Barbara RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 06-05-1659 en overleden te Berg op
30-09-1662, 3 jaar oud.
• ♀ Anna TSERGIJSELS, geboren en gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-06-1627 en
overleden te Kampenhout op 12-07-1696, 69 jaar oud.

Doopakte Anna TSERGIJSELS

•

•

♀ Catharina TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-05-1629 en
overleden te Berg op 15-05-1718, 88 jaar oud. Gehuwd op30- jarige leeftijd voor de kerk te Berg
[St. Stephanus] op 29-06-1659 met Jacobus RIJDANS, 26 jaar oud, gedoopt te Berg [St. Stephanus]
op 30-11-1632, zoon van Goswinus RIJDANS en van Maria VAN VLESSELAER. Hun kinderen (2):
▪ ♂ Joannes RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 05-12-1660. Gehuwd met Catharina
VAN LOOCK.
▪ ♀ Anna RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 15-10-1662. Gehuwd met Andreas
JANSSENS.
♂ Jacobus TSERGIJSELS/VAN GIJSEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-09-1631
en overleden na 1663. Gehuwd vóór 1660 met Susanna VAN VELTHEM, geboren te Elewijt ca.
1623 en overleden te Kampenhout op 28-05-1711, ca. 88 jaar oud, dochter van Huibrecht VAN
VELTHEM en van Barbara VANDER ZIJPEN. Wonend te Kampenhout [Campelaer]. Hun kinderen
(6):
▪ ♀ Anna TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-03-1660.
▪ ♀ Catharina TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-10-1662.
Gehuwd met Joannes SERVRANCKX uit Erps.
▪ ♀ Elisabetha TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-10-1665.
Gehuwd met Laurentius VAN HALLE.
▪ ♀ Joanna TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-10-1669 en
overleden te Kampenhout op 16-12-1693, 24 jaar oud.
▪ ♂ Dionisius TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-04-1672.
Gehuwd met Joanna DE COSTER.
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•
•

•
•

•

▪ ♂ Petrus TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-08-1674.
♂ Engelbertus TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-03-1634 en jong
gestorven.
♀ Maria TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-06-1636 en overleden
te Kampenhout op 28-08-1678, 42 jaar oud. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-11-1659 met Joannes GOOVAERTS. Wonend te
Kampenhout, Langestraete. Hun kinderen (8):
▪ ♂ Engelbertus GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-11-1660.
▪ ♂ Rumoldus GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-10-1662.
▪ ♂ Egidius GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 31-12-1664.
▪ ♀ Anna GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-06-1667.
▪ ♀ Maria GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-12-1669.
▪ ♂ Petrus GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-03-1672.
▪ ♂ Guilielmus GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-01-1675.
▪ ♂ Henricus GOOVAERTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-12-1676.
♂ Engelbertus TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-12-1638.
♂ Dionisius TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-01-1640 en
overleden te Kampenhout op 09-09-1676, 36 jaar oud. Gehuwd op 34-jarige leeftijd voor de kerk
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-01-1674 met Anna VAN DOREN, 24 jaar oud, gedoopt
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-12-1649, dochter van Henricus VAN DOREN en van
Joanna MOMMENS. Hun kinderen (2):
▪ ♂ Marcus TSERGEYS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-03-1675.
▪ ♂ Antonius TSERGEYS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-01-1677. Gehuwd
met Margareta WIJNS.
Zij huwde (xx) op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-051677 met Daniel TSERGIJSELS, overleden94 te Kampenhout op 04-12-1695.
Zij huwde (xxx) op ca. 46-jarige leeftijd in 1696 met Joannes WAUTERS. Dit huwelijk bleef
kinderloos.
♂ Amandus TSERGIJSELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-01-1641.

TSERGIJSELS x VERRET – Stamgrootouders [XI]
Romuldus TSERGIJSELS?, gedoopt in 1556 en begraven te Hever op 02-05-1658, ca. 102 jaar oud.
Gehuwd vóór 1595 met Catharina VERRET, geboren ca. 1565 en overleden te Hever op 23-02-1639,
ca. 74 jaar oud, dochter van Jacobus VEREECT en van Paschasia VAN ESPEN.

94

Notaris Brandt te Boortmeerbeek op 19-09-1695: testament van Daneel SERGIJSELS x Ana VAN DOREN. Zij
bevelen hun ziel aan God, etc. en willen begraven worden in gewijde aarde met een betamelijke uitvaart ter
discretie van de langstlevende. Erfelijke goederen van de testateur: 1 bunder beemd in Nederokkerzeel; ⅓ van
½ bunder land in Nederokkerzeel, nog onverdeeld tegen zijn broers; ⅓ van een kapitale rente van 107 gulden
ten laste van zijn broer Gerard SERGIJSELS, ook onverdeeld.
Als de testateur eerst sterft krijgt zijn vrouw alle goederen. Na haar dood vallen ze ten deel aan Antoni
SERGIJSELS, zoon van Dionijs SERGIJSELS x vs. Anna VAN DOREN.
Als de testatrice eerst sterft krijgt haar man in tocht het huis en hof waar zij nu wonen in Kampenhout, haar
verworven van haar ouders.
Getuigen: Adriaan Van der Meiren, koster te Kampenhout, en Hendrick De Coninck.
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Begrafenisakte Romuldus TSERGIJSELS

Overlijdensakte Catharina VERRET

Hun kinderen95 en kleinkinderen:
• ♂ Paulus TSERGIJSELS, Pauwel, geboren te Hever ca. 1599 en overleden te Kampenhout op 2208-1653, 54 jaar oud.
• ♂ Jan SERGIJSELS, geboren te Hever. Hij was ongehuwd.
• ♂ Jacob SERGIJSELS, pachter, geboren te Hever en overleden te Hever op 26-11-1654.
Gehuwd (x) voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-08-1634 met Anna PARIDAENS,
overleden na 1673, dochter van Dionijs PARIDAENS en van Geertrui STOFFELS. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes SERGIJSELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-09-1635. Gehuwd met
Barbara VERMUYEN.
▪ ♂ Engelbertus SERGIJSELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-10-1637 en
overleden vóór 1655.
▪ ♀ Maria SERGIJSELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-02-1640 en overleden na
1678. Gehuwd met Joris BOGAERTS.
▪ ♀ Catharina SERGIJSELS, geboren te Hever.
▪ ♂ Petrus SERGIJSELS, geboren te Hever.
▪ ♀ Petronella SERGIJSELS, geboren te Hever.
Gehuwd (xx) met Anna CORNELIS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-10-1631, dochter
van Servaes CORNELIS en van Elisabetha VAN HAECHT.
▪ ♀ Elisabetha of Anna SERGIJSELS, geboren te Hever ca. 1653.
Gehuwd (xxx) met Maria SEGERS, overleden te Hever op 02-12-1699, weduwe van Petrus
ROMBOUTS/ROMMENS. Hun kind:
▪ ♂ Guilielmus SERGIJSELS, geboren te Hever ca. 1654.
• ♀ Maria SERGIJSELS, geboren te Hever en overleden vóór 24-03-1646. Gehuwd voor de kerk te
Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-11-1623 met Jacobus GIJSELINCX, overleden te Hever op 30-081664, zoon van Aert GIJSELINCX. Hun kinderen:
▪ ♀ Elisabetha GIJSELINCX, geboren te Hever. Gehuwd (x) met Engelbertus VAN HAL en (xx)
met Antonius WAIJENBORG.
▪ ♂ Jacobus GIJSELINCX96, geboren te Hever.
▪ ♂ Guilielmus GIJSELINCX, geboren te Hever.
▪ ♂ Augustinus GIJSELINCX, geboren te Hever. Gehuwd met Catharina SOMERS uit Mechelen.
▪ ♂ Philippus GIJSELINCX, geboren te Hever.
▪ ♂ Joannes GIJSELINCX, geboren te Hever. Gehuwd met Anna HOIJLAERTS uit Haacht.

95

Akte van erfenisdeling van Jan VERRET op 24-03-1646 door notaris O. Hartius te Mechelen en akte van
erfenisdeling op 27-01-1658 door notaris P. Croon te Mechelen.
96
Zwakzinnig.
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•

♀ Catharina SERGIJSELS, geboren te Hever. Gehuwd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw]
met Petrus STOFFELS. Hun kinderen:
▪ ♀ Catharina STOFFELS, geboren te Hever.
▪ ♀ Maria STOFFELS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-02-1637. Gehuwd met
Joannes BATEN, molenaar van de molen van Relegem97.

VANDEN PUTTE x STROOBANTS – Stamgrootouders [XI]
Christophorus VANDEN PUTTE?, overleden na 1672. Gehuwd met Elisabetha STROOBANTS?,
overleden vóór 1672. Hun kinderen:
• ♀ Maria VANDEN PUTTE, geboren te Elewijt ca. 1596 en overleden te Kampenhout op 07-031654, ca. 58 jaar oud.
• ♂ Jan VANDEN PUTTE98.
• ♂ Hendrik VANDEN PUTTE.
• ♀ Anna VANDEN PUTTE, overleden vóór 07-03-1672. Gehuwd99 met Willem N.

VEREECT x VAN ESPEN – Stamovergrootouders [XII]
Jacob VEREECT?, geboren na 1525 en overleden na 1580. Gehuwd te Hever ca. 1560 met Paschasia
VAN ESPEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] in 1530 en overleden te Hever na 1579 en lang
vóór 1587, dochter van Joannes VAN ESPEN? en van Catharina ’s CLERCX?. Hun kinderen100:
• ♂ Jan VEREECT, geboren te Hever ca. 1562. Gehuwd met Anna ‘s HAMERS.
• ♀ Catharina VERRET/VEREECT, geboren te Hever in 1565 en overleden te Hever op 23-02-1639,
ca. 74 jaar oud.

97

Verdwenen houten staakmolen, gelegen aan de noordzijde van de Molenheide (thans aan de noodwestzijde
van de Trianondreef te Hever).
98
Notaris Janssens: erfgenaam van het Hof van NASSAU op 02-04-1672.
99
Notaris Janssens: er waren op 07-03-1672 drie minderjarige kinderen.
100
Notaris De Munter te Mechelen op 07-03-1587: akte van erfenisdeling.
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4.6. Voorouders Joanna Maria CORBEEL
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CORBEEL x DE CREMER – Oudouders [VI]
Petrus Joannes Baptista CORBEEL101, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-06-1724 en
overleden na 25-04-1774, zoon van Joannes CORBEEL en van Joanna VERCAMMEN/CAMMANS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-08-1752 met
Maria DE CREMER, 28 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-06-1724 en
begraven te Kampenhout op 25-04-1774, 59 jaar oud, dochter van Arnoldus CREMERS en van Anna
BEHETS.

Huwelijksakte CORBEEL-DE KREMER

Begrafenisakte Maria DE CREMER

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Joanna Maria CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-09-1753 en
overleden te Kampenhout op 13-04-1815, 61 jaar oud.

Doopakte Joanna Maria CORBEEL

•
•

♀ Anna Catharina CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-06-1755.
♀ Petronella CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-05-1757. Gehuwd op
27-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-02-1785 met Petrus
SCHELLEKENS., gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-12-1762, zoon van Egidius
SCHELLEKENS en van Joanna KEYAERTS. Wonend te Kampenhout [Ruisbeek].
Hun kinderen (6):
▪ ♀ Anna Maria SCHELLEKENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-05-1785.
▪ ♂ Joannes SCHELLEKENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-10-1787.
▪ ♀ Anna Catharina SCHELLEKENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-121791.
▪ ♀ Maria Anna SCHELLEKENS, geboren te Kampenhout op 19-07-1794. Gehuwd op 20-jarige
leeftijd te Kampenhout op 28-05-1815 met Jan Baptiste DE PUTTER.
▪ ♂ Cornelius SCHELLEKENS, geboren te Kampenhout op 29-01-1797.
▪ ♂ Joannes Franciscus SCHELLEKENS, geboren te Kampenhout op 17-02-1801.

101

De hondentelling van 1772 vermeldt: aen de Lepelstraete, Peeter CORBEELS heeft verclaert eenen hondt te
houden, oudt ontrent drij maanden, hem competerende. Bij declaratie van 4 july 1780 heeft verklaert geenen
hond meer te houden ontrent een jaer geleden.
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•

•
•

♂ Joannes Baptista CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-03-1760.
Gehuwd (x) op 19-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-04-1779
met Anna Maria VAN HALLE, 29 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-121749 en overleden op 29-12-1785, 36 jaar oud, weduwe van Petrus HUYGENS, dochter van
Joannes VAN HALLE en van Petronella MERTENS. Hun kind:
▪ ♂ Petrus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-05-1780.
Gehuwd (xx) met Maria Theresia VERTONGEN.
♂ Jacobus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-05-1763.
♀ Barbara CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-07-1764.

CORBEEL x VERCAMMEN – Oudgrootouders [VII]
Joannes CORBEEL, mogelijks geboren in 1706 en overleden te Kampenhout op 22-07-1760, ca. 54
jaar oud, zoon van Petrus CORBEEL en van Joanna PUTTEMANS. Gehuwd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-07-1723 met Joanna VERCAMMEN /CAMMANS, gedoopt te
Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-03-1697 en overleden te Kampenhout op 10-02-1767, 69 jaar oud,
dochter van Petrus VERCAMMEN en van Catharina BOULS.

Huwelijksakte CORBEEL-CAMMANS

Begrafenisakte Joannes CORBEEL

Begrafenisakte Joanna VERCAMMEN

Hun kinderen (5) en kleinkinderen:
• ♂ Petrus Joannes Baptista CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-061724.

Doopakte Petrus Joannes Baptista CORBEEL

•

•

♂ Jacobus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-05-1727. Gehuwd op
30-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-07-1757 met Elisabetha
TOBBACK, 35 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-04-1722 en overleden
te Kampenhout op 16-02-1772, 49 jaar oud, dochter van Petrus TOBBACK en van Barbara
SCHOVAERTS.
Hun kinderen (4):
▪ ♂ Joannes Baptista CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-04-1758.
Gehuwd met Joanna PIOT uit Buken.
▪ ♂ Joannes Josephus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1760.
▪ ♂ Henricus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-09-1762.
▪ ♂ Petrus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-12-1766.
♂ Joannes CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-06-1731.
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•
•

♀ Maria Anna CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-06-1733.
♀ Elisabetha CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-10-1737.

DE CREMER x BEHETS – Oudgrootouders [VII]
Arnoldus CREMERS, gedoopt te op 15-12-1700 en overleden te Kampenhout op 22-05-1763, 62 jaar
oud, zoon van Joannes DE CREMER en van Maria DE BECKER. Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de
kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-08-1722 met Anna BEHETS, 24 jaar oud, gedoopt te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-02-1699 en overleden te Kampenhout op 17-06-1763, 64
jaar oud, dochter van Hieronimus BOHETS en van Martina VAN LOOCK.

Huwelijksakte DE CREMER-BEHETS

Overlijdensakte Arnoldus DE CREMER

Begrafenisakte Anna BEHETS

Hun kinderen (10):
• ♀ Petronella DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-02-1722 en jong
gestorven.
• ♀ Maria DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-06-1724 en begraven
te Kampenhout op 24-04-1774, 59 jaar oud.

Doopakte Maria DE CREMER

•
•
•
•
•
•
•
•

Anna DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-02-1726 en jong
gestorven.
♀ Petronella DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-10-1728. Gehuwd
met Franciscus ELAERTS uit Everberg.
♀ Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-08-1730 en jong
gestorven.
♀ Elisabetha DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-04-1732.
♀ Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-02-1734 en jong
gestorven.
♀ Anna DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-12-1735.
♀ Catharina DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-09-1737.
♂ Josephus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-11-1738.
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CORBEEL x PUTTEMANS – Oudovergrootouders [VIII]
Petrus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-08-1664 en overleden 102 te
Kampenhout [Relst] op 03-10-1710, 46 jaar oud, zoon van Jeronimus CORBEEL en van Joanna VAN
HAMME. Gehuwd op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-011691 met Joanna PUTTEMANS, 25 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-111665 en overleden te Kampenhout [Op de Voort] op 06-01-1728, 62 jaar oud, dochter van Guilielmus
PUTTEMANS en van Maria DE COSTER.
02-10-1719

Huwelijksakte CORBEEL-PUTTEMANS

Overlijdensakte Joanna PUTTEMANS

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Joanna CORBEELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-05-1693.
• ♀ Maria CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-11-1695. Gehuwd op 32jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-06-1728 met Petrus
SCHOEVAERTS, 31 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-01-1697, zoon
van Servaes SCHOEVAERTS en van Barbara ARTOIS. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus SCHOEVAERTS, tweelingbroer van Engelbertus, gedoopt Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 19-09-1729.
▪ ♂ Engelbertus SCHOEVAERTS, tweelingbroer van Petrus, gedoopt Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 19-09-1729.
▪ ♀ Elisabetha SCHOEVAERTS, gedoopt Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-01-1731.
• ♂ Angelus CRABBEELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-06-1698 en overleden
vóór 1747. Gehuwd op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op
06-03-1728 met Petronilla VERSTRAETEN103, 21 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 14-09-1706, dochter van Jacobus VERSTRAETEN en van Catharina DE COSTER.
Hun kinderen (6):
▪ ♂ Joannes N., geboren ca. 1725 en jong gestorven.
▪ ♀ Petronella CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-12-1728.
▪ ♂ Petrus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-08-1730.
▪ ♂ Judocus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-08-1732.
▪ ♀ Theresia CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-01-1734.
▪ ♀ Anna Maria CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-04-1736.
102

Akte niet gevonden.
De telling van de haardsteden in 1747 vermeldt: de weduwe Engel CORBEEL; persoonen (3), waeronder een
kint oudt 12 jaeren; koijen (2), kalveren (1); haerten (2).
De volkstelling van 1755 vermeldt: de wed. Engel CORBEEL, pachterije bedrijvende van 6 bunder landt, 2 k. Jan
ende Thresia resp. oudt 27 ende 18 jaeren.
De hondentelling van 1772 vermeldt: aen de Zeepstraete, de weduwe Engel CORBEEL heeft verclaert geenen
hondt te houden.
103

– 160 –

•
•
•

▪ ♀ Elisabeth Barbara CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-12-1739.
♀ Elisabeth CRABBEELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-12-1701.
♂ Judocus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-10-1705.
♂ Joannes CORBEEL, mogelijks geboren in 1706 en begraven te Kampenhout op 22-07-1760, ca.
54 jaar oud.

VERCAMMEN x VAN BOSTRATEN xx BOULS – Oudovergrootouders [VIII]
Petrus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-08-1656 en overleden te Hever
op 29-09-1712, 56 jaar oud, zoon van Petrus VERCAMMEN en van Catharina WAIJENBORG.

Overlijdensakte Petrus VERCAMMEN

Gehuwd (x) op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-05-1685 met Clara
VAN BOSTRATEN, overleden te Hever op 19-01-1696, zij was weduwe van Petrus SERVRANCX.
Gehuwd (xx) op 40-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-10-1696 met
Catharina BOULS, 27 jaar oud, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-11-1668, dochter van
Ludovicus BULS en van Catharina VAN GORP.

Huwelijksakte VERCAMMEN-BULS

Hun kinderen (6):
• Joanna VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-03-1697 en begraven te
Kampenhout op 10-02-1767, 69 jaar oud.

Doopakte Joanna VERCAMMEN

♂ Petrus VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-01-1699 en overleden na
1713.
• ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-01-1701 en overleden te
Hever op 08-02-1701, 10 dagen oud.
• ♂ Joannes VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-01-1702 en overleden na
1713.
• ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-09-1704 en overleden na
1713.
• ♂ Dirk VERCAMMEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-01-1707 en overleden te
Hever op 27-09-1716, 9 jaar oud.
Zij huwde later met Henricus VAN GIJSEL/SERGIJSELS.
•
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DE CREMER x DE BECKER – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-05-1661, zoon van Petrus
CREMERS en van Joanna PROVENIERS. Gehuwd met Maria DE BECKER?. Hun kinderen (8):
• ♂ Joannes DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-11-1682.
• ♂ Jacobus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-01-1684.
• ♀ Elisabetha DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-05-1686.
• ♂ Henricus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1687. Gehuwd
(x) met Barbara VERBOOMEN, gehuwd (xx) met Catharina BEHETS uit Kwerps.
• ♂ Ludovicus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1690.
• ♂ Petrus DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-05-1696.
• ♂ Arnoldus CREMERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-12-1700 en overleden
te Kampenhout op 22-05-1773, 62 jaar oud.

Doopakte Arnoldus CREMERS

•

♂ Antonius DE CREMER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-02-1704.

BEHETS x VAN LOOCK – Oudovergrootouders [VIII]
Hieronimus BOHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 29-02-1656 en overleden te Kampenhout op
16-04-1700, 44 jaar oud, zoon van Philippus BEHETS en van Catharina VERSTREPEN. Gehuwd op 28jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St. Servatius]104 op 22-08-1684 met Martina VAN LOOCK?, alias
PUTTEMANS, ca. 27 jaar oud, geboren ca. 1657 en overleden te Kampenhout [Campelaer] op 11-101735, ca. 78 jaar oud.

Huwelijksakte BEHETS-VAN LOOK

Overlijdensakte Hironymus BEHETS

Overlijdensakte Martina VAN LOOK

104

Het huwelijk in Berg is ongeldig en ze zijn opnieuw gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 18-02-1685. Martina VAN LOOCK is drie weken voordien naar Kampenhout komen wonen om te
huwen, maar is nog onderdaan van de pastoor van Berg waar ze voordien woonde.
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Hun kinderen (10) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-09-1685. Gehuwd met
Petrus PISSOOT.
• ♂ Joannes BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-02-1687. Gehuwd met
Catharina DE COSTER.
• ♀ Gertrudis BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-06-1688.
• ♂ Petrus BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-07-1689. Gehuwd met
Petronella VAN HALLE.
• ♀ Petronella BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-04-1691.
• ♂ Philippus BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-04-1693 en jong
gestorven.
• ♂ Philippus BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-08-1694 en overleden
te Berg op 27-01-1731, 36 jaar oud. Gehuwd op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St.
Servatius] op 16-10-1723 met Elisabetha VAN HUYCHT, 34 jaar oud, gedoopt te Berg [St.
Servatius] op 12-04-1689 en overleden te Berg op 16-10-1741, 52 jaar oud, dochter van Joannes
VERHUYCHT en van Maria TIJCK. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Joannes BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 01-01-1724 en overleden te Berg op
16-10-1741, 17 jaar oud.
▪ ♀ Petronella BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 27-07-1725.
▪ ♀ Anna BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 06-03-1728.
▪ ♂ Guilielmus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 09-04-1729.
• ♂ Egidius BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-12-1696.
• ♀ Anna BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-02-1699 en overleden te
Kampenhout op 17-06-1763, 64 jaar oud.

Doopakte Anna BEHETS

•

♀ Adriana BEHETS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-09-1700.

CRABBEEL/CORBEEL x VAN HAMME – Oudbetovergrootouders [IX]
Jeronimus CRABBEEL/CORBEEL gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-02-1628, zoon
van Stephanus CRABBEEL en van Elisabetha VANDER SIJPE.
Gehuwd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-05-1654 met Joanna VAN HAMME,
gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-11-1629 en overleden te Kampenhout op 20-101694, 64 jaar oud, dochter van Hubertus VAN HAMME en van Catharina GRAUWELS.

Overlijdensakte Joanna VAN HAM
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Huwelijksakte CORBEEL-VAN HAMME

Hun kinderen (5):
• ♂ Abraham CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-07-1655.
• ♀ Catharina CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-08-1658.
• ♂ Henricus CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-05-1661.
• ♂ Petrus CRABBEELS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-08-1664.

Doopakte Petrus CRABBEELS

•

♂ Joannes CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-03-1668. Gehuwd met
Elisabetha VERHOEVEN.

PUTTEMANS x DE COSTER – Oudbetovergrootouders [IX]
Guilielmus PUTTEMANS, geboren te Kampenhout ca. 1616 en overleden te Kampenhout op 02-091684, ca. 68 jaar oud, zoon van Egidius PUTTEMANS en van Maria CRUYTMANS. Gehuwd voor de
kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-11-1643 met Maria DE COSTER, gedoopt te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-10-1624 en overleden te Kampenhout op 23-12-1695, 71
jaar oud, dochter van Stephanus DE COSTER en van Elisabetha VANDE PUT.
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Huwelijksakte PUTTEMANS-COSTERS

Overlijdensakte Guillielmus PUTTEMANS

Overlijdensakte Maria DE COSTER

Hun kinderen (11):
• ♂ Amandus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-08-1644.
• ♀ Margareta PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-11-1645. Gehuwd
met Michael WOUTERS.
• ♀ Catharina PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-11-1647.
• ♂ Jacobus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-09-1649.
• ♂ Stephanus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-09-1651.
• ♂ Antonius PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1653.
• ♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-01-1655.
• ♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-09-1657.
• ♂ Dionisius PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-03-1662.
• ♀ Joanna PUTTEMANS, gedoopt 105 te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-11-1665 en
overleden te Kampenhout [Op de Voort] op 06-01-1728, 62 jaar oud.
• ♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-03-1668.

VERCAMMEN x WAIJENBORG – Oudbetovergrootouders [IX]
Zie 5.5. Voorouders Henricus VAN HAL(LE)

BULS x VAN GORP – oudbetovergrootouders [IX]
Ludovicus BULS, overleden te Hever op 15-06-1670, zoon van N. BULS. Gehuwd met Catharina VAN
GORP, geboren te Hever op 13-12-1639 en overleden na 1695 en vóór 1713, dochter van Nicolaus
VAN GORP en van Magdalena VAN DEN EYNDE.

Overlijdensakte Ludovicus BULS

Hun kinderen en kleinkinderen:
105

Akte niet gevonden.
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•
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•

♂ Joannes BULS, geboren te Hever ca. 1662 en overleden na 1711. Gehuwd voor de kerk te Hever
[Onze-Lieve-Vrouw] op 17-05-1697 met Catharina MEUTERMANS, 35 jaar oud, gedoopt te Hever
[Onze-Lieve-Vrouw] op 12-02-1662 en overleden na 1711. Zij was de weduwe van Adrianus
STROOBANTS. Hun kinderen (3 geboren in Hever, andere geboren in Boortmeerbeek):
▪ ♀ Catharina BULS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-12-1697.
▪ ♀ Maria BULS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-07-1699.
▪ ♂ Joannes BULS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-05-1701.
♂ Adrianus BULS, geboren te Hever ca. 1664 en overleden na 1713.
♀ Joanna BULS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-03-1666.
♀ Catharina BOULS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-11-1668.

Doopakte Catharina BOULS

Zij huwde (xx) later met Antonius VANDEVENNE.

CREMERS x PROVENIERS – Oudbetovergrootouders [IX]
Zie 5.3. Voorouders Petrus DE CREMER

BEHETS x VERSTREPEN – Oudbetovergrootouders [IX]
Philippus BEHETS?, overleden te Berg op 18-07-1704. Gehuwd106 voor de kerk te Berg [St. Servatius]
op 28-02-1648 met Catharina VERSTREPEN/VAN STRECKEN?, overleden te Berg op 10-09-1702.

Huwelijksakte BEHETS-VERSTREPEN

Overlijdensakte Philippus BOHETS

Overlijdensakte Catharina VAN STRECKEN

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♂ Gertrudis BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 12-12-1648.
• ♂ Dimpna BEHETS, geboren te Berg op 07-04-1651 en gedoopt te Berg [St. Servatius] op 10-041651.
106

Ondertrouw op 21-01-1648.
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•

♂ Hieronimus BOHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 29-02-1656 en overleden te
Kampenhout op 16-04-1700, 44 jaar oud.

Doopakte Hieronimus BOHETS

•

•

107

♂ Jacobus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 02-02-1659 en overleden te Berg op 25-011692, 32 jaar oud. Gehuwd107 op ca. 22-jarige leeftijd voor de kerk te Elewijt [St. Hubertus] in
1681 met Anna VANDEN BRANDEN, ca. 21 jaar oud, geboren te Elewijt ca. 1660, dochter van
Adrianus VANDEN BRANDEN en van Anna VANDER ZIJPE. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Maria BEHETS, geboren te Elewijt in 1681.
▪ ♂ Willem BEHETS, geboren te Elewijt in 1683.
▪ ♀ Josina BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 03-03-1686.
▪ ♀ Catharina BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 18-011689.
▪ ♀ Maria Elisabetha BEHETS/BETTENS, geboren te Elewijt en
gedoopt te Berg [St. Servatius] op 31-12-1691.
▪ ♀ Barbara BEJETS, geboren te Elewijt in 1705.
♂ Martinus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 15-01-1662
en overleden te Berg op 13-07-1735, 73 jaar oud.
Gehuwd (x) op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 16-07-1685 met Petronella POELS, ca. 25 jaar oud,
geboren te Nederokkerzeel ca. 1660 en overleden te Berg op 29-071702, ca. 42 jaar oud, dochter van Joannes POELS en van Joanna
ELSKENS. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Barbara BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 04-081686. Gehuwd met Joannes VAN MESSEM uit Perk.
▪ ♂ Hieronimus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 13-011689 en jong gestorven.
▪ ♂ Joannes BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 25-101691. Gehuwd met Joanna SCHOEVAERTS.
▪ ♂ Engelbertus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 0802-1696. Gehuwd met Maria TOBBACK.
▪ ♀ Catharina BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 25-041699.
Gehuwd (xx) met Maria VAN HEFFEN, gedoopt te Machelen [St.
Gertrudis] op 30-07-1667 en overleden te Berg op 08-06-1742, 74
jaar oud, weduwe van Engelbertus VAN DOREN, dochter van
Titelblad van het
Martinus VAN HEFFEN en van Catharina VERBIST. Hun kinderen (2):
doopregister van Berg

Zij woonden in 1681 te Elewijt.
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▪

•

Hieronimus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 22-03-1709. Gehuwd met Maria
WALSCHAERT.
▪ ♀ Elisabetha BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 20-07-1714. Gehuwd met Joannes
VAN STEENWINCKEL.
♂ Petrus BEHETS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 05-03-1665.

DE COSTER x VAN DE PUT – Stamouders [X
Stephanus DE COSTER/SCUESTERS?, gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op
14-11-1621 met Elisabetha VANDE PUT?.

Huwelijksakte DE CUESTER-VANDE PUT

Hun kinderen:
• ♀ Maria DE COSTER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-10-1624.

Doopakte Maria DE COSTER

•

♂ Dionisius DE COSTER, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-03-1629.

BULS x N. – Stamouders [X]
N. BULS, zijn kinderen:
• ♂ Ludovicus BULS, overleden te Hever op 15-06-1670.

Overlijdensakte Ludovicus BULS

•
•

♂ Joannes BULS, wonend in Boortmeerbeek (1668).
♀ Catharina BULS.
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4.6.1. Voorouders Jeronimus CRABBEEL

CRABBEEL x VANDER SIJPE – Stamouders [X]
Stephanus CRABBEEL, geboren vóór 1600 en overleden te Kampenhout op 02-08-1651, zoon van
Stephanus CRABBEEL en van Elisabetha LEYS. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 25-02-1623 met Elisabetha VAN ZIJPEN?, overleden108 te Kampenhout op 00-04-1630.

Huwelijksakte CRABBEEL-VAN ZIJPEN

Overlijdensakte Stephanus CRABBEEL

Hun kinderen (4):
• ♀ Martina CRABBEEL, geboren ?1624. Gehuwd met Nicolaus VAN GORP.
• ♀ Margaretha CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-04-1626.
• ♂ Jeronimus CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-02-1628.

108

Akte niet gevonden.
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Doopakte Jeronimus CRABBEEL

•

♂ Joannes CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-04-1630.

CORBEEL/CRABBEEL x LEYS – Stamgrootouders [XI]
Stephanus CORBEEL/CRABBEEL, schepene, geboren te Kampenhout in 1569 en overleden 109 te
Kampenhout op 15-11-1625, ca. 56 jaar oud, zoon van Hieronimus CORBEEL en van Margareta
SCHELCKENS. Gehuwd met Elisabetha LEYS?. Hun kinderen (7):
• ♂ Stephanus CRABBEEL, geboren vóór 1600.
• ♀ Martijne CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-02-1600. Gehuwd (x)
met Antonius VAN ETTERBEECK, gehuwd (xx) met Gaspar BLOCKMANS.
• ♀ Jacquemijne CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-07-1602.
• ♂ Joannes CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-06-1604.
• ♀ Maria CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-10-1606. Gehuwd met
Henricus SECOT.
• ♀ Catharina CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-09-1609. Gehuwd (x)
met Engelbertus VAN HALLE, gehuwd (xx) met Adrianus VERMEULEN uit Hever.
• ♀ Joanna CRABBEEL, geboren na 1609. Gehuwd met Peter VAN BREEDZIJP.

CRABBEEL/CORBEEL x SCHELCKENS – Stamovergrootouders [XII]
Hieronimus CRABBEEL/CORBEEL?, overleden vóór 1629. Gehuwd met Margareta SCHELCKENS
/SCHELLEKENS?. Hun kinderen (6) en kleinkinderen en kleinkinderen:
• ♂ Dionisius CORBEEL/CRABBEEL, geboren vóór 1569. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout
[Onze-Lieve-Vrouw] op 04-06-1606 met Maria VERREYT, overleden110 te Kampenhout op 08-071636. Hun kind:
▪ ♂ Joannes CRABBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-03-1608.
• ♂ Stephanus CRABBEEL, geboren te Kampenhout in 1569 en overleden te Kampenhout op 1511-1625, ca. 56 jaar oud.
• ♀ Maria CORBEEL, overleden te Berg op 22-04-1626. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 27-09-1613 met Andreas SCHOUVAERTS. Hun kinderen (3):
▪ ♂ Martinus SCHOUVAERTS, gehuwd met Joanna VAN ETTERBEECK.
▪ ♂ Antonius SCHOUVAERTS.
▪ ♂ Judocus SCHOVAERTS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 13-03-1626.
Hij huwde (xx) voor de kerk te Berg [St. Stephanus] op 27-10-1626 met Maria MOMMENS,
geboren te Kampenhout. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Maria SCHOVAERTS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 06-04-1628.
109
110

Akte niet gevonden.
Gestorven aan de pest.
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•
•

•

▪ ♀ Anna SCHOVAERTS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 09-02-1631.
▪ ♀ Emerentiana SCHOVAERTS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 04-08-1633.
▪ ♂ Cornelius SCHOVAERTS, gedoopt te Berg [St. Stephanus] op 16-02-1636.
▪ ♂ Petrus SCHOUVAERTS.
▪ ♂ Aert SCHOUVAERTS.
♀ Anna CRABBEEL/CORBEEL, gehuwd met Hendrick SCHOUVAERTS.
♀ Barbara CRABBEELS, geboren te Kampenhout. Gehuwd met Hendrick VAN ETTERBEECK,
overleden te Kampenhout op 22-06-1633. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Anna VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-07-1610.
▪ ♀ Elisabetha VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-01-1612.
▪ ♀ Joanna VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-02-1614.
▪ ♂ Guilielmus VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-09-1616.
▪ ♂ Henricus VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-09-1620.
Gehuwd met Maria BECKERS.
▪ ♀ Catharina VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-04-1624.
▪ ♂ Petrus VAN ETTERBEECK, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-02-1627.
Zij huwde (xx) met Joannes VAN COECKELBERGH.
♂ Joannes CRABBEEL/CORBEEL, geboren te Kampenhout. Gehuwd voor de kerk te Kampenhout
[Onze-Lieve-Vrouw] op 28-09-1605 met Joanna (VAN) NIEUHOF/NIEUHOFF. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna CRABBEEL/CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-11-1605.
▪ ♀ Margareta CRABBEEL/CORBEEL, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-041607.
▪ ♂ Joannes CRABBEEL/CORBEEL, geboren te Kampenhout.
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4.6.2. Voorouders Joanna VAN HAMME
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VAN HAMME x GRAUWELS – Stamouders [X]
Hubertus VAN HAMME 111 , geboren te
Steenokkerzeel in 1599 en overleden 112 te
Steenokkerzeel in 1662, ca. 63 jaar oud, zoon van
Petrus VAN HAMME en van Anna VERELST.
Gehuwd voor de kerk te Steenokkerzeel [St.
Romuldus] op 05-01-1623 met Catharina
GRAUWELS, 19 jaar oud, gedoopt te
Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-08-1603 en
overleden113 te Steenokkerzeel op 01-04-1660, 55
jaar oud, dochter van Daniel GRAUWELS en van
Lijsbeth VANDEN DAELE.

Steenokkerzeel – Kasteel (1696)

Huwelijksakte VAN HAMME-GRAUWELS

Hun kinderen (11) en kleinkinderen:
• ♀ Anna VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-04-1624 en overleden te
Steenokkerzeel op 11-09-1661, 37 jaar oud. Gehuwd op 17-jarige leeftijd voor de kerk te
Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-10-1641 met Jacobus DE CEUSTER, geboren te Berg in 1620
en overleden te Steenokkerzeel op 13-09-1661, ca. 41 jaar oud, zoon van Franciscus DE CEUSTER
en van Anna WINNEPENNINCKX. Hun kinderen:
▪ ♀ Anna DE CEUSTER, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-12-1644. Gehuwd met
Daniel VAN EYCKEN.
▪ ♀ Catharina DE CEUSTER, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 15-09-1647 en
overleden te Steenokkerzeel op 06-09-1661, 13 jaar oud.
▪ ♂ Franciscus DE CEUSTER, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 15-03-1650.
▪ ♂ Guilielmus DE CEUSTER, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-01-1653.
▪ ♀ Josina DE CEUSTER, geboren te Steenokkerzeel in 1655.
▪ ♀ Elisabetha Theresia DE CEUSTER, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 13-06-1660.
Gehuwd met Guilielmus VERCAREN.
• ♀ Elisabetha VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 23-12-1625. Gehuwd
op 18-jarige leeftijd voor de kerk te met Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 22-05-1644 met
Joannes VAN ROY.

111

Hij was in dienst bij de kasteelheren van Steenokkerzeel.
Akte niet gevonden.
113
Akte niet gevonden.
112
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•
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•

114
115

♀ Maria VAN HAMME, gedoopt114 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-04-1628. Gehuwd op
37-jarige leeftijd voor de kerk te met Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 26-11-1665 met Judocus
VAN HAMME, 27 jaar oud, gedoopt te Humelgem [St. Catharina] op 28-12-1637, zoon van Petrus
VAN HAMME en van Margareta VANDER HULST. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-06-1666. Gehuwd
met Barbara RIJCKMANS.
▪ ♀ Catharina VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-01-1668.
♀ Joanna VAN HAMME, gedoopt 115 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-11-1629 en
overleden te Kampenhout op 24-10-1694, 64 jaar oud.
♂ Abraham VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 04-01-1633 en
overleden te Humelgem op 22-11-1694, 61 jaar oud. Gehuwd op 45-jarige leeftijd voor de kerk
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-02-1679 met Anna VAN GORP, dochter van Daniel
VAN GORP en van Elisabetha VANDEN DAELE. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus VAN HAMME.
▪ ♂ Engelbertus VAN HAMME, geboren in 1679. Gehuwd met Catharina SCHOLIERS.
▪ ♂ Cornelius VAN HAMME.
▪ ♀ Petronella VAN HAMME, geboren tussen 1679 en 1680 en overleden te Sterrebeek op 2007-1748, 68 à 69 jaar oud. Gehuwd met Joannes COOSEMANS.
▪ ♀ Elisabetha VAN HAMME.
♂ Joannes VAN HAMME, geboren ca. 1635 en overleden te Steenokkerzeel op 01-08-1694, ca.
59 jaar oud.
Gehuwd (x) met Anna KEYAERTS, overleden op 01-08-1679.
Gehuwd (xx) op ca. 45-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St. Servaas] op 26-02-1680 met Anna
SCHOOVAERTS. Hun kinderen:
▪ ♀ Catharina VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-03-1680 en
overleden te Hoeilaart op 16-05-1756, 76 jaar oud. Gehuwd met Egidius VAN ACHTERT.
▪ ♂ Joannes VAN HAMME, overleden te Steenokkerzeel op 04-04-1752. Gehuwd met
Catharina VANDER HULST.
▪ ♀ Anna VAN HAMME, overleden ca. 1769. Gehuwd met Henricus BORREMANS.
▪ ♀ Joslina VAN HAMME.
♂ Petrus VAN HAMME, geboren ca. 1635 en overleden te Steenokkerzeel op 04-10-1694, ca. 59
jaar oud. Gehuwd met Anna VAN HAMME, gedoopt te Humelgem [St. Catharina] op 12-10-1638
en overleden te Steenokkerzeel op 30-09-1704, 65 jaar oud, dochter van Henricus VAN HAMME
en van Barbara AERTS. Hun kinderen (9):
▪ ♂ Petrus VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 27-11-1662 en jong
gestorven.
▪ ♀ Barbara VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-09-1663. Gehuwd
met Guilielmus VAN GRUNDERBEECK.
▪ ♀ Anna VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-06-1665. Gehuwd met
Joannes VAN GRUNDERBEECK.
▪ ♀ Clara VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 19-06-1668 en overleden
te Zaventem op 09-07-1729, 61 jaar oud. Gehuwd (x) met Rumoldus DE COSTER en (xx) met
Petrus VAN STEENWINCKEL.

Meter was Maria DAEMS i.p.v. Maria de COTTEREAU Dna de STEYNOK.
Akte niet gevonden.
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♂ Joannes VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 23-07-1670. Gehuwd
met Anna VAN EYCKEN.
▪ ♂ Paulus VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 21-12-1672. Gehuwd
met Catharina VAN HUMBEECK.
▪ ♀ Judoca VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-05-1675. Gehuwd
met Joannes VAN HUMBEECK.
▪ ♂ Petrus VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 07-02-1678.
▪ ♀ Catharina VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-03-1680. Gehuwd
met Petrus WAUTERS.
♀ Catharina VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-08-1638.
♀ Petronella VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 01-05-1642 en
overleden te Steenokkerzeel op 12-10-1661, 19 jaar oud.
♂ Philippus Columbus VAN HAMME, gedoopt 116 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 30-121644.
♀ Philippa VAN HAMME, gedoopt117 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 23-05-1649. Gehuwd
op 22-jarige leeftijd voor de kerk te met Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 12-07-1671 met Paulus
BULENS.
▪

•
•
•
•

VAN HAMME x VERELST – Stamgrootouders [XI]
Peeter VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 08-02-1596), geboren te Steenokkerzeel in 1566 en
overleden te Steenokkerzeel ca. 1646, ca. 80 jaar oud, zoon van Huybrecht VAN HAMME en van
Petronella CUELENS. Gehuwd op ca. 22 jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus]
op 15-10-1588 met Anna VERELST, ca. 22 jaar oud, geboren ca. 1566, dochter van Willem VERELST?
en van Anna UTENS?.

Huwelijksakte VAN HAMME-VERELST

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Jan VAN HAMME, geboren vóór 1594.
• ♂ Pieter VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 21-03-1628), geboren vóór 1594
• ♀ Catharina VAN HAMME, geboren vóór 1594. Gehuwd met Jan BOOMGAERTS.
• ♀ Maria VAN HAMME, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-03-1594 en overleden
te Steenokkerzeel op 25-08-1635, 41 jaar oud. Gehuwd met Petrus VAN EYCKE, meier van
Steenokkerzeel, geboren ca. 1595 en overleden te Steenokkerzeel op 23-01-1646, ca. 51 jaar
oud. Hun kinderen (8):
▪ ♀ Maria VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 05-09-1626.
▪ ♀ Catharina Ursula VAN EYCKE, gedoopt118 te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 15-10-1628.
Gehuwd met Henricus HEYMBEECK.
▪ ♀ Joanna VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 15-01-1634.
116

Meter was Dna Catharina de Cottereau, baronessa de Jauche.
117
Meter was Dna Cath. de Cottereau.
118
Meter was Dna Catharina de Cotereau.
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•
•

•

▪ ♂ Petrus VAN (DER) EYCKE(N). Gehuwd met Josyne VAN HAM.
▪ ♂ Judocus VAN EYCKE.
▪ ♂ Lambertus VAN EYCKE.
▪ ♀ Barbara VAN EYCKE. Gehuwd met Henricus VANDER ELST.
▪ ♀ Elisabetha VAN EYCKE. Gehuwd met Joannes SPRUYT, meier van Machelen.
Hij huwde (xx) op ca. 40-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-011636 met Anna VAN ESPEN, geboren te Nederokkerzeel, dochter van Jan VAN ESPEN en van
Catharina CLAES. Hun kinderen:
▪ ♂ Daniel VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-11-1636. Gehuwd
met Anna DE COSTER.
▪ ♀ Anna VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 02-05-1638.
▪ ♂ Guilielmus VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 13-06-1640.
Gehuwd met Anna VAN HAMME.
▪ ♂ Cornelius VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 26-01-1642 en
overleden te Steenokkerzeel op 19-10-1683, 41 jaar oud. Gehuwd met Anna DE CUSTER.
▪ ♂ Joannes VAN EYCKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-05-1644. Gehuwd
met Maria HERREMANS.
▪ ♀ Barbara VAN EYCKE. Gehuwd met Petrus VAN FRACHEM.
♂ Henricus VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 21-03-1628), geboren ca. 1595 en overleden
na 1660. Gehuwd voor de kerk Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-05-1615 met Jenne LESAGE,
overleden te Steenokkerzeel op 14-11-1660.
♂ Hubertus VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 21-03-1628), geboren te Steenokkerzeel in
1599 en overleden te Steenokkerzeel in 1662, ca. 63 jaar oud.
♂ Bernardus VAN HAMME, geboren te Berg ca. 1600. Gehuwd met Maria SMEKENS, gedoopt
te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 16-01-1601 en overleden te Humelgem op 10-02-1664, 63
jaar oud. Hun kind:
▪ ♀ Catharina VAN HAMME. Gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-07-1633.
Zij huwde (xx) met Bernardus GORDTS.
♂ Egidius VAN HAMME, meisenier (Grimbergen21-03-1628), geboren te Humelgem in 1600 en
overleden in 1653, ca. 53 jaar oud. Gehuwd met Anna STROOBANTS, overleden in 1653.

Meiseniers
De oorsprong van de ‘maiseniedelieden’, zoals ze in de oudste teksten genoteerd werden, gaat
terug tot de vroege middeleeuwen, meer bepaald de 12de eeuw. Dit is de periode dat het
hertogdom Brabant vorm kreeg en ook het moment dat de heren van Grimbergen op het toppunt
van hun macht stonden. Meiseniers zijn landlieden, die in ruil voor zekere voorrechten in (militaire)
dienst stonden van een heer. Zij traden ook op als oogstbewakers. In 1159, na het einde van de
Grimbergse Oorlogen, is er meer dan waarschijnlijk een overeenkomst gemaakt tussen de hertog
van Brabant en de heren van Grimbergen waarin de rechten van beider meiseniers opgenomen
werden. In 1256 werd tussen Godfried II van Perwez en Leon II van Aa, heren van Grimbergen,
enerzijds en Hendrik II, hertog van Brabant, anderzijds ‘mits de veranderinge van tyt’ een charter
opgemaakt ‘daer by het voorgaende is geconfirmeert ende boven dien gestipuleert dat d’officieren
nochte colfdragers van de hertogh van Brabant egeen gesagh en sullen moeghen hebben in den
lande van Grymberghen in wat saken het selve soude moeghen wesen dan onder andere te opsichte
van de meyssioniersmannen des hertoghs…’. Er was dus reeds vroeger een overeenkomst gemaakt
en deze werd in de loop der tijd herbevestigd door de nieuwe heersers.
– 176 –

In 1292 op St. Ambrosiusdag (4 april) werd een charter opgemaakt tussen de beide heren van
Grimbergen om een einde te maken aan ‘eenich twist die tusschen ons ende onser voorvaderen
geweest heet van ons recht Int lant van Grymberghen’. Hierin werd ook bepaald welke rechten
hun beider meiseniers genoten. Op Sint Pauwelsdag van 1292 werden deze rechten in een
overeenkomst tussen hertog Jan I van Brabant en de beide heren van Grimbergen bevestigd en
werd bepaald hoe men ze diende te interpreteren. Ook deze overeenkomst zal later nog een aantal
malen herbevestigd worden, onder meer in 1456 door enerzijds Philips de schone, als hertog van
Brabant, en anderzijds door Jan van Nassau en Philips van Glymes als heren van Grimbergen.
Aan het statuut van meisenier waren heel wat voorrechten verbonden. De voornaamste waren
vrijstelling van tol over heel het hertogdom Brabant, vrijstelling van “dode hand”, d.w.z. dat hij of
zij geen successierechten diende te betalen bij erfenis, en vrijstelling van karweien. Daarenboven
genoten zij het recht om alleen gevonnist te worden voor de eigen schepenbank, waar ook het
aangeklaagde misdrijf had plaatsgevonden.
De heren van Grimbergen hadden op hun beurt het recht om gratie te verlenen aan hun meisenier.
Het meiseniersrecht was erfelijk ‘van wettigen bedde ende meyssionierdebloede geboeren’. De
erfgenamen moesten zich laten registreren, hij of zij diende zich in het bijzijn van minstens twee
verwante meiseniers als getuigen, de zogenaamde ‘stravers’ (S.), door middel van een schepenakte
te laten registreren. De stravers hadden als taak deze afstamming uit ‘meiseniersbloed’ te
attesteren. Zowel een afstamming langs vaderszijde als langs moederszijde werd aanvaard.
Bij deze registratie werd een attest of meiseniersbrief verleend, die in hoofdzaak uitgevaardigd
werd door de schepenbank van Grimbergen of van Buggenhout en die van het Kasteel van
Gaasbeek.
De voorrechten van de meiseniers bleven in voege tot het einde van de 18 de eeuw bij het einde
van het Ancien Régime en de annexatie van het hertogdom bij de Franse Republiek.

GRAUWELS x VANDEN DAELE – Stamgrootouders [XI]
Daniel GRAUWELS, overleden te Steenokkerzeel op 03-04-1642, zoon van Andreas GRAUWELS?.
Gehuwd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 01-10-1596 met Elisabetha VANDEN
DAELE?, Lijsbeth, overleden te Steenokkerzeel op 01-04-1639.

Huwelijksakte GRAUWELS-VAN DALE

Overlijdensakte Daniel GRAUWELS

Overlijdensakte Elisabetha VANDEN DAELE

Hun kinderen:
• Joannes GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-11-1597. Gehuwd met
Anna CONINCKX.
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•
•

♂ Bartholomeus GRAUWELS, geboren ca. ?1600.
♀ Catharina GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-08-1603.

Doopakte Catharina GRAUWELS

•
•

♂ Henricus GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 28-09-1606.
♂ Laurentius GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-01-1610. Gehuwd (x)
met Anna VERELST, gehuwd (xx) met Elisabetha CRUEN.
Zie 4.1. Voorouders Henricus CROON – CRUENEN - VAN DAELE

•

♀ Anna GRAUWELS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-04-1612. Gehuwd (x) met
Joannes VANDER BORCHT, gehuwd (xx) met Cornelius VAN BEVEREN uit Strombeek.

VAN HAMME x CUELENS – Stamgrootouders [XI]
Huybrecht VAN HAMME, lid van de broederschap van Sint-Bernardus, wonend op het Gruwelhof te
Humelgem, geboren te Steenokkerzeel in 1527 en overleden te Steenokkerzeel op 22-05-1581, ca.
54 jaar oud, zoon van Jan VAN HAMME en van Petronella TERWENHOUT. Gehuwd met Petronella
CUELENS, geboren te Zaventem en overleden te Steenokkerzeel op 21-02-1596, dochter van Hendrik
CUELENS en van Marguerite VAN DER ELST. Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Maria VAN HAMME, Maeken, geboren ca. 1562.
• ♂ Hendrick VAN HAMME, geboren te Steenokkerzeel in 1564. Gehuwd op ca. 33-jarige leeftijd
voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 25-09-1597 met Marguerite VUYST. Hun
kinderen:
▪ ♂ Cornelis VAN HAMME.
▪ ♂ Jerome VAN HAMME.
▪ ♀ Maria VAN HAMME, overleden te Kortenberg op 11-07-1655.
• ♂ Peeter VAN HAMME, geboren te Steenokkerzeel in 1566 en overleden te Steenokkerzeel ca.
1646, ca. 80 jaar oud.
• ♂ Abraham VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 08-02-1596), geboren in 1568 en overleden te
Steenokkerzeel op 21-10-1659, 91 jaar oud. Gehuwd op ca. 21-jarige leeftijd voor de kerk te
Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-10-1589 met Cathelijne HERINCKX uit Kraainem. Hun
kinderen:
▪ ♀ Catharina VAN HAMME, geboren te Kraainem in 1590 en overleden te Nederokkerzeel op
15-11-1675, ca. 85 jaar oud. Gehuwd met Armand DE PAUW.
▪ ♂ Hendrick VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 19-05-1637).
▪ ♂ Jan VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 19-05-1637).
▪ ♀ Maria VAN HAMME, Maeyken, meisenier (Grimbergen 19-05-1637).
▪ ♂ Peeter VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 19-05-1637).
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van HAMME x TERWENHOUT – Stamovergrootouders [XII]
Jan van HAMME, meisenier (Grimbergen 27-02-1536), geboren 119 te Steenokkerzeel ca. 1490 en
overleden te Humelgem op 17-11-1573, ca. 83 jaar oud, zoon van Hendrick van HAMME en van
Margriete DROSSAERT. Gehuwd op ca. 28 jarige leeftijd ca. 1518 met Petronella TERWENHOUT?, ca.
18 jaar oud, geboren ca. 1500. Wonend in ‘het Leeuwke’ op de markt te Steenokkerzeel.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Catherine VAN HAMME, geboren ca. 1520. Gehuwd met Abraham MOMMAERTS, zoon van
Josse MOMMAERTS. Hun kind:
▪ ♀ Elisabeth MOMMAERTS, overleden te Erps-Kwerps op 05-05-1624. Gehuwd met Lambert
GRIETENS.
• ♀ Marguerite VAN HAMME, geboren ca. 1525. Gehuwd (x) met Maarten REYDAMS en (xx) met
Maarten VAN OUDENHOVE.
• Hendrik III van HAMME, geboren te Steenokkerzeel ca. 1525,
overleden te Sterrebeek op 02-06-1585 en begraven120 in de kerk,
ca. 59 jaar oud, zoon van Joannes van HAMME en van Petronella
TERWENHOUT. Gehuwd 121 op ca. 30-jarige leeftijd ca. 1555 met
Lucia van der MEEREN, ca. 24 jaar oud, geboren ca. 1526, overleden
te Steenokkerzeel op 04-05-1601 en bij haar man begraven in de
kerk, ca. 74 jaar oud, dochter van Lambertus van der MEEREN en
van Barbara VANDEN EYNDE. Hun kinderen (13):
▪ ♀ Anna VAN HAMME, geboren te Humelgem in 1551 en
overleden te Bertem in 1598, ca. 47 jaar oud. Gehuwd met
Philippus DE PAUW.
▪ ♂ Joannes VAN HAMME, priester 122 , meisenier (1596) 123 ,
geboren te Humelgem in 1556, overleden te Humelgem op 04Grafsteen Hendric VAN
09-1621 en begraven124 in de kerk te Humelgem, ca. 65 jaar oud.
HAMME en Lucie VANDER
▪ ♀ Cornelia VAN HAMME, geboren te Humelgem ca. 1558 en
MEREN
overleden vóór 1606. Gehuwd (x) met Lambertus AERTS en (xx)
met Michael PEETERS.
▪ ♀ Margareta VAN HAMME, geboren ca. 1560 en overleden te Erps-Kwerps op 03-11-1637,
ca. 77 jaar oud. Gehuwd (x) met Judocus VAN VAERENBERGH en (xx) met Jan SCHELLECKENS.
▪ ♂ Eligius VAN HAMME, Loys, meisenier (Grimbergen 08-02-1596), geboren ca. 1562 en
overleden te Humelgem op 18-08-1596, ca. 33 jaar oud. Gehuwd met Elisabeth VALCKX.

119

In het huis de Donderbussche op de plaats Tichelenbergh.
De tekst op de grafsteen luidt: Hier leyt begraven Hendrick van Hamme die sterft den II dag van juny 1585
ende sijne huysvrouw Lucie van der Meeren die sterft den 4 may 1601 ende Joos van Hamme hunne sone
gestorven den 26 7ber 1627 ende Maria van Varenbergh huysvrouw van den voorscreven Joos van Hamme die
sterft den 22 dagh may 1670 oudt zijnde 92 jaeren.
121 Zij waren lid van de broederschap van St Bernardus.
122
Capellaen, Dominus pastor van Humelghem
123
08-02-1596: heer Jan, pbr., cappellaen van Humelghem, omtrent 40 jaar, z. †Henric en Lucia Vermeeren;
Jan van Hamme z. Henric, die meisenierschap bewees in 1536, is zijn grootvader. S.: heer Cornelis Claes,
cappellaen van Steynockersele.
124
Zijn grafsteen bevindt zich tegen de buitenmuur van de kerk en heeft het volgend opschrift: Heir leit
begraeven Heer Jan van Hamme pastoer dezer kercke die sterft den 4de september 1621. Bid voer die siele.
120
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♂ Henricus VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 08-02-1596), geboren ca. 1564 125 en
overleden na 1626. Gehuwd met Paulina VAN NUVELE.
▪ ♂ Judocus VAN HAMME, geboren in 1565, overleden te Steenokkerzeel op 26-09-1627 en
begraven bij zijn ouders in de kerk te Steenokkerzeel, ca. 62 jaar oud. Gehuwd na 1606 met
Maria VAN VAERENBERGH.
▪ ♀ Maria VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 08-02-1596), geboren te Humelgem ca. 1566.
Gehuwd (x) met Petrus VAN NUVELE en (xx) met Matthijs VERBEKE.
▪ ♀ Susanna VAN HAMME, meisenier (Grimbergen 19-05-1637), geboren te Humelgem ca.
1567. Gehuwd met Henricus DE BECKER.
▪ ♀ Catharina VAN HAMME, geboren te Humelgem ca. 1568.
▪ ♀ Barbara VAN HAMME, geboren ca. 1569 en overleden te Steenokkerzeel op 07-04-1604,
ca. 34 jaar oud. Gehuwd met Daniel GORDTS.
▪ ♀ Elisabetha VAN HAMME, geboren ca. 1571 en overleden vóór 1606. Gehuwd met Joannes
VAN OPHEM.
▪ ♂ Cornelius VAN HAMME, meier van de Abdij het Park te Humelgem (1616), meisenier
(Grimbergen 08-02-1596), geboren te Humelgem ca. 1572 en overleden te Humelgem op 3012-1648, ca. 76 jaar oud. Gehuwd met Judoca VAN LANGENDONCK.
♀ Maria VAN HAMME, geboren in 1526. Gehuwd (x) met Pieter PAUWELS en (xx) met Maarten
MOENS.
♂ Huybrecht VAN HAMME, geboren te Steenokkerzeel in 1527 en overleden te Steenokkerzeel
op 22-05-1581, ca. 54 jaar oud.
♂ Pieter VAN HAMME, geboren in 1528. Gehuwd met Marguerite GOOSSENS.
♂ Jan VAN HAMME, geboren in 1529. Gehuwd met Maria GOOSSENS.
♀ Elisabet VAN HAMME, geboren in 1530. Gehuwd met Karel BOSMANS.
♀ Anna VAN HAMME, geboren in 1531 en overleden te Kampenhout op 17-03-1572, ca. 41 jaar
oud. Gehuwd met Karel VAN LIERT.
▪

•
•
•
•
•
•

CUELENS x VAN DER ELST – Stamovergrootouders [XII]
Hendrik CUELENS, geboren te Sterrebeek en overleden te Zaventem op 18-02-1579, zoon van
Guillaume CUELENS en van Kathelijne VAN DER MEEREN. Gehuwd met Marguerite VAN DER ELST?.
Hun kind:
• ♀ Petronella CUELENS, geboren te Zaventem en overleden te Steenokkerzeel op 21-02-1596.

van HAMME x DROSSAERT – Stambetovergrootouders [XIII]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen

125

Op 12-02-1563/1564 verkopen Messire Jan van Waelhem, zoon van Jan die luitenant Aman was van Brussel
en zijn vrouw Digna Bogaert het Duyfhuys aan Hendrick van Hamme en Lucia van der Meeren: een Block
metten bogaerde daer aen liggende in d’erffe daer t’Duyfhuys opstaet ende een schuere op plach te staene
dwelck gehouden wordt op ten schys des Heeren van Loupoigne comende achter lancx metten eenre zyden aen
t’gemeen velt en aen t’land des cloosters van Perck ende metten synde aen de bogaert nu toebehoirende
Heeren Cornelis Claes,Priester, ende oick tegen d’erffes Jans van Steenweghe en des Heeren Straete, …
Zij bouwden er een nieuwe hoeve: een woonhuys mette schuur en DUYFHUYS binnen de byvanghe in de prochie
van Humelghem,tegen het straeteken daer men gaet van Hockezele naer de kercke van Umleghem (Akte van
24-03-1537).
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CUELENS x VAN DER MEEREN – Stambetovergrootouders [XIII]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen

4.6.3. Voorouders Catharina VAN GORP
VAN GORP x VAN DEN EYNDE – Stamouders [X]
Nicolaus VAN GORP, H. Geestmeester (1634), zoon van Joannes VAN GORP en van Agneta AERTS.
Gehuwd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-06-1627 met Magdalena VAN DEN EYNDE,
dochter van Joannes VAN DEN EYNDE?.

Huwelijksakte VAN GORP-VANDEN EYNDE

Hun kinderen (9):
• ♂ Joannes VAN GORP, alias HUEVENAER, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-11-1628.
• ♂ Joannes VAN GORP, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-03-1630.
• ♀ Agneta VAN GORP, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-01-1632.
• ♂ Lambertus VAN GORP, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-09-1633.
• ♀ Elisabetha VAN GORP, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-02-1636.
• ♀ Joanna VAN GORP, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-1637.
• ♀ Catharina VAN GORP, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-12-1639.

Doopakte Catharina VAN GORP

•
•

♂ Andreas VAN GORP, tweelingbroer van Gertrudis, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op
07-02-1641.
♀ Gertrudis VAN GORP, tweelingzus van Andreas, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 0702-1641.
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Heilige Geestmeester
Anders dan de naam doet vermoeden was de Heilige Geestmeester geen kerkelijke, maar een
wereldlijke functionaris die verbonden was aan de Tafel van de Heilige Geest, het armenbestuur
zoals dat was ontstaan in Middeleeuwen. De Heilige Geest werd toen gezien als de Vader der
Armen. De Heilige Geestmeesters hadden tot taak het beheren van de bezittingen van de Tafel van
de Heilige Geest (ook wel 'Armendis' of 'Armentafel' genoemd), zoals huizen en voorraden graan,
en het houden van toezicht op de uitdelingen van bijvoorbeeld brood aan de armen.
De Heilige Geestmeesters werden aangesteld en beëdigd door de stedelijke magistraat of, als het
een heerlijkheid betrof, door de plaatselijke heer.
In het laatste geval waren de Heilige Geestmeesters lid van het dorpsbestuur en betrokken bij
beslissingen over belangrijke dorpsaangelegenheden. Er waren in elk dorp altijd twee Heilige
Geestmeesters. De functie is in onze gewesten onder het Franse regime afgeschaft.
Van een aantal Tafels van de Heilige Geest zijn jaarrekeningen bewaard gebleven. Zij geven een
goed inzicht in de omvang van de armoede en bevatten heel wat details over de noden van de
armen in de samenleving. Zo telden in 1747 Kampenhout 288 gezinnen waarvan 78 arme gezinnen
of ¼ van de huishoudens die van de Armentafel leefden, Berg 139 gezinnen waarvan 58 arme of
40% van de huishoudens, Nederokkerzeel 130 huisgezinnen waarvan 46 of ⅓ arme en Buken 37
gezinnen waarvan 10 arme of meer dan 1 op 4.

VAN GORP x AERTS – Stamgrootouders [XI]
Joannes VAN GORP?, Heilige Geestmeester (1608), kerkmeester (1614-1615 en 1618-1619),
overleden na 1626. Gehuwd met Agneta AERTS?, overleden na 1626. Hun kind:
• ♂ Nicolaus VAN GORP.

4.6.4. Voorouders Guilielmus PUTTEMANS
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PUTTEMANS x CRUYTMANS – Stamouders [X]
Egidius PUTTEMANS, geboren ca. 1576 en overleden te Kampenhout op 00-01-1644, ca. 67 jaar oud,
zoon van Mattheus PUTTEMANS en van Elisabetha VERSTRATEN. Gehuwd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-08-1603 met Maria CRUYTMANS/CRUYSMANS?, geboren na
1572, dochter van Antonius CRUYTMANS.

Overlijdensakte Egidius PUTTEMANS

Huwelijksakte PUTTEMANS-CRUYSMANS

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-01-1605 en overleden
te Perk op 27-09-1678, 73 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 01-05-1629 met
Paulus COESEMANS, den Oude, overleden te Perk op 27-09-1678. Hun kinderen (8):
▪ ♂ Egidius COESEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 18-08-1630. Gehuwd (x) met Clara
VANDE PLAS en (xx) met Joanna VANDE BRANDE.
▪ ♀ Anna COESEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 15-11-1637.
▪ ♂ Joannes COESEMANS, tweelingbroer van Paulus, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 03-061643. Gehuwd met Maria KNESSELEERS.
▪ ♂ Paulus COESEMANS, tweelingbroer van Joannes, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 03-061643. Gehuwd met Anna VANDER HOEVEN, weduwe van Christophorus DE CONINCK.
▪ ♀ Elisabetha COESEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 03-06-1646. Gehuwd met Aert
VAN OBBERGEN.
▪ ♂ Fredericus COESEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 10-04-1649. Gehuwd met
Catharina DE REYT.
▪ ♀ Catharina COESEMANS. Gehuwd met Paulus SCHOVAERTS.
▪ ♀ Joanna COESEMANS. Gehuwd met Guilielmus LIMBOS/LOMBAERTS.
• ♀ Emerentiana PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-16077.
• ♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-08-1610.
• ♂ Henricus PUTTEMANS, smid, schepene, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 0207-1613 en overleden te Kwerps op 19-08-1704, 91 jaar oud. Gehuwd op 26-jarige leeftijd voor
de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-10-1639 met Catharina GIELCKENS, 27 jaar
oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-12-1611, dochter van Antonius
GIELCKENS en van Maria MERSANT. Hun kinderen (5):
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♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 05-08-1640 en overleden te Erps
op 07-10-1676, 36 jaar oud.
▪ ♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 05-04-1643. Gehuwd met
Carolus VANDER BEKEN.
▪ ♂ Guilielmus PUTTEMANS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 02-07-1645 en overleden te
Erps op 05-10-1676, 31 jaar oud.
▪ ♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 28-10-1647. Gehuwd met
Engelbertus JANSSENS.
▪ ♂ Antonius PUTTEMANS, gedoopt te Erps [St. Amandus] op 17-02-1652 en overleden te Erps
op 18-05-1653, 15 maanden oud.
♂ Guillielmus PUTTEMANS, geboren ca. 1616 en overleden te Kampenhout op 02-09-1684, ca.
68 jaar oud.
♀ Joanna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-03-1620 en overleden
in 1702, 82 jaar oud.
♀ Maria PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-08-1623.
▪

•
•
•

PUTTEMANS x VERSTRATEN – Stamgrootouders [XI]
Mattheus PUTTEMANS?, geboren tussen 1560 en 1565 en overleden te Kampenhout op 27-10-1629,
64 à 69 jaar oud. Gehuwd met Elisabetha VERSTRATEN, dochter van Steven VERSTRATEN en van
Margareta VANDER SIJPEN/ZEYPEN.

Overlijdensakte Mattheus PUTTEMANS

Hun kinderen (5), kleinkinderen en achterkleinkinderen:
• ♂ Joannes PUTTEMANS, geboren ca. 1574. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te
Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-07-1599 met Maria DE WALSSCHE/SWAESSCHE. Hun
kinderen:
▪ ♀ Maria PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-01-1602.
▪ ♀ Francoys PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-03-1605.
Gehuwd met Tousanus METTECROES.
• ♂ Egidius PUTTEMANS, geboren ca. 1576 en overleden te Kampenhout op 00-01-1644, ca. 67
jaar oud.
• ♂ Wenseclaus PUTTEMANS, geboren ca. 1580 en overleden te Kampenhout op 01-02-1665, ca.
75 jaar oud. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op
02-10-1605 met Emerentiana PERSOONS, ca. 23 jaar oud, geboren ca. 1582 en overleden te
Kampenhout op 07-11-1652, ca. 70 jaar oud, dochter van Henricus PERSOONS en van Elisabetha
VAN ESPEN. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Maria PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-08-1606.
▪ ♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-02-1609.
▪ ♀ Ida PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-11-1610. Gehuwd
met Egidius DE COSTER.
▪ ♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-12-1612.
▪ ♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-12-1615.
Gehuwd met Adrianus SERVAES.
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•

•

▪ ♀ Catharina PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-06-1618.
▪ ♂ Cornelius PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-11-1620.
♀ Maria PUTTEMANS, geboren ca. 1590. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd gehuwd voor de kerk
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-11-1615 met Petrus MOMMENS. Hun kind:
▪ ♂ Arnoldus MOMMENS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-12-1615.
Cornelius PUTTEMANS, geboren ca. 1596 en overleden te Kampenhout op 30-01-1660, ca. 63
jaar oud. Gehuwd met Francisca LENAERTS?, geboren ca. 1600 en overleden te Kampenhout op
27-08-1675, ca. 75 jaar oud.
Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
▪ ♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-10-1630.
▪

♂ Petrus PUTTEMANS, smid, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-12-1632 en
overleden te Kampenhout op 15-09-1712, 79 jaar oud. Gehuwd op 32-jarige leeftijd voor de
kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1665126 met Catharina VAN DEN SIJPE, 25
jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-08-1640 en overleden te
Kampenhout op 01-03-1709, 68 jaar oud, dochter van Cornelius VANDEN SIJPE en van
Elisabetha VAN ETTERBEECK. Hun kinderen (5):


♂ Judocus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-11-1666127.



♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-06-1669 en
overleden vóór 1712.



♂ Petrus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-1671.
Gehuwd met Maria WILMS.



♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-03-1675.
Gehuwd met Jacobus POOTMANS.

♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-01-1678.
Gehuwd met Servatius SMEKENS.
Hubertus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-01-1635 en
overleden te Perk op 10-05-1679, zoon van Cornelius PUTTEMANS en van Francisca
LENAERTS. Gehuwd128 op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw]
op 01-02-1661 met Maria VAN DIJCK, 30 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 28-10-1630,
dochter van Joannes VAN DIJCK en van Margareta VAN MEERBEKE.
Hun kinderen:
 ♂ Ludovicus PUTTEMANS, gedoopt te Vilvoorde [O.L.V.-van-Goede-Hoop] op 02-04-1662.


▪

▪



♀ Maria PUTTEMANS, geboren ca. 1665 en begraven te Perk op 23-10-1727, ca. 62 jaar
oud.



♂ Bernardus PUTTEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 23-10-1669.



♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 12-05-1672.

♀ Emerentiana PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1637 en
overleden te Perk op 22-10-1693, 56 jaar oud.

126

Datum van ondertrouw.
Woonde in 1712 in Sint-Pieters-Rode.
128
Akte niet beschikbaar.
127

– 185 –

Gehuwd (x) op ca. 22-jarige leeftijd ca. 1659 met Winandus VAN DOREN, gedoopt te Berg [St.
Servatius] op 31-08-1636 en overleden te Kampenhout op 22-10-1668, 32 jaar oud, zoon van
Servatius VAN DOREN en van Maria HUYBENS. Hun kinderen (4):
 ♂ Antonius VAN DOREN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 16-09-1660.


♂ Petrus VAN DOREN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 25-05-1663.



♀ Joanna VAN DOREN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-10-1665.

♀ Maria VAN DOREN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-01-1668.
Gehuwd (xx) op 42-jarige leeftijd te Berg [St. Servatius] op 03-05-1680 met Hubertus
KERSELAERS, 52 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 17-12-1627 en overleden te Perk op
30-04-1694, 66 jaar oud, weduwnaar van Anna LIMBOS, zoon van Paulus KERSELAERS en van
Anna STUYNS. Hun kind (1):
 ♂ Guilielmus KERSELAERS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 15-05-1681.
▪ Margareta PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-09-1639.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-04-1663
met Joannes LOOCX/LOICX. Hun kinderen (9):




♂ Carolus LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1664.



♀ Catharina LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-12-1667.



♂ Martinus LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1669.



♀ Anna LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-03-1671.



♀ Maria LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-08-1673.



♀ Emerentiana LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-08-1677.
Gehuwd met Petrus MAES.



♀ Cecilia LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-05-1680.



♀ Joanna LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-05-1683.



♂ Joannes Baptista LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-06-1686.

▪

♂ Egidius PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-08-1641.

▪

♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-05-1644.

▪

♂ Martinus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-07-1647.
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4.7. Voorouders Jacobus DEMUYER

DEMUYER x BOVIER – Oudouders [VI]
Jacobus DEMAEYER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-10-1714 en overleden te
Kampenhout op 22-04-1793, 78 jaar oud, zoon van Joannes DEMAEYER en van Maria DEWINTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-03-1741 met
Maria BOVIER, 27 jaar oud, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-08-1713 en overleden
te Kampenhout in 1778, ca. 65 jaar oud, dochter van Petrus BOVIER en van Joanna FRANS.
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Huwelijksakte DEMAYER-BOVIER

Begrafenisakte Jacobus DE MAEYER

Begrafenisakte Maria BOUVI

Hun kinderen129:
• ♂ Joannes DE MEYER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-01-1742.
• ♂ Jacobus DEMUYER, geboren te Boortmeerbeek ca. 1753 en overleden te Berg op 01-02-1827,
ca. 73 jaar oud.

DE MAEYER x DE WINTER – Oudgrootouders [VII]
Joannes DE MAEYER?, begraven te Bonheiden op 28-11-1739. Gehuwd voor de kerk te Bonheiden
[Onze-Lieve-Vrouw] op 28-05-1709 met Maria DE WINTER, 18 jaar oud, gedoopt te Bonheiden [OnzeLieve-Vrouw] op 13-02-1691 en overleden te Bonheiden op 31-08-1737, 46 jaar oud, dochter van
Joannes DEWINTER en van Petronella EVERAERTS.

129

Er zijn in dit gezin allicht nog kinderen geboren, niet in Rijmenam of Bonheiden maar vermoedelijk in
Boortmeerbeek, waar de registers verloren zijn gegaan.
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Huwelijksakte DE MAEYER-DE WINTER

Begrafenisakte Joannes DEMAYER

Begrafenisakte Maria DEWINTER

Hun kinderen:
• ♂ Adrianus DE MAEYER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-10-1710.
• ♂ Jacobus DE MAEYER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 14-10-1714 en overleden
te Kampenhout op 22-04-1793, 78 jaar oud.

Doopakte Jacobus DE MAEYER

•

♀ Maria DE MAEYER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-02-1720.

BOVIER x FRANS – Oudgrootouders [VII]
Petrus BOVIER/BOVY?.
Gehuwd (x) voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-09-1708 met Maria JANSSENS. Hun
kind (1):
• ♂ Henricus BOVIER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-09-1709.
Gehuwd (xx) ca. 1712 met Joanna FRANS?. Hun kind:
• ♀ Maria BOVIER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-08-1713 en overleden te
Kampenhout op 11-09-1778, ca. 65 jaar oud.
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Doopakte Maria BOVIER

DE WINTER x EVERAERTS – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-12-1661 en overleden te
Bonheiden op 28-01-1697, 35 jaar oud. Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden
[Onze-Lieve-Vrouw] op 09-05-1690 met Petronilla EVERAERTS?130, overleden te Bonheiden op 1101-1717.

Huwelijksakte DEWINTER-EVERAERTS

Overlijdensakte Joannes DE WINTER

Overlijdensakte Petronilla EVERARTS

Hun kinderen (3):
• ♀ Maria DE WINTER, gedoopt131 te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-02-1691 en overleden
te Bonheiden op 31-08-1737, 46 jaar oud.

Doopakte Maria DE WINTER

•
•

♂ Petrus DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-02-1693.
♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-01-1697.

130

Zij had een zus, Anna Margareta, meter van haar dochter Anna DE WINTER.
De akte vermeldt: ‘domi baptisata ab obstreticis Anna Roymans’ (thuisgedoopt door vroedvrouw Anna
Roymans).
131
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Zij huwde (xx) voor de kerk te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-06-1697 met Guilielmus VAN
DER AUWERA.

DE WINTER x WELLENS – Oudbetovergrootouders [IX]
Jacobus DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-06-1628, zoon van Guilielmus
DE WINTER en van Dimpna KEERSMAKERS. Gehuwd op 21-jarige leeftijd voor de kerk te SintKatelijne-Waver [St. Catharina] op 16-02-1650 met Maria WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver
[St. Catharina] op 25-05-1632, dochter van Joannes WELLENS en van Anna DE BELDER.

Huwelijksakte DE WINTER-WELLENS

Hun kinderen (8):
• ♀ Catharina DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-06-1652.
• ♂ Philippus DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-02-1655.
• ♂ Augustinus DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-02-1658.
• ♂ Henricus DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-11-1659.
• ♂ Joannes DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-12-1661 en overleden
te Bonheiden op 28-01-1697, 35 jaar oud.

Doopakte Joannes DE WINTER

•
•
•

♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-05-1664.
♀ Maria DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-11-1665.
♀ Elisabetha DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-03-1667.
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4.7.1. Voorouders Jacobus DE WINTER

DE WINTER x KEERSMAKERS – Stamouders [X]
Guilielmus DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 01-01-1600, zoon van Andreas DE
WINTER en van Catharina DE HERDER. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Bonheiden
[Onze-Lieve-Vrouw] op 07-02-1627 met Dimpna KEERSMAKERS?.

Huwelijksakte DE WINTER-KEERSMAKERS

Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♂ Jacobus DE WINTER, gedoopt te Bonheiden [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-06-1628.

Doopakte Jacobus DE WINTER

•
•

♀ Maria DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 07-10-1630 en jong
gestorven.
♂ Martinus DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 14-11-1632. Gehuwd
op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 29-11-1658 met
Elisabetha LIEKENS, 23 jaar oud, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 28-06-1635,
dochter van Sebastianus LIEKENS en van Elisabetha VAN ROMPAEY. Hun kinderen:
▪ ♀ Maria DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 02-09-1659.
▪ ♀ Catharina DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 19-03-1662 en
begraven te Sint-Katelijne-Waver op 06-04-1662, 18 dagen oud.
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♂ Sebastianus DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 13-05-1665.
♂ Petrus DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 17-04-1668 en
begraven te Sint-Katelijne-Waver op 26-03-1676, 7 jaar oud.
▪ ♂ Adrianus DE WINTER, tweelingbroer van Joanna, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St.
Catharina] op 06-08-1671. Gehuwd met Maria LIEKENS.
▪ ♀ Joanna DE WINTER, tweelingzus van Adrianus, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St.
Catharina] op 06-08-1671 en begraven te Sint-Katelijne-Waver op 21-08-1671, 15 dagen oud.
▪ ♀ Gummara DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 22-03-1674.
▪ ♀ Joanna DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 10-12-1677.
♀ Margareta DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 07-08-1637.
♂ Henricus DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 16-07-1640.
♀ Catharina DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 23-09-1643.
♀ Maria DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 02-02-1647.
♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 20-10-1648.
▪
▪

•
•
•
•
•

DE WINTER x DE HERDER – Stamgrootouders [XI]
Andreas DE WINTER, geboren ca. 1566, zoon van Henricus DE WINTER en van Elisabeth OP DE
BEECKE. Gehuwd met Catharina DE HERDER/ERDE?. Hun kinderen (8):
• ♂ Judocus DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 06-10-1597.
• ♂ Guilielmus DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 01-01-1600.

Doopakte Guilielmus DE WINTER

•
•
•
•
•
•

♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 19-03-1602 en jong gestorven.
♂ Joannes DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 30-03-1605.
♂ Henricus DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 03-01-1608.
♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 10-03-1611.
♂ Rumoldus DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 22-01-1614.
♂ Andreas DE WINTER, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 19-07-1615.

DE WINTER x OP DE BEECKE – Stamovergrootouders [XII]
Henricus DE WINTER?, gehuwd met Elisabeth OP DE BEECKE?. Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Andreas DE WINTER, geboren ca. 1566.
• ♀ Joanna DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-07-1569.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd voor de kerk te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 06-02-1590 met
Andreas VAN DIEVEL, alias VAN GIJSEL, ca. 24 jaar oud, geboren ca. 1565. Hun kinderen (9):
▪ ♂ Joannes VAN DIVEL, alias VAN GIJSEL, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 2208-1593. Gehuwd (x) met Anna VOORMANS en (xx) met Maria WOUTERS.
▪ ♂ Petrus VAN DIEVEL, geboren ca. 1596. Gehuwd met Maria CEULEMANS.
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♂ Antonius VAN DIEVEL, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-121603. Gehuwd met Maria DE BELSER.
▪ ♀ Maria VAN DIEVEL, Maijke, geboren ca. 1605. Gehuwd met Joannes UYTTERHOEVEN, alias
VERHAEGEN.
▪ ♀ Catharina VAN DIEVEL, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 2810-1606.
▪ ♂ Adrianus VAN DIEVEL, geboren ca. 1607. Gehuwd (x) met Joanna VOORMANS en (xx) met
Catharina SERGIJSELS.
▪ ♀ Elisabetha VAN DIEVEL, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 0506-1611. Gehuwd met Antonius PEETERS.
▪ ♀ Joanna VAN DIEVEL, geboren ca. 1618. Gehuwd met Petrus UYTTERHOEVEN.
▪ ♂ Michael VAN DIEVEL, geboren ca. 1618. Gehuwd met Catharina VERSCHOOTEN.
♂ Joannes DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-09-1571.
Gehuwd met Antonia OP DE BEECK. Hun kinderen (9):
▪ ♂ Cornelius DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-101605. Gehuwd (x) met Maria STERCKX en (xx) met Catharina VAN ELSEN.
▪ ♂ Joannes DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-011608. Gehuwd met Helena CALLEYS.
▪ ♀ Joanna DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-081610. Gehuwd met Adrianus ENGELS.
▪ ♂ Henricus DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-101612. Gehuwd met Anna VRANCKX.
▪ ♀ Cornelia DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-121620.
▪ ♂ Martinus DE WINTER, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-121623 en jong gestorven.
▪ ♀ Elisabetha DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 01-06-1626 en jong
gestorven.
▪ ♂ Martinus DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 29-03-1628. Gehuwd met
Catharina DE COCK.
▪ ♀ Elisabetha DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 25-01-1631.
♀ Maria DE WINTER, Maijken, geboren te Bonheiden ca. 1575 en overleden in 1658, ca. 83 jaar
oud. Gehuwd op ca. 23-jarige leeftijd in 1598 met Jan Franszoon VERVLOET, ca. 29 jaar oud,
geboren te Zundert, Noord-BrabantNL in 1569 en overleden te Sint-Katelijne-Waver.
Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes Janszoon VERVLOET, geboren in 1598 en overleden in 1641, ca. 43 jaar oud.
Gehuwd met Maria VAN CRAEN.
▪ ♀ Elisabeth VERVLOET, Sijken, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 19-12-1599 en
overleden in 1654, ca. 54 jaar oud. Gehuwd met Adrianus DE COCK.
▪ ♀ Katelijn VERVLOET, Lijken, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 2203-1602. Gehuwd met Gillis DE BELDER.
▪ ♀ Maria VERVLOET, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-05-1604
en overleden in 1656, 52 jaar oud. Gehuwd met Matheus VERMIJLEN.
▪ ♂ Andreas VERVLOET, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-051607 en overleden op 29-03-1641, 33 jaar oud. Gehuwd met Maria VANDEN EYNDE.
▪

•

•
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♂ Franciscus Janszoon VERVLOET, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw]
op 23-07-1609. Gehuwd (x) met Maria VERVOORT, (xx) met Catharina ROELANDS en (xxx)
met Anna GOYVAERTS.
▪ ♂ Petrus VERVLOET, geboren in 1611 en overleden in 1658, ca. 47 jaar oud. Gehuwd met
Maria HUYBENS.
▪ ♀ Magdalena VERVLOET, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-011612.
♂ Henricus DE WINTER, geboren ca. 1580. Gehuwd op ca. 30-jarige leeftijd voor de kerk te
Rijmenam [St. Martinus] op 11-06-1611 met Anna VLAMINX. Hun kinderen:
▪ ♂ Adrianus DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 10-04-1613.
▪ ♂ Henricus DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 04-07-1614. Gehuwd met
Margareta KEERSMAEKERS.
▪ ♂ Gerardus DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 16-03-1617.
▪ ♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 15-06-1618 en jong gestorven.
▪ ♀ Anna DE WINTER, gedoopt te Rijmenam [St. Martinus] op 15-05-1619. Gehuwd met
Gerardus VANDE VLIET.
▪

•

4.7.2. Voorouders Maria WELLENS
WELLENS x DE BELDER – Stamouders [X]
Joannes WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 07-06-1593, zoon van Wilm
WELLENS en van Cathelijn VAN LIER. Gehuwd op ca. 30-jarige leeftijd ca. 1624 met Anna DE BELDER?.
Hun kinderen:
• ♂ Jacobus WELLENS, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-04-1625.
• ♂ Egidius WELLENS, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-04-1627.
• ♀ Catharina WELLENS, gedoopt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-01-1629.
• ♂ Augustinus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 05-05-1631.
• ♀ Maria WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 25-05-1632.

Doopakte Maria WELLENS

• ♀ Anna WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 29-04-1636.
• ♂ Petrus WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 25-07-1638.
• ♂ Judocus WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 19-09-1639.
Zij was eerder gehuwd ca. 1617 met Joannes VERSWIJVER, geboren ca. 1585 en begraven te Berlaar
op 18-04-1620, ca. 34 jaar oud, zoon van Andreas VERSWIJVER en van Lucia VERCAMMEN,
weduwnaar van Maria AERTS. Hun kind en kleinkinderen:
– 195 –

•

Andreas VERSWIJVER, geboren vóór 18-02-1618. Gehuwd met Elisabetha VERMEYLEN. Hun
kinderen:
▪ ♂ Martinus VERSWIJVER, gedoopt te Berlaar [St. Pieter] op 18-11-1648. Gehuwd met Judoca
VANDER AUWERA.
▪ ♀ Catharina VERSWIJVER, gedoopt te Berlaar [St. Pieter] op 09-08-1651.
▪ ♀ Maria VERSWIJVER, gedoopt te Berlaar [St. Pieter] op 17-03-1654.
▪ ♀ Anna VERSWIJVER, gedoopt te Berlaar [St. Pieter] op 09-12-1656.
▪ ♀ Gummara VERSWIJVER, gedoopt te Berlaar [St. Pieter] op 10-02-1658.
▪ ♂ Gummarus VERSWIJVER, gedoopt te Berlaar [St. Pieter] op 26-01-1661.

WELLENS x VAN LIER – Stamgrootouders [XI]
Wilm WELLENS?, gehuwd met Cathelijn VAN LIER?. Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 25-06-1589 en jong
gestorven.
• ♂ Henricus WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 02-09-1590.
Gehuwd (x) met Anna SLEECKS. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Guilielmus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 12-02-1612.
▪ ♂ Adrianus WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 27-04-1614.
▪ ♂ Gummarus WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 27-11-1616.
▪ ♀ Catharina WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 01-05-1619.
▪ ♀ Anna WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 01-10-1621 en vermoedelijk jong
gestorven.
Gehuwd (xx) met Adriana VAN LOEN/LOEIJ. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Jan] op 24-06-1624.
▪ ♂ Augustinus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 17-09-1626.
▪ ♀ Anna WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 19-03-1629. Gehuwd
met Joannes LIECKENS.
▪ ♂ Carolus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 21-12-1631.
▪ ♂ Henricus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 25-01-1635.
▪ ♀ Elisabetha WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 12-01-1638 en
overleden te Sint-Katelijne-Waver op 28-04-1665, 27 jaar oud.
▪ ♀ Gummara WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 19-02-1642.
Gehuwd met Florentius VAN HEMSKERCKEN.
• ♂ Joannes WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 07-06-1593.

Doopakte Joannes WELLENS
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•

•

•

•

♂ Adrianus WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 21-01-1596 en overleden te
Sint-Katelijne-Waver op 22-06-1632, 36 jaar oud. Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te
Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 26-11-1618 met Maria VAN SWYVER, 31 jaar oud,
geboren te Lier op 11-11-1587, dochter van Andreas VAN SWYVER. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Anna WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 21-09-1619.
▪ ♂ Joannes WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 17-11-1620 en jong
gestorven.
▪ ♂ Joannes WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 11-01-1622.
▪ ♂ Guilielmus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 22-11-1624.
▪ ♂ Carolus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 23-11-1628.
▪ ♂ Petrus WELLENS, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 06-10-1631. Gehuwd
met Florentina VAN GINHOVEN.
♀ Catharina WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 22-11-1598 en overleden
te te Sint-Katelijne-Waver op 27-10-1680, 81 jaar oud. Gehuwd op 24-jarige leeftijd voor de kerk
te Sint-Katelijne-Waver [St. Catharina] op 19-02-1623 met Augustinus VAN REYMENANT.
♀ Anna WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 09-12-1602 en begraven te
Mechelen [St. Rombouts] op 01-02-1679, 76 jaar oud.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Mechelen [St. Rombouts] op 03-10-1631 met
Anthonius BOETS, 28 jaar oud, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 25-05-1603 en
begraven te Mechelen [St. Rombouts] op 07-02-1669, 65 jaar oud. Hun kinderen:
▪ ♀ Anna BOOTS, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 19-05-1634.
▪ ♂ Joannes BOETS, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 23-04-1637.
♀ Magdalena WELLENS, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 23-07-1606.
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4.8. Voorouders Judoca DERBOVEN
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DERBOVEN x RIJDANS x JANSENS – Oudouders [VI]
Joannes DERBOVEN, handarbeider132, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-05-1715
en overleden te Berg op 09-05-1771, 56 jaar oud, zoon van Frans DERBOVEN en van Margareta
BOSMANS. Gehuwd voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 08-01-1749 met Joanna RIJDANS, 29 jaar
oud, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 07-04-1719, dochter van Guilielmus RIJDAMS/RIJDANS en
van Magdalena STROOBANTS.

Huwelijksakte DERBOVEN-RIJDANS

Overlijdensakte Joannes DERBOVEN

Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♀ Judoca DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 17-03-1749 en overleden te Berg in 1837,
ca. 88 jaar oud.

Doopakte Judoca DERBOVEN

♂ Petrus DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 03-02-1751 en overleden vóór 09-011755.
• ♂ Joannes Franciscus DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 22-05-1752 en overleden
vóór 09-01-1755.
• ♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 23-03-1754 en overleden te Mechelen
op 05-11-1805, 51 jaar oud.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Mechelen [St. Katelijne] op 03-02-1784 met Joanna
Maria Catharina DE PROST, 24 jaar oud, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 16-12-1759,
dochter van Cornelius Philippus DE PROST en van Maria Theresia LOOCKX. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Jacobus Josephus DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 11-10-1784.
▪ ♀ Joanna Maria DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 31-05-1786.
•

132

De volkstelling van 1755 vermeldt: Jan DERBOVEN, handtwercker; Joanna REIJDAMS; Josina, 5 en Jan
DERBOVEN, 10 maanden.
De koetelling van 1770 vermeldt: nummerment van den Bullesomschen Driesch onder Bergh, in de stal van Jan
DERBOVEN: 1 roode blaer koije, 1 bruijnroode koije.
De hondentelling van 1775 vermeldt: den Bullesomschen Driesch, de wed. Jan DERBOVEN (geen hond).
De volkstelling van 1796 vermeldt: Jeanne REIJDAMS, 76, veuve, Bulsum.
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▪ ♂ Guilielmus Josephus DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 12-12-1787.
▪ ♀ Anna Catharina DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 14-02-1790.
▪ ♂ Joannes Cornelius DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 18-06-1792.
▪ ♀ Maria Catarina DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 04-07-1793.
▪ ♂ Henricus DERBOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 15-02-1799.
• ♂ Petrus DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 11-03-1756.
• ♀ Anna Maria DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 16-05-1757.
• ♀ Maria Anna DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 18-09-1760. Gehuwd met
Guilielmus VANDER BIEST uit Zaventem.
• ♀ Maria Catharina DERBOVEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 08-10-1764.
Zij huwde later op ca. 55-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 22-11-1774 met Joannes
Baptista JANSENS.

DERBOVEN x BOSMANS – Oudgrootouders [VII]
Franciscus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 15-08-1663 en overleden te Kampenhout
[Assent] op 21-08-1715, 52 jaar oud, zoon van Renerius DERBOVEN en van Anna JACOBS. Gehuwd133
op ca. 51-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-1714 met
Margareta BOSMANS, ca. 30 jaar oud, geboren ca. 1684 en overleden te Kampenhout [Assendries]
op 07-03-1719, 34 jaar oud.

Overlijdensakte Franciscus DERBOVEN

Overlijdensakte Margareta BOSMANS

Hun kind (1):
• ♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-05-1715 en overleden
te Berg op 09-05-1771, 56 jaar oud.

Doopakte Joannes DERBOVEN

Zij huwde (xx) op ca. 30-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-111715 met Arnoldus COOSEMANS, geboren te Tielt-Winge en overleden te Kampenhout op 08-071779. Hun kind:
• ♂ Renerius COOSEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-03-1717. Gehuwd
op 31-jarige leeftijd voor de kerk te Tielt-Winge [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-10-1748 met
Catharina DE VELDER, 21 jaar oud, gedoopt te Tielt-Winge [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-11-1726.
Hij huwde (xx) met Barbara SMEULDERS en (xxx) met Maria Magdalena JANSSENS.

133

Akte in Kampenhout niet gevonden.
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RIJDAMS x MOMMENS xx STROOBANS – Oudgrootouders [VII]
Guilielmus RIJDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] te Berg mogelijks op 14-01-1679 en overleden
te Berg op 17-11-1731, mogelijks 52 jaar oud, zoon van Joannes REYDANS en van Maria DE MOLDER.

Overlijdensakte Guilielmus RIJDANS

Gehuwd (x) mogelijks op 19-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St. Servatius] ca. 1698 met Joanna
MOMMENS, ca. 26 jaar oud, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 30-04-1672 en overleden te Berg op
09-11-1717, 45 jaar oud, dochter van Joannes MOMMENS en van Judoca WINNEPENNINCK. Hun
kinderen (6):
• ♀ Josina RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 14-02-1699. Gehuwd met Joannes VERBIST.
• ♀ Catharina RIJDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 08-07-1704.
• ♀ Maria RIJDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 10-12-1705.
• ♂ Joannes RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 04-10-1708.
• ♂ Angelus RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 14-11-1710.
• ♀ Elisabetha RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 06-05-1715.
Gehuwd 134 (xx) op ?39-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 19-06-1718 met
Magdalena STROOBANS, 28 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-01-1690
en overleden135 te Berg op 06-01-1768, 78 jaar oud, dochter van Stephanus STROOBANS en van
Joanna VANDE RIVIEREN.

Ondertrouwakte RIJDANS-STROOBANS

Hun kinderen (7):
• ♀ Joanna RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 07-04-1719.

Doopakte Joanna RIJDANS

•
•
•

134
135

♂ Joannes Baptista RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 29-11-1720.
♂ Henricus RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 30-09-1722. Gehuwd met Anna Maria
HOEVELDS.
♂ Jacobus RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 16-09-1724. Gehuwd met Anna Catharina
TEMPIER.
Datum van ondertrouw: 06-06-1718.
Akte niet gevonden.
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♂ Joannes RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 23-03-1727 en jong gestorven.
♂ Petrus RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 06-05-1729. Gehuwd op 20-jarige leeftijd
voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 02-07-1749 met Joanna GEVELS.
• ♂ Joannes RIJDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 08-08-1731.
Zij huwde136 (xx) op 42-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 18-05-1732 met Arnoldus
VAN ESPEN, 44 jaar oud, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 25-10-1687, zoon van Petrus VAN ESPEN
en van Maria VAN DOREN, weduwnaar van Joanna WINNEPENNINCKX, overleden te Berg op 09-111728. Hun kind en kleinkinderen:
• ♀ Maria Anna VAN ESPEN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 31-12-1733 en overleden te
Meerbeek op 25-08-1782, 48 jaar oud. Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te Berg [St.
Servatius] op 18-07-1759 met Petrus GRAUWELS, 31 jaar oud, gedoopt te Meerbeek [St.
Antonius] op 24-03-1728 en overleden te Meerbeek op 11-11-1790, 62 jaar oud, zoon van
Guilielmus GRAUWELS en van Joanna DE BECKER. Hun kinderen (6):
▪ ♀ Anna Catharina GRAUWELS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 23-03-1761.
▪ ♀ Elisabetha GRAUWELS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 07-10-1763. Gehuwd met
Cornelius DE COSTER.
▪ ♀ Anna Maria GRAUWELS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 26-03-1767. Gehuwd met
Joannes BOGAERTS.
▪ ♀ Anna GRAUWELS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 19-11-1769. Gehuwd met
Joannes Baptista VANDER SANDE.
▪ ♂ Henricus GRAUWELS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 22-12-1772. Gehuwd met
Anna Maria HUYBRECHTS.
▪ ♂ Joannes GRAUWELS, gedoopt te Meerbeek [St. Antonius] op 31-07-1775 en overleden te
Everberg op 31-05-1813, 37 jar oud. Gehuwd met Maria Elisabetha DE COCK.
•
•

DERBOVEN x VAN ADORP xx JACOBS – Oudovergrootouders [VIII]
Renerius DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 24-04-1622, zoon van Guilielmus
DERBOVEN en van Maria COREMANS.
Gehuwd (x) op ca. 25-jarige leeftijd ca. 1647 met Catharina VAN ADORP, overleden vóór 25-11-1659.
Hun kinderen:
• ♀ Catharina DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 23-10-1647.
• ♂ Michael DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 31-10-1649.
• ♀ Anna DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 23-11-1651.
• ♂ Petrus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 13-03-1657.
Gehuwd (xx) op 37-jarige leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 25-11-1659 met met Anna
JACOBS?.
Hun kinderen (7):
• ♂ Rumoldus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 09-03-1660.
• ♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 19-04-1661 en jong gestorven.
• ♂ Franciscus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 15-08-1663 en overleden te
Kampenhout [Assent] op 21-08-1715, 52 jaar oud.
• ♂ Guilielmus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 20-12-1665.
• ♂ Henricus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 13-05-1668.
• ♂ Renerius DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 10-02-1671.
136

Notaris Guilielmus De Cuyper te Nederokkerzeel dd. 02-05-1732: huwelijkscontract Arnoldus VAN ESPEN
en Magdalena STROOBANTS.
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•

♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 02-07-1677.

REYDANS x DE MOLDER – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes REYDANS?, gehuwd met Maria DE MOLDER?. Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Guilielmus REYDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] mogelijks op 14-01-1679 en overleden te
Berg op 17-11-1731, mogelijks 52 jaar oud.
• ♂ Egidius REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 24-06-1680 en overleden te Berg op 0510-1731, 51 jaar oud. Gehuwd op 25-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] op 30-01-1706 met Catharina DE WOLF, 25 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [OnzeLieve-Vrouw] op 23-12-1680, dochter van Walter DE WOLF en van Clara VAN BOLLE. Hun
kinderen (8):
▪ ♀ Maria REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 31-10-1706.
▪ ♂ Petrus REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 25-09-1708 en jong gestorven.
▪ ♂ Joannes Baptista REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 30-11-1710.
▪ ♂ Engelbertus REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 16-01-1713.
▪ ♀ Catharina REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 17-04-1715 en jong gestorven.
▪ ♂ Guilielmus REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 14-12-1717.
▪ ♂ Petrus REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 01-12-1720.
▪ ♀ Catharina REYDAMS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 03-12-1723. Gehuwd met Paulus
THOMAS.
• ♀ Joanna REYDANS, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 29-04-1685.

STROOBANS x VANDE RIVIEREN – Oudovergrootouders [VIII]
Stephanus STROOBANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-02-1667 en begraven
te Nederokkerzeel op 19-10-1738, 71 jaar oud, zoon van Joannes STROOBANS en van Maria
ACKERMANS. Gehuwd met Joanna VANDE RIVIEREN, Jenneke, geboren te Nederokkerzeel en
begraven 137 te Nederokkerzeel op 15-03-1749, dochter van Joannes VANDE RIVIEREN en van
Catharina BOSMANS.

Overlijdensakte Stephanus STROOBANTS

Begrafenisakte Joanna VANDEN RIVIEREN

Hun kinderen (5):
• ♀ Anna STROOBANS, tweelingzus van Magdalena, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw]
op 05-01-1690.
• ♀ Magdalena STROOBANS, tweelingzus van Anna, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw]
op 05-01-1690.

137

Notaris Guilielmus De Cuyper te Nederokkerzeel dd. 11-03-1749: testament van Joanna VANDE RIVIEREN,
dochter Maria is gebrekkig en zal meer krijgen, …
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Doopakte Magdalena STROOBANS

•
•

•

♀ Catharina STROOBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-12-1691.
♀ Maria STROEBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-11-1694.
Vermoedelijk gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op
17-09-1718 met Franciscus DEKEYSER.
♂ Petrus STROEBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-11-1696.

DERBOVEN x BOLS xx VISKENS xxx COREMANS – Oudbetovergrootouders [IX]
Guilielmus DERBOVEN, Willem, geboren te Haacht ca. 1570 en overleden te Haacht op 22-07-1636,
ca. 68 jaar oud, zoon van Franciscus DERBOVEN en van Gertrudis VAN ERTERIJCK.
Gehuwd (x) op ca. 28-jarige leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 08-11-1598 met Anna
BOLS, overleden vóór 04-03-1611. Hun kind:
• ♀ Catharina DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 07-03-1601.
Gehuwd (xx) op ca. 31-jarige leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 22-01-1602 met Anna
VISKENS.
Gehuwd (xxx) op ca. 40-jarige leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 04-03-1611 met Maria
COREMANS?.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Anna DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 10-04-1611.
• ♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 02-09-1612 en overleden na 1695.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 17-10-1642 met Anna VAN
HAECHT, 36 jaar oud, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 21-01-1606 en overleden ca. 1690,
dochter van Michael VAN HAECHT en van Anna VERTIERS. Hun kinderen (3):
▪ ♀ Maria DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 02-12-1643.
▪ ♀ Joanna DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 31-03-1648.
▪ ♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 19-04-1651.
• ♂ Franciscus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 10-10-1614. Gehuwd op 33-jarige
leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 12-01-1648 met Joanna VLOEBERGHS. Hun
kinderen (10):
▪ ♀ Maria DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 00-12-1648.
▪ ♀ Catharina DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 29-01-1651.
▪ ♂ Franciscus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 09-07-1653.
▪ ♂ Henricus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 30-12-1655.
▪ ♂ Joannes DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 09-05-1658.
▪ ♂ Guilielmus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 28-07-1660.
▪ ♂ Albertus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 04-02-1663.
▪ ♀ Anna DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 19-06-1664.
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•
•

•
•

▪ ♂ Antonius DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 15-08-1665.
▪ ♂ Egidius DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 12-05-1669.
♂ Bernardus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 27-06-1617.
♂ Guilielmus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 17-09-1619. Gehuwd op 48-jarige
leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 12-06-1668 met Anna VAN ADORP. Hun kinderen
(3):
▪ ♂ Cornelius DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 26-02-1669.
▪ ♂ Arnoldus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 12-10-1671.
▪ ♂ Petrus DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 29-07-1673.
♂ Renerius DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 24-04-1622.
♀ Elisabetha DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 03-11-1624.

STROOBANTS x ACKERMANS – Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes STROOBANTS?, gehuwd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-10-1661
met Maria ACKERMANS?.

Huwelijksakte STROOBANTS-ACKERMANS

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Jan STROOBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 15-09-1662. Gehuwd op
28-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-11-1690 met Anna DE
BECKER, 29 jaar oud, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-03-1661, dochter van
Dionisius DE BECKER en van Maria VERSTRAETEN. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes STROOBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-08-1691.
Gehuwd met Maria PAEPS.
▪ ♂ Egidius STROOBANTS, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 29-01-1697.
▪ ♂ Petrus STROOBANTS, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 15-02-1702.
• ♂ Petrus STROOBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-08-1664.
• ♂ Stephanus STROOBANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-02-1667 en
begraven te Nederokkerzeel op 19-10-1738, 71 jaar oud.

Doopakte Stephanus STROOBANS

•

♀ Anna STROOBANTS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-03-1673.
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VANDE RIVIEREN x BOSMANS – Oudbetovergrootouders [IX]
Joannes VANDE RIVIEREN?, overleden vóór 1699. Gehuwd met Catharina BOSMANS?, overleden vóór
1699. Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Joanna VANDE RIVIEREN, geboren te Nederokkerzeel en begraven te Nederokkerzeel op 15-031749.
• ♀ Maria VANDE RIVIEREN, geboren te Nederokkerzeel.
Gehuwd (x) met Servaes HUYBENS. Hun kind:
▪ ♂ Joannes HUYBENS.
Gehuwd (xx) met N. JANSSENS. Hun kinderen:
▪ ♂ Malliart JANSSENS.
▪ ♂ Gilis JANSSENS.

DERBOVEN x VAN ERTERIJCK – Stamouders [X]
Franciscus DERBOVEN, geboren te Haacht ca. 1540 en overleden na 1609, zoon van Niclaes
DERBOVEN. Gehuwd op ca. 30-jarige leeftijd te Haacht ca. 1570 met Geertruyt VAN EERTRIJCK?, ca.
30 jaar oud, geboren ca. 1540. Hun kinderen en kleinkind:
• ♂ Guilielmus DERBOVEN, Willem, geboren te Haacht ca. 1570 en overleden te Haacht op 22-071636, ca. 68 jaar oud.
• ♂ Nicolaus DERBOVEN, gehuwd met Catharina N. Hun kind:
▪ ♀ Catharina DERBOVEN, gedoopt te Haacht [St. Remigius] op 28-12-1598.

DERBOVEN x N. – Stamgrootouders [XI]
Niclaes DERBOVEN?, geboren ca. 1510 en overleden na 1594. Zijn kind:
• ♂ Franciscus DERBOVEN, geboren te Haacht ca. 1540 en overleden na 1609.

– 206 –

4.9. Voorouders Joannes Baptista en Anna Maria DELAET

DE LAET x TRAUWKENS – Oudouders [VI]
Petrus DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 30-11-1734 en overleden te Hever op 19-061789, 54 jaar oud, vermoedelijk de zoon van Adrianus DE LAET en van Josina VAN MOL. Gehuwd
voor de kerk te Mechelen [O.L.V. Hanswijk] op 04-06-1759 met Magdalena TRAUWKENS, gedoopt
te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-06-1733 en overleden te Hever op 28-06-1793, dochter van
Philippus TRAUKENS en van Catharina CORNELIS.
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Huwelijksakte DE LAET-TRAUWKENS

Overlijdensakte Petrus DE LAET

Overlijdensakte Magdalena TRAUWENS

Hun kinderen (9):
• ♀ Catharina DE LAET, gedoopt te Mechelen [O.L.V. Hanswijk] op 06-11-1759.
• ♀ Joanna Catharina DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-10-1761 en overleden
te Hever op 22-03-1842, 80 jaar oud. Gehuwd met Willem VANDE SIJPE.
• ♀ Anna Maria DELAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-10-1762.

Doopakte Anna Maria DELAET

•
•

♂ Rombout DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-10-1764. Gehuwd met Anna
Maria VERCAMMEN.
♂ Joannes Baptista DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1766.
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Doopakte Joannes Baptista DELAET

•
•
•
•

♀ Anna Catharina DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-03-1768 en overleden te
Hever na 1793.
♀ Maria Theresia DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-09-1769 en overleden te
Hever op 01-10-1781, 12 jaar oud.
♀ Elisabeth DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-11-1771. Gehuwd (x) met
Ludovicus STEENMANS. Gehuwd (xx) met Henricus DE RONGE uit Boortmeerbeek.
♀ Francisca DE LAET, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-03-1774. Gehuwd met Jacobus
HASAERT.

DE LAET x VAN MOL – Oudgrootouders [VII]
Adrianus DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 09-11-1683, zoon van Joannes DE LAET en
van Maria GEERTS. Gehuwd met van Josina VAN MOL?138. Hun kinderen:
• ♀ Joanna DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 26-02-1733.
• ♂ Petrus DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 30-11-1734 en overleden te Hever op
19-06-1789, 54 jaar oud.

Doopakte Petrus DE LAET

•

♂ Joannes DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 09-03-1739.

TRAUKENS x DIJCKMANS xx CORNELIS – oudgrootouders [XI]
Philippus TRAUKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-07-1688 en overleden te Hever
op 16-03-1739, 50 jaar oud zoon van Petrus TRAUWKENS en van Anna VERSTRATEN.

Overlijdens- en begrafenisakte Philippus TRAUWKENS

Gehuwd (x) met Maria DIJCKMANS, overleden te Hever op 29-01-1728. Hun kinderen (3):
• ♀ Anna TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-11-1722.
• ♂ Joannes TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-02-1724.
138

Zij had een broer Petrus.
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• ♂ Adrianus TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-05-1728.
De drie kinderen zijn jong gestorven, één op 17-09-1726, een tweede op 04-12-1726 en een derde
op 21-07-1728.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-06-1732 met Catharina CORNELIS?,
geboren ca. 1707 en overleden te Hever op 30-03-1740, ca. 32 jaar oud.

Huwelijksakte TRAUWKENS-CORNELIS

Overlijdens- en begrafenisakte Catharina CORNELIS

Hun kinderen (3):
• ♀ Magdalena TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-06-1733.

Doopakte Magdalena TRAUWKENS

• ♂ Joannes TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-10-1734.
• ♂ Jacobus TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-06-1736.
• ♀ Joanna TRAUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 31-12-1737.
Zij huwde later voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-01-1740 met Nicolaas WIJNS. Dit
huwelijk bleef kinderloos.

DE LAET x DE WINTER xx GEERTS – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes DE LAET?.
Gehuwd (x) voor de kerk te Mechelen [O.L.V.-van-Hanswijk] op 07-04-1668 met Anna DE WINTER,
overleden te Muizen op 10-02-1682. Hun kinderen (6):
• ♀ Anna DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 11-01-1669 en overleden vóór 1690.
• ♀ Margareta DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 28-03-1671 en overleden na 1690.
• ♀ Anna Maria DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 19-04-1673 en overleden na 1690.
• ♂ Henricus DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 10-12-1676 en overleden na 1690.
• ♀ Clara DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 10-04-1680 en overleden te Muizen op
16-04-1680, 6 dagen oud.
• ♀ Maria DE LAET, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 03-02-1682 en overleden vóór 1690.
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Gehuwd (xx) voor de kerk te Muizen [St. Lambertus] op 24-11-1682 met Maria GEERTS, 26 jaar oud,
gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-12-1655 en overleden te Muizen op 10-11-1683, 27 jaar
oud, dochter van Adrianus GEERTS en van Anna VERHOEVEN.

Huwelijksakte DE LAET-GERITS

Overlijdensakte Maria GERITS

Hun kind (1):
• ♂ Adrianus DE LAET, gedoopt139 te Muizen [St. Lambertus] op 09-11-1683.

Doopakte Adrianus DE LAET

TROUWKENS x VERSTRATEN – Oudovergrootouders [VIII]
Petrus TROUWKENS?, overleden te ?Hever vóór 24-01-1726. Gehuwd voor de kerk te Hever [OnzeLieve-Vrouw] op 10-02-1682 met Anna VERSTRATEN?, overleden te Hever op 24-01-1726.

139

Door de pastoor van Hever.
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Huwelijksakte TROUWKENS-VERSTRAETEN

Overlijdens- en begrafenisakte Anna VARSTRAETEN

Hun kinderen:
• ♀ Adriana TROUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-10-1683.
• ♀ Maria TROUWKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-05-1685.
• ♂ Philippus TRAUKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-07-1688.

Doopakte Philippus TRAUKENS

• ♀ Catharina TRAUKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-04-1691.
• ♂ Joannes TRAUKENS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-09-1694.
Twee kinderen zijn jong gestorven, één op 12-01-1684 en een ander op 30-08-1691.

GEERTS x VERHOEVEN – Oudbetovergrootouders [IX]
Adrianus GEERTS, geboren ca. 1615 en overleden te Hever op 27-12-1687, ca. 72 jaar oud, zoon van
Franciscus GEERTS en van Catharina SCHOEPS. Gehuwd voor de kerk te Muizen [St. Lambertus] op
01-07-1653 met Anna VERHOEVEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-08-1623 en
overleden te Hever op 09-01-1687, 63 jaar oud, dochter van Maarten VERHOEVEN en van Joanna
VAN BEERSEL.

Huwelijksakte GERITS-VERHOEVEN

Begrafenisakte Adrianus GEERTS
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Begrafenisakte Anna VAN HOEVE

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Maria GEERTS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-12-1655 en overleden te Muizen
op 10-11-1683, 27 jaar oud.

Doopakte Maria GEERTS

•

•
•
•

♂ Joannes GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 31-01-1658 en overleden vóór 0906-1740.
Gehuwd (x) op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-02-1686 met
Maria ANDRIESSENS, 27 jaar oud, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-04-1658 en
overleden te Hever op 12-10-1692, 34 jaar oud, dochter van Joannes ADRIAENENS en van Joanna
VAN GIJSEL. Hun kinderen:
▪ ♂ Adrianus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-02-1687 en overleden te
Hever op 27-12-1687, 10 maanden oud.
▪ ♂ Hubertus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 00-11-1688. Gehuwd (x) met
Maria ROMBOUTS, (xx) met Elisabetha VERHEIJDEN en (xxx) met Catharina MEULDERMANS.
▪ Proles GEETS, geboren en overleden te Hever op 11-02-1691.
▪ ♀ Anna GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-09-1692 en overleden te Hever
op 11-10-1692, 1 maand oud.
Gehuwd (xx) op 34-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-01-1693 met
Joanna VERSTRATEN, overleden te Hever op 09-06-1740. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-10-1693.
▪ ♂ Rombout GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-06-1696.
▪ ♂ Filippus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-05-1699.
♀ Joanna GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-12-1659.
♂ Petrus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-1661.
♂ Rombout GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-09-1667 en overleden te Hever
op 02-03-1745, 77 jaar oud.
Gehuwd (x) op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-05-1694 met
Agneta (Antonia) VAN CRAEN, 23 jaar oud, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-04-1671
en overleden te Hever op 29-04-1695, 24 jaar oud, dochter van Antonius VAN CRAEN en van
Elisabetha DE COSTER. Hun kind (1):
▪ ♂ Joannes GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-04-1695. En overleden te
Hever op 09-05-1696, 1 jaar oud.
Gehuwd (xx) op 27-jarige leeftijd te Hever op 04-05-1695 met Anna SERNEELS, ca. 27 jaar oud,
geboren te ?Kampenhout ca. 1667 en overleden te Hever op 29-01-1738, ca. 70 jaar oud, dochter
van Bartholomeus SERNEELS en van Elisabetha DE COSTER uit Kampenhout. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 22-03-1697 en overleden te Hever
op 04-10-1769, 72 jaar oud.
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▪
▪
▪
▪

♂ Guilielmus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-12-1698.
♀ Catharina GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-03-1701.
♂ Adrianus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-09-1703 en overleden te
Hever op 21-09-1703, 4 dagen oud.
♂ Hubertus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 08-04-1705 en ovrlleden te
Hever op 17-02-1729, 23 jaar oud.

GEERTS x SCHOEPS xx BRAES – Stamouders [X]
Franciscus GEERTS, geboren ca. 1590 en overleden te Hever op 19-05-1658, ca. 68 jaar oud, zoon van
Joannes GEETS.
Gehuwd (x) op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Muizen [St. Lambertus] op 19-07-1615 met
Catharina SCHOEPS/SCHOLS?, ca. 25 jaar oud, geboren ca. 1590 en overleden vóór 1645.

Huwelijksakte GHEERTS-SCHOLS

Begrafenisakte Franciscus GEERTS

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Adrianus GEERTS, geboren te ?Hever ca. 1615 en begraven te Hever op 27-12-1687, ca. 72 jaar
oud.
• ♂ Daniel GEERTS, geboren te ?Hever vóór 1620 en overleden te Hever op 00-10-1677. Gehuwd
met Maria N., overleden te Hever op 27-02-1686.
• ♀ Anna GEERTS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-01-1620 en overleden na 1645.
• ♀ Barbara GEERTS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-10-1625 en overleden na 1645.
• ♂ Joannes GEERTS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-11-1628.
Gehuwd (x) op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Muizen [St. Lambertus] op 28-08-1657 met Anna
VERSIENS/VERSINT, geboren te Muizen en overleden te Muizen op 16-05-1666. Hun kinderen:
▪ ♀ Joanna GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 12-02-1658 en overleden vóór
1677.
▪ ♂ Joannes GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-11-1660 en overleden te
Hever op 18-11-1668, 8 jaar oud.
▪ ♀ Catharina GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-11-1663 en overleden na
1684.
▪ ♂ Daniel GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-03-1666 en overleden te Hever
op 00-10-1677, 11 jaar oud.
Gehuwd (xx) op 37-jarige leeftijd voor de kerk te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-09-1666 met
Maria LEMBERECHTS, overleden te Hever op 15-02-1684. Hun kinderen:
▪ ♂ Marcus GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 11-10-1667 en overleden te Hever
op 11-12-1694, 27 jaar oud.
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♂ Egidius GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-04-1670 en overleden te Hever
op 07-02-1684, 13 jaar oud.
Gehuwd (xx) met Susanna BRAES, overleden te Hever op 08-11-1655, weduwe van Engelbertus
SERGIJSELS en van Michael WAIJENBORGH, dochter van Hendrik BRAES en van Joanna VAN (DEN)
DIJCK(E). Zij hadden 3 kinderen.
▪

VERHOEVEN x VAN BEERSEL – Stamouders [X]
Martinus VERHOEVEN?, Merten, overleden vóór 04-04-1646. Gehuwd voor de kerk te Elewijt [St.
Hubertus] op 20-10-1622 met Joanna VAN BEERSEL/BEIJSEL?, Jenneke.

Ondertrouwakte VERHOEVEN-VAN BEIJSEL
te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 29-10-1622

Hun kinderen:
• ♀ Anna VERHOEVEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-08-1623 en begraven te Hever
op 09-01-1687, 63 jaar oud.

Doopakte Anna VERHOEVEN

•
•
•
•
•

♂ Joannes VERHOEVEN, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-09-1625.
♂ Martinus VERHOEVEN, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 15-02-1630 en jong gestorven.
♂ Martinus VERHOEVEN, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 18-01-1632.
♂ Cornelius VERHOEVEN, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 04-03-1639.
♀ Joanna VERHOEVEN, gedoopt te Muizen [St. Lambertus] op 16-05-1644.

GEERTS x N. – Stamgrootouders [XI]
Joannes GEERTS?, geboren ca. 1565. Zijn kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Franciscus GEERTS, geboren ca. 1590 en overleden te Hever op 19-05-1658, ca. 68 jaar oud.
• ♂ Cornelius GEERTS, geboren ca. 1596 en overleden na 28-11-1645.
Gehuwd (x) met Cornelia VERMUIJTEN. Hun kinderen:
▪ ♀ Barbara GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-07-1620.
▪ ♀ Anna GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-05-1622.
▪ ♀ Catharina GEETS, gedoopt te Hever [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-08-1626.
Gehuwd (xx) met Elisabetha VAN DE ZIJPE, overleden na 1645, weduwe van Petrus CLAES.
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4.10. Voorouders Elisabetha en Joannes Baptista KEULEERS

KEULEERS x YSERS xx VAN ZAN – Oudouders [VI]
Petrus KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 30-12-1729, zoon van Jacobus CEULEERS
en van Clara VAN WINNE.
Gehuwd (x) op 25-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 28-10-1755 met Maria
YSERS, ca. 24 jaar oud, geboren ca. 1731 en overleden te Hombeek op 11-04-1763, ca. 31 jaar oud.
Hun kinderen (4):
• ♀ Clara CEULEERS, tweelingzus van Joanna, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-04-1756
en overleden te Hombeek op 31-01-1771, 14 jaar oud.
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♀ Joanna CEULEERS, tweelingzus van Clara,
gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-041756 en overleden te Hombeek op 25-041756, 15 dagen oud.
• Proles CEULEERS, geboren en overleden te
Hombeek op 28-03-1758.
• ♂ Joannes Michael CEULEERS, gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] op 17-05-1760 en
overleden te Hombeek op 30-07-1789, 29 jaar
oud.
Gehuwd (xx) op 33-jarige leeftijd voor de kerk te
Hombeek [St. Martinus]
Hombeek [St. Martinus] op 15-05-1763 met
Barbara VAN ZAN/SAN?, ca. 17 jaar oud, geboren ca. 1745 en begraven te Hombeek op 11-07-1772,
ca. 27 jaar oud.
•

Huwelijksakte KEULEERS-VAN ZAN

Begrafenisakte Barbara VAN SAN

Hun kinderen (3):
• ♂ Joannes Baptista KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-03-1764.

Doopakte Joannes Baptista KEULEERS

•

♀ Elisabeth KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 17-11-1767.
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Doopakte Elisabeth KEULEERS

•

♂ Guilielmus KEULEERS, dagloner, gedoopt 140 te Hombeek [St. Martinus] op 02-05-1770.
Gehuwd (x) voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] met Joanna Maria LAUWERS, geboren te
Zemst en overleden te Hombeek op 16-10-1811. Gehuwd (xx) te Hombeek op 13-08-1812 met
Anna Catharina MOORTGAT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 29-08-1779, dochter van
Rombout MOORTGAT en van Magdalena JENNE.

KEULEERS x VAN WINNE – Oudgrootouders [VII]
Jacobus KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 25-07-1699 en overleden te Hombeek op
19-12-1778, 79 jaar oud, zoon van Jacobus KEULEERS en van Maria DE WIN. Gehuwd op 24-jarige
leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 26-11-1723 met Clara VAN WINNE, gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] op 09-05-1695 en begraven te Hombeek op 09-09-1773, 78 jaar oud.

Huwelijksakte CEULERS-VAN WINGE

Overlijdens- en begrafenisakte
Jacobus KEULEERS

Begrafenisakte Clara VAN WINGHE

Hun kinderen (5):
• ♀ Catharina KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-09-1727.
• ♂ Petrus KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 30-12-1729.

140

Meter was Elisabeth VAN SAN.
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Doopakte Petrus KEULEERS

•
•
•

♂ Matheus KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-07-1733.
♀ Margaretha KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 20-05-1736 en overleden te
Hombeek op 27-09-1741, 5 jaar oud.
♀ Anna KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 14-01-1739.

KEULEERS x DE WIN – Oudovergrootouders [VIII]
Jacobus KEULEERS, geboren ca. 1658 en overleden te Hombeek op 18-05-1713, ca. 55 jaar oud, zoon
van Willem CEULEERS en van Elisabeth QUACKELS. Gehuwd141 op ca. 27-jarige leeftijd voor de kerk
te Hombeek [St. Martinus] op 24-04-1686 met Maria DE WIN, 24 jaar oud, gedoopt te Hombeek [St.
Martinus] op 04-08-1661, dochter van Carolus DE WINDE en van Catharina QUISTHOUT. Hun
kinderen (8):
• ♀ Lucia KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-01-1687.
• ♀ Maria KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 05-09-1688.
• ♂ Willem KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-02-1690.
• ♂ Franciscus KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-05-1693.
• ♀ Jacoba KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-08-1696.
• ♂ Jacobus KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 25-07-1699.

Doopakte Jacobus KEULEERS

•
•

♀ Petronella KEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 30-05-1702.
♂ Romuldus KEULEERS, Rombout, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 02-01-1705.

VAN WINGE x DE ROY – Oudovergrootouders [VIII]
Martinus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-02-1653 en overleden te Hombeek
op 09-05-1705, 52 jaar oud, zoon van Guilielmus VAN WINGE en van Anna COLAERS. Gehuwd op 27 jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 27-02-1680 met Josina DE ROY, 29 jaar
oud, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-02-1651 en overleden te Hombeek op 08-06-1723,
72 jaar oud, dochter van Jacobus DE ROY en van Catharina SILVOORTS.

141

Akte niet gevonden.
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Huwelijksakte VAN WIN-DE ROY

Overlijdensakte Martinus VAN WINNE

Overlijdensakte Josina DE ROY

Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 14-12-1680 en overleden te
Hombeek op 17-04-1689, 8 jaar oud.
• ♂ Gasparus VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 19-09-1683 en overleden te
Hombeek op 03-03-1765, 81 jaar oud. Gehuwd op 36-jarige leeftijd voor de kerk te te Hombeek
[St. Martinus] op 18-04-1720 met Elisabetha MOLLEMANS, overleden te Hombeek op 16-121724. Hun kinderen (2):
▪ ♂ Michael VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 30-05-1720 en overleden te
Hombeek op 26-06-1720, 27 dagen oud.
▪ ♂ Joannes VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-11-1721.
• ♂ Guilielmus VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 23-07-1686 en overleden te
Hombeek op 30-12-1765, 79 jaar oud. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 22-02-1710 met Petronella VAN SCHOOR, 23 jaar oud, gedoopt te Kapelle-op-denBos [St. Niklaas] op 07-04-1686 en overleden te Hombeek op 20-12-1757, 71 jaar oud, dochter
van Petrus VAN SCHOOR en van Anna BESSEMS. Hun kinderen (9):
▪ ♂ Joannes VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-08-1710.
▪ ♂ Gasparus VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 25-04-1712 en overleden
te Hombeek op 28-03-1779, 66 jaar oud. Gehuwd met Catharina DE CHATELET.
– 220 –

♂ Henricus VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-08-1714.
♀ Elisabetha VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 13-09-1716.
♂ Petrus VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-11-1718 en overleden te
Hombeek op 18-01-1721, 2 jaar oud.
▪ ♂ Hubertus VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-11-1722.
▪ ♂ Egidius VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-12-1725 en overleden te
Hombeek op 07-01-1726, 10 dagen oud.
▪ ♀ Anna VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-04-1727 en overleden te
Hombeek op 05-03-1729, 10 maanden oud.
▪ ♂ Antonius VAN WINGHE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-04-1730 en overleden
te Hombeek op 27-05-1782, 52 jaar oud. Gehuwd met Joanna Catharina VAN WINGHE.
♂ Jacobus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-03-1689.
♂ Judocus VAN WINNE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 17-05-1691 en overleden te
Hombeek op 07-01-1694, 2 jaar oud.
♀ Clara VAN WINNE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-03-1695 en begraven te Hombeek
op 09-09-1773, 78 jaar oud.
▪
▪
▪

•
•
•

Doopakte Clara VAN WINNE

COLAERS x QUACKELS xx VAN STEENWINCKEL – Oudbetovergrootouders [IX]
Guilielmus COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-01-1631 en overleden te Hombeek
op 24-06-1685, 54 jaar oud, zoon van Nicolaes COLAERTS en van Elisabeth DE WITTE.
Gehuwd (x) met Elisabeth QUACKELS?, begraven te Hombeek op 13-07-1666, dochter van Joannes
QUACKELS en van Adriana MAES.

Begrafenisakte Wilhelmus COLAERS

Begrafenisakte Elisabetha QUACKELS

Hun kinderen (4):
• ♀ Joanna CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-12-1655. Gehuwd met Joannes
VAN VAECK.
• ♀ Margaretha CEULEERS, geboren ca. 1657.
• ♂ Jacobus KEULEERS, geboren ca. 1658.
• ♀ Maria CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 26-06-1663.
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Gehuwd (xx) voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 31-12-1666 met Elisabeth VAN
STEENWINCKEL. Hun kinderen (4):
• ♀ Anna CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-06-1668.
• ♂ Adrianus CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-04-1670.
• ♂ Christoffel CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 27-06-1672.
• ♀ Joanna CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-01-1676.

VAN WINGE x COLAERS – Oudbetovergrootouders [IX]
Guilielmus VAN WINGE, Willem, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 11-02-1627 en overleden te
Zemst op 12-05-1656, 29 jaar oud, zoon van Willem VAN WINGE en van Paschasia GOBBENS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 31-01-1649 met Anna
COLAERS, 21 jaar oud, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-09-1627, dochter van Mathias
COLAERS en van Clementia VERLOOCK.

Huwelijksakte VAN WINGE-KEULERS

Overlijdensakte Guillielmus VAN WINGHE

Hun kinderen (4) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes VAN WINGE, handwerker, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 23-11-1648 en
overleden te Zemst op 25-10-1727, 78 jaar oud. Gehuwd op 40-jarige leeftijd voor de kerk te Leest
[St. Niklaas] op 14-07-1689 met Lucia OP DE BEECK, overleden te Zemst op 04-10-1725. Hun
kinderen (8):
▪ ♂ Joannes VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 01-10-1690 en overleden te Zemst
op 14-10-1690, 13 dagen oud.
▪ ♀ Margareta VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 22-03-1692 en overlden te Zemst
op 15-09-1693, 17 maanden oud.
▪ ♂ Petrus VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 26-09-1694.
▪ ♂ Antonius VAN WINGHE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 19-03-1697 en overleden te Zemst
op 01-04-1772, 75 jaar oud. Gehuwd met Maria DE BAUW.
▪ ♀ Antonia VAN WINGE, tweelingzus van Helena, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 05-05-1702
en overleden te Zemst op 11-05-1702, 6 dagen oud.
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♀ Helena VAN WINGE, tweelingzus van Antonia, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 05-05-1702
en overleden te Zemst op 20-05-1702, 15 dagen oud.
▪ ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 26-09-1703.
▪ Proles VAN WINGE, geboren en overleden te Zemst op 14-10-1708.
♂ Mathias VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-02-1651.
♂ Martinus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-02-1653 en overleden te
Hombeek op 09-05-1705, 52 jaar oud.
▪

•
•

Doopakte Martinus VAN WINGE

•

♂ Philippus VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 13-04-1655 en begraven te Zemst op
07-05-1663, 8 jaar oud.

DE WINDE x QUISTHOUT – Oudbetovergrootouders [IX]
Carolus DE WINDE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-02-1630 en begraven te Hombeek op
29-11-1691, 61 jaar oud, zoon van Adriaen DE WINDE en van Catharina VERBURCHT. Gehuwd met
Catharina QUISTHOUT?.

Begrafenisakte Carolus DE WIN

Hun kinderen:
• ♀ Maria DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-08-1661.

Doopakte Maria DE WIN
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•
•

♂ Romuldus DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-01-1666 en overleden te
Hombeek op 06-10-1669, 3 jaar oud.
♀ Catharina DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-12-1669.

DE ROY x SILVOORTS – Oudbetovergrootouders [IX]
Jacobus DE ROY, overleden te Hombeek op 16-04-1663, zoon van Joannes DE ROY en van Maria
VERHAREN. Gehuwd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 29-01-1636 met Catharina
SILVOORTS, gedoopt te Mechelen [Katelijne] op 24-05-1609 en overleden te Hombeek op 18-111682, ca. 73 jaar oud, dochter van Gerardus SILVOORTS en van Joanna VAN MEERBEKE.

Huwelijksakte DE ROY-SILVOORTS

Begrafenisakte Jacobus DE ROY

Begrafenisakte Catharina SILVOORTS

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♀ Maria DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 17-09-1636.
• ♀ Anna DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-09-1638.
• ♂ Laurentius DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-01-1641 en overleden te
Hombeek op 03-03-1685, 44 jaar oud. Gehuwd met Maria CEULEERS. Hun kinderen (6):
▪ Jacobus DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 01-03-1663.
▪ Guilielmus DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-03-1664.
▪ Joanna DE ROY, tweelingzus van Joannes, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-10-1667.
▪ Joannes DE ROY, tweelingbroer van Joanna, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-101667.
▪ Josina DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 08-12-1669.
▪ Martinus DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 05-09-1673.
• ♂ Martinus DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-01-1644 en overleden te Hombeek
op 12-02-1644, 19 dagen oud.
• ♂ Joannes DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-03-1645.
• ♀ Elisabetha DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-01-1648.
• ♀ Josina DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-02-1651 en overleden te Hombeek
op 08-06-1723, 72 jaar oud.
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Doopakte Josina DE ROY

DE ROY x VERHAREN – Stamouders [X]
Joannes DE ROY?, overleden te Hombeek op 17-04-1616. Gehuwd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 14-10-1601 met Maria VERHAREN?, begraven te Hombeek op 20-07-1649.

Huwelijksakte DE ROY-VERHAREN

Overlijdensakte Joannes DE ROY

Begrafenisakte Maria VERHAREN

Hun kinderen (4) en kleinkinderen:
• ♂ Jacobus DE ROY, begraven te Hombeek op 16-04-1663.
• Proles DE ROY, geboren en overleden te Hombeek op 15-06-1603.
• ♀ Barbara DE ROY, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-07-1605 en overleden142 te Zemst
op 10-11-1675. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 08-111628 met Martinus JACOBS, ca. 23 jaar oud, geboren te Zemst ca. 1605 en overleden te Zemst
op 03-10-1676, ca. 71 jaar oud.
Hun kinderen (9):
▪ ♂ Jacobus JACOBS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 08-06-1628. Gehuwd op 30-jarige
leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 22-04-1659 met Catharina FIERENS.

142
143

▪

♀ Barbara JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 13-05-1630.

▪

♂ Nicolaus JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 24-09-1631 en overleden te Zemst op
08-08-1632, 10 maanden oud.

▪

♂ Christoffel JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 28-03-1633 en overleden143 te Zemst
op 25-09-1651, 18 jaar oud.

▪

♀ Catharina JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 11-02-1635.

Gestorven aan waterzucht.
Gestorven aan de pest, zoals zijn broers Joannes, Adrianus en Willem.
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▪

♂ Joannes JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 08-03-1638 en overleden te Zemst op
12-10-1651, 13 jaar oud.

▪

♂ Adrianus JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 16-02-1643 en overleden te Zemst op
12-10-1651, 8 jaar oud.

▪

♀ Joanna JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 02-02-1645 en overleden te Zemst op 2909-1669, 24 jaar oud. Zij was ongehuwd.

▪

♂ Guilielmus JACOBS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 30-04-1647 en overleden te Zemst op
12-10-1651, 4 jaar oud.

SILVOORTS x VAN MEERBEKE – Stamouders [X]
Gerardus SILVOORTS?, geboren ca. 1577. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Mechelen
[St. Katelijne] op 15-04-1603 met Joanna VAN MEERBEKE?, Tanneken, ca. 22 jaar oud, geboren ca.
1580.

Huwelijksakte SILEVOORTS-VAN MEERKEKE

Hun kinderen:
• ♂ Jacobus SYLVORTS, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 02-02-1604.
• ♂ Adrianus SILVOERTS, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 18-07-1606.
• ♀ Catharina SILVOORTS, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op 24-05-1609 en overleden te
Hombeek op 18-11-1682, 73 jaar oud.

Doopakte Catharina SILVOORTS
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4.10.1. Voorouders Guilielmus COLAERS

COLAERTS x DE WITTE – Stamouders [X]
Nicolaus COLAERTS, kerkmeester, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-08-1598, overleden te
Hombeek op 06-09-1662 en begraven144 in de kerk te Hombeek [St. Martinus], 64 jaar oud, zoon van
Nicolaes COLAERS en van Catharina LEEMANS. Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te
Hombeek [St. Martinus] op 15-11-1620 met Elisabeth DE WITTE, 20 jaar oud, gedoopt te Hombeek
[St. Martinus] op 18-10-1600 en overleden te Hombeek op 00-01-1676, 75 jaar oud, dochter van
Joannes DE WIT en van Barbara VAN STEENWINCKEL.

Huwelijksakte COLAERS-DE WITTE

Begrafenisakte Nicolaus CEULERS

Begrafenisakte Elisabeth DE WIT

Hun kinderen (10):
• ♀ Cornelia COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 29-08-1621 en overleden te
Hombeek op 11-10-1621, 53 dagen oud.
• ♂ Joannes COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-08-1622 en overleden te
Hombeek op 14-08-1624, bijna 2 jaar oud.
• ♀ Joanna COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 17-04-1625.
• ♀ Maria COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 00-06-1628.
144

Zijn grafzerk vermeldt: Hier leyt begraven de Eersaemen NICLAES CEULERS, Kerck- ende H. Geest-Meester in
synen tydt, die sterft den 6 September 1662, bidt voor de Ziele.
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•

♂ Guilielmus COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-01-1631.

Doopakte Guilielmus COLAERS

•
•
•
•
•

♀ Anna COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 25-09-1633 en overleden te Hombeek
op 08-10-1633, 13 dagen oud.
♂ Christoffel COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 08-11-1634 en overleden te
Hombeek op 27-09-1635, 10 maanden oud.
♀ Margaretha COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 01-09-1636.
♀ Catharina COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-01-1639 en overleden te
Hombeek op 17-09-1640, 21 maanden oud.
♂ Egidius COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-08-1641.

COLAERS x BESSEMS xx LEEMANS – Stamgrootouders [XI]
Nicolaes COLAERS?, geboren te Heffen ca. 1560.
Gehuwd (x) op ca. 32-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 19-07-1592 met Maria
BESSEMS?145, ca. 32 jaar oud, geboren te Heffen ca. 1560 en overleden te Hombeek op 10-11-1596,
ca. 36 jaar oud.

Huwelijksakte COLAERS-BESSEMS

Hun kinderen (3) en kleinkinderen:
• ♀ Anna COLAERS, geboren te Heffen in 1592. Gehuwd met Jan VAN WINGHE, geboren te Heffen
ca. 1580. Hun kind:
▪ ♂ Matheus VAN WINGHE, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 30-04-1607 en overleden te
Heffen op 12-11-1634, 24 jaar oud. Gehuwd met Maria VAN SCHUERWIJCK.
• Proles COLAERS, geboren en overleden te Hombeek op 10-02-1593.
• ♂ Mathias COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 19-01-1595. Gehuwd op 23-jarige
leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 27-05-1618 met Clementia VERLOOCK, ca. 23
jaar oud, geboren ca. 1595, dochter van Jan VAN LOOCK en van Elisabeth STEYLAERTS.
Hun kinderen en kleinkinderen:
145

Zij had een zus Anna, meter van Matheus CEULEERS.
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▪

♂ Nicolaus COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-08-1618. Gehuwd op 22jarige leeftijd voor de kerk te Zemst [St. Pieter] op 06-05-1641 met Barbara SAFFOETS. Hun
kinderen:


♂ Nicolaus CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 28-09-1642.



♂ Joannes CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 22-07-1644.



♂ Andries CEULEERS, overleden te Zemst op 19-06-1647.



♀ Margaretha CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 13-07-1648 en begraven te
Zemst op 09-09-1720, 72 jaar oud. Gehuwd met Laurentius SLAGMOLEN.



♂ Adrianus CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 06-12-1650 en begraven te Zemst
op 14-06-1663, 12 jaar oud.



♂ Christophorus CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 01-09-1653.

▪

♂ Adrianus COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-09-1620 en overleden te
Zemst op 06-05-1641, 20 jaar oud.

▪

♀ Elisabetha COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-06-1623.

▪ ♀ Anna COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-09-1627.
Gehuwd (xx) op ca. 36-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 07-01-1597 met
Catharina LEEMANS, overleden te Hombeek op 06-05-1625, dochter van Joannes LEEMANS.

Huwelijksakte COLAERS-LEEMANS

Overlijdensakte Catharina LEEMANS

Hun kinderen:
• ♂ Nicolaus COLAERTS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-08-1598 en begraven in de kerk
te Hombeek [St. Martinus] op 08-09-1662, 64 jaar oud.

Doopakte Nicolaus COLAERTS

•

♂ Arnoldus CEULEERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 01-06-1603 en overleden op 1405-1641, 37 jaar oud.

DE WIT x VAN STEENWINCKEL – Stamgrootouders [XI]
Joannes DE WIT?, begraven te Hombeek op 23-01-1654. Gehuwd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 09-10-1592 met Barbara VAN STEENWINCKEL, begraven te Hombeek op 15-02-1653,
dochter van Petrus VAN STEENWINCKEL? en van Elisabeth CALUWAERTS?.
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Huwelijksakte DE WITTE-VAN STEENWINCKEL

Begrafenisakte Joannes DE WIT

Begrafenisakte Barbara VAN STEENWINCKEL

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Barbara DE WIT, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 04-03-1594.
• ♀ Elisabeth DE WITTE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-10-1600 en overleden te
Hombeek op 00-01-1676, 75 jaar oud.

Doopakte Elisabeth DE WITTE

•
•

♀ Christophora DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 19-06-1611.
♂ Joannes DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 11-05-1614 en overleden op 00-111678, 64 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 13-11-1639 met Anna
TAEYAERTS, gedoopt te Hombeek op [St. Martinus] op 21-12-1615 en overleden op 31-10-1704,
88 jaar oud, dochter van Jacobus TAEYAERTS en van Anna VERLINDEN. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Theodorus DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-07-1640. Gehuwd (x) met
Joanna MUYLDERMANS en (xx) met Catharina HAELEWATERS.
▪ ♂ Petrus DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-08-1643 en overleden op 03-021728, 84 jaar oud. Gehuwd met Gertrudis VAN BENEDEN.
▪ ♀ Clara DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 00-09-1646.
▪ ♂ Joannes DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-08-1649.
▪ ♂ Willem DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-08-1652 en overleden op 10-121715, 63 jaar oud. Gehuwd met Margaretha DIDDENS.
▪ ♂ Mathias DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-03-1655 en overleden op 1201-1742, 86 jaar oud. Gehuwd met Catharina VAN BEVEREN.
▪ ♀ Anna DE WIT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 00-09-1657.
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4.10.2. Voorouders Guilielmus VAN WINGE

VAN WINGE x GOBBENS – Stamouders [X]
Willem VAN WINGE, geboren ca. 1585 en overleden te Heffen op 14-09-1638, zoon van Joannes VAN
WINGE en van Anna CALEYS. Gehuwd op ca. 30-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus]
op 07-02-1616 met Paschasia GOBBENS, Paesschyne, 35 jaar oud, gedoopt te Heffen [St. Amandus]
op 00-04-1580 en overleden te Heffen op 01-03-1639, 58 jaar oud, dochter van Egidius GOBBENS en
van Joanna MET DEN ANCXT.
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Huwelijksakte VAN WINGE-GOBBENS

Hun kinderen (5):
• ♂ Jan VAN WINGE, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 22-07-1617.
Gehuwd (x) met Anna LEEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 02-02-1611. Gehuwd (xx)
op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 26-05-1644 met Margareta VAN
CAUWENBERGH, 25 jaar oud, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 06-03-1619 en overleden te
Heffen op 11-12-1680, 61 jaar oud.
• ♂ Egidius VAN WINGE, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 17-10-1620.
• ♂ Cornelis VAN WINGE, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 18-12-1622.
• ♂ Guilielmus VAN WINGE, Willem, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 11-02-1627 en overleden
te Zemst op 12-05-1656, 29 jaar oud.

Doopakte Guilielmus VAN WINGE

• ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 15-02-1634.
Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 09-06-1606 met
Antonius VERSCHAREN, overleden te Heindonk op 04-08-1615. Hun kinderen (6):
• ♂ Antonius VERSCHAREN, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 16-121606.
• ♀ Catharina VERSCHAREN, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 13-021608 en jong gestorven.
• ♂ Petrus VERSCHAREN, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 07-02-1610.
Zie GOBBENS – MET DEN ANCXT hierna.
•

♂ Guilielmus VERSCHAREN, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 31-071611.
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•
•

♀ Catharina VERSCHAREN, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 11-061613.
♂ Ludovicus VERSCHAREN, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 24-081615.

VAN WINGHE x CALEYS – Stamgrootouders [XI]
Joannes VAN WINGE, geboren te Heffen ca. 1551 en overleden te Heffen op 13-09-1637, ca. 86 jaar
oud, zoon van Bernaert VAN WINGE?. Gehuwd met Anna CALEYS, overleden te Heffen op 01-061634, weduwe van Peter BOOTS, dochter van Peter CALEYS?. Hun kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen:
• ♂ Guilielmus VAN WINGE, geboren ca. 1585 en overleden te Heffen op 14-09-1638.
• ♀ Joanna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-01-1595.
• ♀ Barbara VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-09-1596.
• ♂ Mattheus VAN WINGE, pachter, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 30-04-1608 en overleden
te Hombeek op 01-11-1681, 73 jaar oud, zoon van Jan VAN WINGHE en van Anna CALEYS.
Gehuwd (x) op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 29-06-1631 met Maria
VAN SCHEURWIJCK, 23 jaar oud, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-08-1607 en overleden
te Hombeek op 15-06-1662, 54 jaar oud, dochter van Adriaen VAN SCHEURWIJCK en van
Elisabetha STEYLAERTS.
Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
▪ ♂ Joannes VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-02-1632 en overleden te
Hombeek op 19-10-1635, 3 jaar oud.
▪ ♂ Petrus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-02-1634 en overleden te
Hombeek op 14-10-1635, 20 maanden oud.
▪ ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-09-1636 en overleden na
1702.
▪ ♂ Adrianus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-07-1639 en overleden te
Hombeek op 30-08-1639, 1 maand oud.
▪ ♂ Petrus VAN WINGE, pachter, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-07-1640 en
overleden te Hombeek op 11-02-1705, 64 jaar oud.
▪ Gehuwd (x) op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Zemst [St. Pieter] op 04-11-1663 146 met
Barbara DE ROECK, 22 jaar oud, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 17-10-1641 en overleden te
Hombeek in 1673, dochter van Romuldus DE ROECK en van Catharina SPRUYT. Hun kinderen
(3):
 ♂ Mathijs VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 20-02-1664 en overleden te
Zemst op 03-03-1664, 12 dagen oud.
 ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 03-12-1665 en jong gestorven.
 ♀ Petronella VAN WINGE, overleden te Zemst op 27-06-1673.
Gehuwd (xx) op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Zemst [St. Pieter] op 01-07-1673 met
Catharina DE HERTOG, overleden te Hombeek op 00-11-1678. Hun kinderen (2):
 ♂ Wilhelmus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-04-1676 en jong
gestorven.
 ♂ Carolus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-09-1678 en overleden
te Hombeek op 14-05-1700, 21 jaar oud.
146

De bruid lag ziek te bed en heeft later in de kerk de zegen gekregen. Zij waren bloedverwanten in de 3de
graad.
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Gehuwd (xxx) op 38-jarige leeftijd voor de kerk te Eppegem [St. Clemens] op 23-02-1679 met
Florentina VAN STEENWINCKEL, 21 jaar oud, gedoopt te Eppegem [St. Clemens] op 12-051657 en overleden te Hombeek op 27-12-1735, 78 jaar oud, dochter van Antonius VAN
STEENWINCKEL en van Elisabetha VAN RELEGHEM. Hun kinderen (10):
 ♂ Wilhelmus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-01-1680.
 ♂ Judocus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 19-09-1681.
 ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-01-1683.
 ♂ Henricus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-05-1685.
 ♂ Joannes Baptista VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-09-1687 en
jong gestorven.
 ♂ Joannes Baptista VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-11-1689.
 ♀ Joanna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 14-02-1692 en overleden
te Hombeek op 19-11-1693, 21 maanden oud.
 ♂ Philippus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 08-04-1696 en overleden
te Zemst op 06-02-1756, 59 jaar oud. Gehuwd met Maria VAN LOOCK.
 ♀ Petronella VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 13-04-1699 en
overleden te Hombeek op 30-06-1699, 3 maanden oud.
 ♀ Elisabetha VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 23-05-1702 en
overleden te Hombeek op 30-08-1702, 3 maanden oud.
▪ ♀ Clara VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-03-1643.
▪ ♀ Maria VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-09-1645 en overleden te
Hombeek op 31-05-1663, 17 jaar oud.
▪ ♂ Philippus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-04-1648 en overleden te
Hombeek op 06-02-1682, 33 jaar oud. Gehuwd op 20-jarige leeftijd voor de kerk gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] op 04-11-1668 met Petronella DE KEYSER, 19 jaar oud, gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] 19-05-1649 en overleden te Zemst op 03-10-1728, 79 jaar oud,
dochter van Franciscus DE KEYSER en van Catharina DE BRUYN. Hun kinderen (5):
 ♀ Catharina VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-04-1670.
 ♂ Petrus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-10-1671.
 ♂ Matheus VAN WINGE, schepene van Anderlecht, gedoopt te Hombeek [St. Martinus]
op 05-02-1674. Gehuwd met Jacoba DE KEYSER.
 ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-12-1677.
 ♀ Maria VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 13-04-1680.
Zij huwde later op 33-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 15-07-1682
met Govaert DE ROECK, 27 jaar oud, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 20-09-1654 en
overleden te Hombeek op 23-02-1724, 69 jaar oud, zoon van Franciscus DE ROECK en van
Catharina DE BRUYN. Hun kinderen:
 ♀ Barbara DE ROECK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-07-1683 en overleden te
Hombeek op 18-04-1689, 5 jaar oud.
 ♂ Henricus DE ROECK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-04-1686 en overleden
te Hombeek op 15-05-1759, 73 jaar oud. Gehuwd (x) met Elisabetha DE KEYSER en (xx)
met Petronella BOGAERTS.
 ♀ Barbara DE ROECK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-06-1689 en overleden te
Zemst op 02-03-1730, 40 jaar oud. Gehuwd met Matheus DE KEYSER.
Gehuwd (xx) op 54-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 05-08-1662 met
Anna DE BRUYN, overleden te Hombeek op 06-03-1670, weduwe van Jacobus COECKELBERGH,
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kerkmeester en meester van de Tafel van de heilige Geest, begraven147 in de kerk te Hombeek
[St. Martinus].
Gehuwd (xxx) op 62-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 05-10-1670 met
Anna VAN DYCK, overleden te Hombeek op 18-02-1684. Hun kind (1):
▪ ♀ Catharina VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-09-1671.
Anna VAN DYCK was eerder gehuwd (x) voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] ca. 1658 met
Jacobus COECKELBERGH en (xx) voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 23-05-1664 met
Cornelius MERTENS.

GOBBENS x MET DEN ANCXT – Stamgrootouders [XI]
Egidius GOBBENS, Gillis, geboren te Heindonk ca. 1550 en overleden te Heffen [Heindonk] op 11-021607, ca. 57 jaar oud, zoon van Willem GOBBENS. Gehuwd op ca. 20-jarige leeftijd ca. 1570 met
Joanna MET DEN ANCXT, Jacomijn, ca. 20 jaar oud, geboren ca. 1550 en overleden te Heffen
[Heindonk] op 14-06-1605, ca. 55 jaar oud, dochter van Merten MET DEN ANCXT en van Kathelijn
VERBRUGGEN.

Begrafenisakte Egidius GOBBENS

Overlijdensakte Joanna METTENANCXT

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Rumoldus GOBBENS, geboren te Heindonk mogelijks vóór 1575 en overleden te Heindonk op
12-06-1605.
• ♀ Catharina GOBBENS, geboren te Heindonk ca. 1575. Gehuwd op ca. 22-jarige leeftijd voor de
kerk te Heffen [St. Amandus] op 12-10-1597 met Antonius CEULEMANS, geboren vóór 1575. Hun
kinderen:
▪ ♀ Joanna CEULEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 19-07-1598.
▪ ♀ Jacoba CEULEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 06-08-1600.
▪ ♂ Joannes CEULEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 31-03-1603.
▪ ♂ Antonius CEULEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 16-05-1604.
▪ ♀ Maria CEULEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 03-06-1608.
▪ ♂ Petrus CEULEMANS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 16-06-1610.
▪ ♂ Adrianius CEULEMANS, geboren te Heindonk, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 03-071613 en overleden te Heffen op 21-05-1654, 40 jaar oud. Gehuwd met Christina COLLIJS.
• ♂ Petrus GOBBENS, geboren te Heindonk, ca. 1576. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk
te Heffen [St. Amandus] op 04-11-1601 met Anna LAVAERTS. Hun kinderen:
147

De grafsteen vermeldt: ‘Hier light begraven de Eersaemen Jacob Van Cokelbergh, Kerch en H. Gheestmeester, in sijnen tyt, sterft den 6 Julius anno 1660, bidt voor de Ziele’.
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▪ ♀ Antonia GOBBE, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 27-02-1602.
▪ ♂ Joannes GOBBENS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 24-06-1603.
▪ ♂ Theodorus GOBBENS, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 06-09-1606.
♀ Paschasia GOBBENS, geboren te Heindonk, gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 00-04-1580 en
overleden te Heffen op 01-03-1639, 58 jaar oud.
♂ Amandus GOBBENS, geboren te Heindonk ca. 1583 en begraven te Heffen op 27-01-1663, ca.
79 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 21-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 01-06-1605 met
Elisabetha CEULEMANS.
Gehuwd (xx) op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 06-07-1608 met
Margareta HUYGENS. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Anna GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 22-02-1609.
Gehuwd (x) op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 18-07-1632 met
Petrus VERSCHAREN, 22 jaar oud, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus]
op 07-02-1610, zoon van Antonius VERSCHAREN en van Paschasia GOBBENS.
Gehuwd (xx) op 35-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 14-07-1644 met
Ludovicus VERMEYLEN.
▪ ♂ Franciscus GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 16-031611.
▪ ♂ Joannes GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 22-091613 en jong gestorven.
▪ ♀ Barbara GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 30-111616 en jong gestorven.
▪ ♀ Magdalena GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 19-111620.
Gehuwd (xxx) met Margareta VERPINXTEN. Hun kinderen (2):
▪ ♀ Elisabetha GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 17-031624.
▪ ♀ Barbara GOBBENS.
Gehuwd (xxxx) op ca. 46-jarige leeftijd voor de kerk te Heffen [St. Amandus] op 15-09-1629 met
Elisabetha HERMANS, ca. 29 jaar oud, geboren ca. 1600. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Joannes GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 28-071630 en begraven te Heffen op 30-08-1700, 70 jaar oud. Gehuwd (x) met Maria BAUWENS
en (xx) met Elisabetha MEULDERMANS.
▪ ♂ Egidius GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 11-121631. Gehuwd (x) met Francisca BECKERON en (xx) met Maria BOSMANS.
▪ ♂ Antonius GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 27-101635. Gehuwd (x) met Maria BAL en (xx) met Catharina VAN DUEREN.
▪ ♂ Cornelius GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 04-061636.
▪ ♀ Joanna GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 20-09-1638.
▪ ♂ Andreas GOBBENS, geboren te Heindonk en gedoopt te Heffen [St. Amandus] op 09-081643 en begraven te Heffen op 21-01-1679, 35 jaar oud.
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GOBBENS x N. – Stamovergrootouders [XII]
Willem GOBBENS?, geboren ca. 1520 en overleden ca. 1570, ca. 50 jaar oud. Zijn kind:
• ♂ Egidius GOBBENS, geboren te Heindonk ca. 1550 en begraven te Heffen op 11-02-1607, ca. 57
jaar oud.

MET DEN ANCXT x VERBRUGGEN – Stamovergrootouders [XII]
Merten MET DEN ANCXT, geboren ca. 1515 en overleden vóór 1577, zoon van Merken MET DEN
ANCXT en van Lijsbeth SMETS. Gehuwd met Kathelijn VERBRUGGEN?.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Amant MET DEN ANCXT, geboren vóór 1545.
• ♂ Willem MET DEN ANCXT, geboren ca. 1545 en overleden vóór 1578. Gehuwd op ca. 25-jarige
leeftijd ca. 1570 met Maria VAN BAVECOM, ca. 28 jaar oud, geboren ca. 1542 en overleden na
1602. Hun kinderen:
▪ ♂ Jan MET DEN ANCXT, geboren te Heffen ca. 1575 en overleden te Leest op 09-05-1612, ca.
36 jaar oud. Gehuwd met Adriana LAMBRECHTS.
▪ ♀ Catharina MET DEN ANCXT, geboren ca. 1575 en begraven te Mechelen [O.L.V.-over-deDijle] op 21-04-1632, ca. 56 jaar oud. Gehuwd met Martinus DE KEYSER.
Zij huwde (xx) op ca. 36-jarige leeftijd ca. 1578 met Andries COECKELBERGH, ca. 38 jaar oud,
geboren ca. 1540 en overleden ca. 1602, ca. 62 jaar oud. Hun kinderen:
▪ ♂ Gerard COECKELBERGH, geboren ca. 1578. Gehuwd met Maria PANS.
▪ ♂ Cornelius COECKELBERGH, geboren ca. 1585. Gehuwd met Anna VANDEN WIJNGAERD.
• ♀ Joanna MET DEN ANCXT, Jacomijn, geboren ca. 1550 en overleden te Heffen op 14-06-1605,
ca. 55 jaar oud.

MET DEN ANCXT x SMETS – Stambetovergrootouders [XIII]
Merken MET DEN ANCXT, geboren ca. 1480, zoon van Joos MET DEN ANCXT. Gehuwd met Lijsbeth
SMETS?. Hun kinderen:
• ♂ Merten MET DEN ANCXT, geboren ca. 1515 en overleden vóór 1577.
• ♂ Bertel MET DEN ANCXT, geboren ca. 1522 en overleden vóór 1577. Gehuwd met Barbel
VERSCHUEREN.
• ♂ Anthonis MET DEN ANCXT, overleden vóór 1559. Gehuwd met Cathelijne VAN OISTENRYCK.
• ♂ Ambrosius MET DEN ANCXT, overleden vóór 1561. Gehuwd met Maria SCOELENERE.
• ♀ Digna MET DEN ANCXT. Gehuwd met Willem PEETERS.

MET DEN ANCXT x N1. – Stamoudouders [XIV]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen
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4.10.3. Voorouders Anna COLAERS

COLAERS x VERLOOCK – Stamouders [X]
Mathias COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 19-01-1595, zoon van Nicolaes COLAERS
en van Maria BESSEMS. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 2705-1618 met Clementia VERLOOCK, ca. 23 jaar oud, geboren ca. 1595, dochter van Jan VAN LOOCK
en van Elisabeth STEYLAERTS.

Huwelijksakte COLAERS-VERLOOCK

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Nicolaus COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-08-1618. Gehuwd op 22-jarige
leeftijd voor de kerk te Zemst [St. Pieter] op 06-05-1641 met Barbara SAFFOETS. Hun kinderen:
▪ ♂ Nicolaus CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 28-09-1642.
▪ ♂ Joannes CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 22-07-1644.
▪ ♂ Andries CEULEERS, overleden te Zemst op 19-06-1647.
▪ ♀ Margaretha CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 13-07-1648 en begraven te Zemst
op 09-09-1720, 72 jaar oud. Gehuwd met Laurentius SLAGMOLEN.
▪ ♂ Adrianus CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 06-12-1650 en begraven te Zemst op
14-06-1663, 12 jaar oud.
▪ ♂ Christophorus CEULEERS, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 01-09-1653.
– 238 –

•
•
•

♂ Adrianus COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-09-1620 en overleden te Zemst
op 06-05-1641, 20 jaar oud.
♀ Elisabetha COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-06-1623.
♀ Anna COLAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-09-1627.

Doopakte Anna COLAERS

COLAERS x BESSEMS xx LEEMANS– stamgrootouders [XI]
Zie 4.10.1. Voorouders Guilielmus COLAERS

VAN LOOCK x STEYLAERTS – stamgrootouders [XI]
Jan VAN LOOCK?, overleden te Hombeek vóór 06-11-1617. Gehuwd vóór 1585 met Elisabetha
STEYLAERTS, overleden te Hombeek op 06-11-1617, dochter van Adriaen STEYLAERTS en van
Magdalena DE GROVE.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Jan VAN LOOCK, geboren ca. 1585. Gehuwd op ca. 26-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek
[St. Martinus] op 19-01-1612 met Joanna VAN BEVEREN, overleden te Hombeek op 00-11-1678.
Hun kinderen (11):
▪ ♂ Joannes VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 15-05-1613 en overleden te Leest
op 04-12-1624, 11 jaar oud.
▪ ♀ Margaretha VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 21-12-1614 en overleden te Leest
op 18-07-1653, 38 jaar oud. Gehuwd op 20-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 07-10-1635 met Joannes MOLLEMANS, 26 jaar oud, gedoopt te Hombeek [St.
Martinus] op 20-09-1609 en overleden te Hombeek op 30-04-1663, 53 jaar oud, zoon van
Hendrik DE MOL en van Clara BOOTS.
Hij huwde (xx) op 45-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 15-02-1655
met Maria VAN REETH, overleden te Hombeek op 13-05-1685.
▪ ♂ Petrus VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 11-01-1617.
▪ ♀ Maria VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 04-08-1619.
▪ ♂ Adrianus VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 12-07-1621.
▪ ♂ Romuldus VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 29-10-1623.
▪ ♂ Jacobus VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 03-03-1626.
▪ ♀ Elisabetha VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 05-02-1629.
▪ ♂ Franciscus VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 27-07-1632 en overleden te Leest
op 25-04-1633, 8 maanden oud.
▪ ♀ Paschasia VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 05-03-1634.
▪ ♂ Guilielmus VAN LOOCK, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 23-02-1637.
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♂ Adriaen VAN LOOCK, geboren ca. 1586. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te
Aartselaar [St. Leonardus] op 21-08-1611 met Anna VERLINDEN. Hun kind:
▪ ♂ Joannes VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-05-1613.
♀ Margaretha VERLOOCK, geboren ca. 1588.
Gehuwd (x) op ca. 21-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 13-05-1610 met
Simon STEVENS, overleden vóór 28-08-1622. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Joannes STEVENS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-10-1611. Gehuwd met Maria
MOLDERMANS.
▪ ♀ Anna STEVENS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-10-1612 en overleden te
Hombeek op 08-04-1632, 19 jaar oud.
▪ ♂ Martinus STEVENS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-08-1614 en overleden te
Hombeek op 04-11-1615, 14 maanden oud.
▪ ♀ Elisabetha STEVENS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 11-09-1616 en overleden te
Hombeek op 27-10-1635, 19 jaar oud.
▪ ♀ Joanna STEVENS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 20-04-1619.
▪ ♂ Adrianus STEVENS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 30-11-1620 en overleden te
Hombeek op 11-04-1641, 20 jaar oud.
Gehuwd (xx) op ca. 34-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 28-08-1622 met
Joannes VERLINDEN, overleden te Hombeek op 19-03-1652. Hun kinderen (2):
▪ ♀ Catharina VERLINDEN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 30-11-1625 en overleden te
Leest op 09-11-1667, 41 jaar oud. Gehuwd met Antonius FEREMANS.
▪ ♀ Maria VERLINDEN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-08-1628 en overleden te
Hombeek op 00-02-1645, 16 jaar oud.
♂ Peeter VAN LOOCK, geboren ca. 1590 en overleden te Hombeek op 02-10-1643.
Gehuwd (x) op ca. 26-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 28-08-1616 met
Joanna VEKEMANS, overleden vóór 18-05-1622, dochter van Willem VEKEMANS en van
Petronella STEENACKERS. Hun kinderen (2):
▪ ♀ Joanna VAN LOOCK, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 18-02-1618.
▪ ♂ Mathijs VAN LOOCK, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 17-04-1620 en jong gestorven.
Gehuwd (xx) op ca. 31-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 18-05-1622 met
Catharina VAN ERTBROECK, dochter van Jan VAN AERTBRUGGE en van Anna VAN WOLUWE.
Hun kinderen (13):
▪ ♀ Barbara VAN LOOCK, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 14-07-1624.
▪ ♀ Maria VAN LOOCK, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 10-08-1625 en jong gestorven
▪ ♀ Elisabetha VAN LOOCK, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 14-02-1627 en overleden te Zemst
op 18-02-1627, 4 dagen oud.
▪ ♀ Elisabetha VAN LOOCK, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 05-01-1628 en overleden te
Hombeek op 03-12-1635, 7 jaar oud.
▪ ♂ Jacobus VAN LOOCK, tweelingbroer van Cornelius, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op
29-12-1629 en overleden te Hombeek op 30-12-1629, 1 dag oud.
▪ ♂ Cornelius VAN LOOCK, tweelingbroer van Jacobus, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op
29-12-1629 en overleden te Hombeek op 30-12-1629, 1 dag oud.
▪ ♂ Joannes VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-04-1632.
▪ ♀ Adriana VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-03-1635.
▪ ♀ Catharina VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 00-01-1638 en overleden te
Hombeek op 28-01-1639, 1 jaar oud.
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♀ Anna VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-09-1639.
♂ Mathias VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-03-1641 en overleden te
Hombeek op 05-06-1644, 3 jaar oud.
▪ ♀ Maria VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 20-06-1642.
▪ ♂ Jacobus VAN LOOCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-07-1643.
• ♀ Catharina VAN LOOCK, geboren ca. 1592. Gehuwd op ca. 22-jarige leeftijd voor de kerk te
Hombeek [St. Martinus] op 27-07-1614 met Joannes TUYTELAERS. Hun kinderen (3):
▪ ♀ Catharina TUYTELAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-10-1616.
▪ ♂ Joannes TUYTELAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-01-1619 en overleden te
Hombeek op 22-05-1619, 4 maanden oud.
▪ ♀ Elisabetha TUYTELAERS, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-03-1620.
• ♀ Clementia VERLOOCK, geboren ca. 1595.
Zij huwde (xx) met Adriaen VAN SCHEURWIJCK, geboren ca. 1570 en begraven te Hombeek op 0301-1631, ca. 61 jaar oud, zoon van Gillis VAN SCHEURWIJCK en van Catharina VAN DEN BOSSCHE.
Hun kinderen (4) en kleinkinderen:
• ♂ Leonardus VAN SCHEURWIJCK, geboren vóór 1600.
• ♀ Anna VAN SCHEURWIJCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-06-1600. Gehuwd op 20jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 12-08-1620 met Joannes VERLINDEN,
24 jaar oud, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-van-Hanswijk] op 01-10-1595, zoon van Damiaen
VERLINDEN en van Adriana CLAES. Hun kinderen:
▪ ♂ Petrus VERLINDEN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 29-10-1620 en overleden te
Hombeek op 08-02-1621, 3 maanden oud.
▪ ♀ Joanna VERLINDEN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-01-1623.
▪ ♀ Catharina VERLINDEN, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 20-05-1629.
▪ ♂ Christianus VERLINDEN, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 07-03-1632.
• ♀ Paschasia VAN SCHEURWIJCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 00-05-1602 en overleden
te Hombeek op 20-06-1653, 51 jaar oud. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek
[St. Martinus] op 15-02-1626 met Jacobus AERTS, overleden te Hombeek op 02-04-1648.
• ♀ Maria VAN SCHEURWIJCK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 12-08-1607 en begraven te
Hombeek op 08-06-1662, 54 jaar oud. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 29-06-1631 met Mattheus VAN WINGE, 23 jaar oud, pachter, gedoopt te Heffen
[St. Amandus] op 30-04-1608 en overleden te Hombeek op 01-11-1681, 73 jaar oud, zoon van Jan
VAN WINGHE en van Anna CALEYS.
Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
▪ ♂ Joannes VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-02-1632 en overleden te
Hombeek op 19-10-1635, 3 jaar oud.
▪ ♂ Petrus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-02-1634 en overleden te
Hombeek op 14-10-1635, 20 maanden oud.
▪ ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-09-1636 en overleden na
1702.
▪ ♂ Adrianus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-07-1639 en overleden te
Hombeek op 30-08-1639, 1 maand oud.
▪ ♂ Petrus VAN WINGE, pachter, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-07-1640 en
overleden te Hombeek op 11-02-1705, 64 jaar oud.
▪
▪
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▪
▪
▪

Gehuwd (x) op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Zemst [St. Pieter] op 04-11-1663 148 met
Barbara DE ROECK, 22 jaar oud, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 17-10-1641 en overleden te
Hombeek in 1673, dochter van Romuldus DE ROECK en van Catharina SPRUYT. Hun kinderen
(3):
 ♂ Mathijs VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 20-02-1664 en overleden te
Zemst op 03-03-1664, 12 dagen oud.
 ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 03-12-1665 en jong gestorven.
 ♀ Petronella VAN WINGE, overleden te Zemst op 27-06-1673.
Gehuwd (xx) op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Zemst [St. Pieter] op 01-07-1673 met
Catharina DE HERTOG, overleden te Hombeek op 00-11-1678. Hun kinderen (2):
 ♂ Wilhelmus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 10-04-1676 en jong
gestorven.
 ♂ Carolus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-09-1678 en overleden
te Hombeek op 14-05-1700, 21 jaar oud.
Gehuwd (xxx) op 38-jarige leeftijd voor de kerk te Eppegem [St. Clemens] op 23-02-1679 met
Florentina VAN STEENWINCKEL, 21 jaar oud, gedoopt te Eppegem [St. Clemens] op 12-051657 en overleden te Hombeek op 27-12-1735, 78 jaar oud, dochter van Antonius VAN
STEENWINCKEL en van Elisabetha VAN RELEGHEM. Hun kinderen (10):
 ♂ Wilhelmus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-01-1680.
 ♂ Judocus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 19-09-1681.
 ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 16-01-1683.
 ♂ Henricus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-05-1685.
 ♂ Joannes Baptista VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-09-1687 en
jong gestorven.
 ♂ Joannes Baptista VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-11-1689.
 ♀ Joanna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 14-02-1692 en overleden
te Hombeek op 19-11-1693, 21 maanden oud.
 ♂ Philippus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 08-04-1696 en overleden
te Zemst op 06-02-1756, 59 jaar oud. Gehuwd met Maria VAN LOOCK.
 ♀ Petronella VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 13-04-1699 en
overleden te Hombeek op 30-06-1699, 3 maanden oud.
 ♀ Elisabetha VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 23-05-1702 en
overleden te Hombeek op 30-08-1702, 3 maanden oud.
♀ Clara VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-03-1643.
♀ Maria VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-09-1645 en overleden te
Hombeek op 31-05-1663, 17 jaar oud.
♂ Philippus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-04-1648 en overleden te
Hombeek op 06-02-1682, 33 jaar oud. Gehuwd op 20-jarige leeftijd voor de kerk gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] op 04-11-1668 met Petronella DE KEYSER, 19 jaar oud, gedoopt te
Hombeek [St. Martinus] 19-05-1649 en overleden te Zemst op 03-10-1728, 79 jaar oud,
dochter van Franciscus DE KEYSER en van Catharina DE BRUYN. Hun kinderen (5):
 ♀ Catharina VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 24-04-1670.
 ♂ Petrus VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-10-1671.

148

De bruid lag ziek te bed en heeft later in de kerk de zegen gekregen. Zij waren bloedverwanten in de 3de
graad.
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♂ Matheus VAN WINGE, schepene van Anderlecht, gedoopt te Hombeek [St. Martinus]
op 05-02-1674. Gehuwd met Jacoba DE KEYSER.
 ♀ Anna VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 03-12-1677.
 ♀ Maria VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 13-04-1680.
Zij huwde later op 33-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 15-07-1682
met Govaert DE ROECK, 27 jaar oud, gedoopt te Zemst [St. Pieter] op 20-09-1654 en
overleden te Hombeek op 23-02-1724, 69 jaar oud, zoon van Franciscus DE ROECK en van
Catharina DE BRUYN. Hun kinderen:
 ♀ Barbara DE ROECK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 04-07-1683 en overleden te
Hombeek op 18-04-1689, 5 jaar oud.
 ♂ Henricus DE ROECK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-04-1686 en overleden
te Hombeek op 15-05-1759, 73 jaar oud. Gehuwd (x) met Elisabetha DE KEYSER en (xx)
met Petronella BOGAERTS.
 ♀ Barbara DE ROECK, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 22-06-1689 en overleden te
Zemst op 02-03-1730, 40 jaar oud. Gehuwd met Matheus DE KEYSER.
Mattheus VAN WINGE huwde (xx) op 54-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St. Martinus]
op 05-08-1662 met Anna DE BRUYN, overleden te Hombeek op 06-03-1670, weduwe van Jacobus
COECKELBERGH, kerkmeester en meester van de Tafel van de heilige Geest, begraven149 in de
kerk te Hombeek [St. Martinus] en (xxx) op 62-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 05-10-1670 met Anna VAN DYCK, overleden te Hombeek op 18-02-1684. Hun kind
(1):
▪ ♀ Catharina VAN WINGE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-09-1671.
Anna VAN DYCK was eerder gehuwd (x) voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] ca. 1658 met
Jacobus COECKELBERGH en (xx) voor de kerk te Hombeek [St. Martinus] op 23-05-1664 met
Cornelius MERTENS.
Adriaen VAN SCHEURWIJCK huwde later (xx) op 49-jarige leeftijd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 29-06-1619 met Adriana CLAES, overleden te Hombeek op 30-06-1622, weduwe van
Damiaen VERLINDEN, dochter van Joannes CLAES en van Adriana VAN GHIERLE.


STEYLAERTS x DE GROVE – stamovergrootouders [XII]
Adrianus STEYLAERTS?, geboren te Hombeek ca. 1570. Gehuwd met Magdalena DE GROVE?,
geboren te Hombeek ca. 1570. Hun kind:
• ♀ Elisabetha STEYLAERTS, overleden te Hombeek op 06-11-1617.

4.10.4. Voorouders Carolus DE WINDE
DE WINDE x VERBURCHT – Stamouders [X]
Adrianus DE WINDE?, begraven te Hombeek op 20-02-1641. Gehuwd voor de kerk te Hombeek [St.
Martinus] op 04-10-1612 met Catharina VERBURCHT, begraven te Hombeek op 00-04-1677, dochter
van Jan VERBORCHT en van Maria VERMEEREN.
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De grafsteen vermeldt: ‘Hier light begraven de Eersaemen Jacob Van Cokelbergh, Kerch en H. Gheestmeester, in sijnen tyt, sterft den 6 Julius anno 1660, bidt voor de Ziele’.
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Huwelijksakte DE WINDE-VERBORCHT

Begrafenisakte Adrianus DE WINDE

Begrafenisakte Catharina VERBURCHT

Hun kinderen (10) en kleinkinderen:
• ♂ Joannes DE WINDE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 15-08-1613.
• ♀ Maria DE WINDE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 01-03-1615.
• ♀ Digna DE WINDE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 14-02-1617.
• ♂ Bartholomeus DE WINDT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 14-01-1619. Gehuwd op 29jarige leeftijd voor de kerk te Leest [St. Niklaas] op 18-10-1648 met Anna MUYLDERMANS, 32
jaar oud, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 08-05-1616 en overleden te Hombeek op 00-11-1678,
dochter van Laurentius MOLDERMANS en van Anna JANSSENS. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Egidius DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 26-08-1649.
▪ Proles DE WIN, geboren en overleden te Hombeek op 15-09-1652.
▪ ♂ Guilielmus DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-03-1656 en jong gestorven.
▪ ♂ Guilielmus DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-03-1657.
▪ ♂ Carolus DE WIN, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 01-10-1659 en overleden te
Hombeek op 17-05-1736, 76 jaar oud.
• ♂ Henricus DE WINT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-12-1621.
• ♀ Elisabetha DE WINT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 05-12-1624.
• ♂ Egidius DE WINDE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 06-07-1627.
• Carolus DE WINDE, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 07-02-1630 en begraven te Hombeek
op 29-11-1691, 61 jaar oud.

Doopakte Carolus DE WINDE
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•

•

♀ Anna DE WINT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 31-07-1633 en overleden te Leest op
29-11-1676, 43 jaar oud. Gehuwd met Joannes MOORTGAT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus]
op 04-01-1637 en overleden te Leest op 25-02-1695, 58 jaar oud, zoon van Christoffel
MOORTGAT en van Catharina SCHOEFFAERTS. Hun kinderen:
▪ ♀ Maria MOORTGAT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 09-03-1661 en overleden te
Hombeek op 24-01-1729, 67 jaar oud. Gehuwd met Henricus VAN BENEDEN.
▪ ♀ Joanna Maria MOORTGAT, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 06-05-1663 en overleden te
Leest op 14-05-1663, 8 dagen oud.
▪ ♀ Catharina MOORTGAT, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 14-09-1664.
▪ ♂ Livinus MOORTGAT, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 28-05-1667 en overleden te Leest op
08-11-1734, 67 jaar oud. Gehuwd (x) met Joanna FIERENS uit Leest en (xx) met Adriana DE
BRUYN uit Ramsdonk.
▪ ♂ Guilielmus MOORTGAT, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 17-05-1669 en overleden te Leest
op 20-09-1686, 17 jaar oud.
▪ ♂ Jacobus MOORTGAT, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 21-09-1671 en overleden te Leest
op 22-12-1671, 3 maanden oud.
▪ ♀ Adriana MOORTGAT, gedoopt te Leest [St. Niklaas] op 07-03-1674 en overleden te Leest
op 10-10-1741, 67 jaar oud. Gehuwd met Gerardus VANDEN HEUVEL.
♂ Petrus DE WINDT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 11-02-1636.

VERBORCHT x VERMEEREN – Stamgrootouders [XI]
Jan VERBORCHT?, overleden te Hombeek op 31-10-1600. Gehuwd met Maria VERMEEREN?,
begraven te Hombeek op 25-08-1638.

Overlijdensakte Joannes VERBORCHT

Begrafenisakte Maria VERMEEREN

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Catharina VERBURCHT, begraven te Hombeek op 00-04-1677.
• ♂ Bartholomeus VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 21-01-1599 en overleden
te Hombeek op 12-01-1671, 70 jaar oud. Gehuwd met Maria VAN REETH, overleden te Hombeek
op 01-01-1678. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Joanna VERBURCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-07-1624.
▪ ♀ Maria VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 29-06-1627 en overleden te
Hombeek op 00-04-1677, 49 jaar oud. Gehuwd met Jan VAN BEVEREN.
▪ ♂ Balthasar VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 29-05-1630 en overleden te
Hombeek op 10-10-1635, 5 jaar oud.
▪ ♀ Anna VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 05-06-1633 en overleden te
Hombeek op 21-05-1648, 14 jaar oud.
▪ ♂ Jacobus VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 25-01-1635 en overleden te
Hombeek op 09-01-1636, 11 maanden oud.
▪ ♂ Petrus VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-06-1638 en overleden te
Hombeek op 14-05-1665, 26 jaar oud.
▪ ♀ Catharina VERBURCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 28-11-1641.
• ♀ Antonia VERBORCHT, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 18-11-1600.
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4.11. Voorouders Ludovicus VERBIST
VERBIST Maria Elisabeth – Oudouder [VI]
Maria Elisabetha VERBIST, geboren te Elewijt in 1753 en overleden te Elewijt op 26-04-1823, ca. 71
jaar oud, dochter van Hendrik VERBIST en van (Anna) Maria VAN EERSEL.

Overlijdensakte Maria VERBIST

Haar onwettig kind (1):
• ♂ Ludovicus VERBIST, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 04-11-1781.

Doopakte Ludovicus VERBIST

Gehuwd op ca. 30-jarige leeftijd voor de kerk te Elewijt [St. Hubertus] op 15-08-1782 met Pauwel
EREMIJT, gedoopt te Mechelen [?] ca. 1744 en overleden te Elewijt op 08-04-1804, ca. 60 jaar oud.
Hun kinderen (5):
• ♀ Anna Maria EREMIJT, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 18-09-1783 en overleden te Elewijt
op 17-12-1853, 70 jaar oud. Gehuwd op 17-jarige leeftijd te Elewijt op 28-08-1801 met Corneel
CAUWENBERG, 21 jaar oud, gedoopt te Elewijt op 10-03-1780 en overleden te Elewijt op 16-011857, 76 jaar oud.
• ♀ Joanna EREMIJT, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 22-09-1785 en overleden te Elewijt op
11-08-1869, 83 jaar oud. Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Elewijt op 02-06-1812 met Peter
EECKELAERS, 21 jaar oud, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 03-06-1790 en overleden te Elewijt
op 07-07-1863, 73 jaar oud.
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•
•

•

♂ Corneel EREMIJT, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus]
op 11-08-1787.
♀ Maria Elisabeth EREMIJT, gedoopt te Elewijt [St.
Hubertus] op 11-12-1792 en overleden te Elewijt op
20-06-1869, 76 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige
leeftijd te Elewijt op 13-04-1820 met Jacob BOELS,
gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 08-02-1779 en
overleden te Elewijt op 25-02-1846, 67 jaar oud,
zoon van Corneel BOELS en van Joanna Catharina
ROMBOUTS.
♂ Joannes Franciscus EREMIJT, geboren te Elewijt in
1796 en overleden te Elewijt op 29-01-1857, ca. 61
jaar oud. Gehuwd op ca 20-jarige leeftijd te Perk op
23-08-1826 met Barbara RIGO, geboren te Perk op
03-03-1799.

Elewijt [St. Hubertus]

VERBIST x VAN EERSEL – Oudgrootouders [VII]
Hendrik VERBIST?, handwerker, geboren in 1715 en overleden te Elewijt in 1757, ca. 42 jaar oud.
Gehuwd te Elewijt in 1745 met (Anna) Maria VAN EERSEL?, geboren in 1719 en overleden in 1781,
ca. 62 jaar oud. Hun kinderen (5) en kleinkinderen:
• ♀ Anna Maria VERBIST, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 00-07-1745 en overleden te Elewijt
op 18-04-1808, 63 jaar oud. Gehuwd op ca. 30-jarige leeftijd voor de kerk te Elewijt [St. Hubertus]
in 1776 met Petrus COSTERMANS, landbouwer 150 , ca. 31 jaar oud, gedoopt te Elewijt [St.
Hubertus] op 00-09-1745 en overleden te Elewijt op 21-02-1815, 69 jaar oud.
• ♂ Joannes VERBIST, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] in 1748 en overleden op 21-07-1784, ca. 36
jaar oud. Gehuwd op ca. 29-jarige leeftijd voor de kerk te Zemst [O.L.V. Bijstand] op 03-03-1778
met Anna Maria LEEMANS, gedoopt te Zemst ca. 1745 en overleden te Zemst ca. 1805, ca. 60
jaar oud. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Jan VERBIST, gedoopt te Zemst [O.L.V. Bijstand] op 12-03-1779 en overleden te Zemst op
13-03-1779, 1 dag oud.
▪ ♀ Maria VERBIST, gedoopt te Zemst [O.L.V. Bijstand] op 18-02-1780. Gehuwd op 24-jarige
leeftijd te Zemst op 22-08-1804 met Jean Francois BUELENS, 29 jaar oud, gedoopt te Zemst
[O.L.V. Bijstand] op 19-03-1775, zoon van Willem BUELENS en van Anna Maria MOONS, broer
van Petronille BUELENS.
▪ ♂ Jan Baptist VERBIST, gedoopt te Zemst [O.L.V. Bijstand] op 08-01-1782. Gehuwd op 24jarige leeftijd te Zemst op 28-04-1806 met Petronille BUELENS, 35 jaar oud, gedoopt te Zemst
[O.L.V. Bijstand] op 07-09-1770, dochter van Willem BUELENS en van Anna Maria MOONS,
zuster van Jean Francois BUELENS.
▪ ♀ Anna Maria VERBIST, gedoopt te Zemst [O.L.V. Bijstand] op 22-06-1784 en overleden te
Zemst op 30-01-1822, 37 jaar oud. Gehuwd op 36-jarige leeftijd te Zemst op 21-05-1811 met
Jean VAN HAESENDONCK, gedoopt te Zemst [O.L.V. Bijstand] op 14-08-1779 en overleden te
Zemst op 07-09-1857, 78 jaar oud. Hij huwde (xx) op 42-jarige leeftijd te Hombeek op 19-061822 met Elisabeth DE HOEF, 28 jaar oud, gedoopt te Hombeek [St. Martinus] op 01-10-1793
en overleden te Zemst op 20-10-1871, 78 jaar oud.
• ♀ Maria Elisabetha VERBIST, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] in 1753 en overleden te Elewijt op
26-04-1823, ca. 71 jaar oud.
150
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♀ Joanna VERBIST, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] in december 1754 en overleden te
Steenokkerzeel op 16-01-1829, 74 jaar oud. Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Elewijt
[St. Hubertus] op 28-04-1783 met Petrus GUIJOT, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op
07-10-1755 en overleden te Steenokkerzeel op 24-04-1837, 81 jaar oud, zoon van Petrus
Franciscus GUYOT en van Maria Helena CASTELLAN. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Jan Baptist GUYOT, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 23-03-1784 en overleden te
Steenokkerzeel op 10-12-1850, 66 jaar oud. Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Steenokkerzeel
op 17-12-1816 met Theresia PUTTEMANS, 25 jaar oud, gedoopt te Steenokkerzeel [St
Romuldus] op 25-02-1791 en overleden te Steenokkerzeel op 09-12-1871, 80 jaar oud.
▪ ♀ Anna Maria GUYOT, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 01-09-1785. Gehuwd op 25-jarige
leeftijd te Mechelen op 13-09-1820 met Frans VAN DER SIJPE, gedoopt te Mechelen op 1103-1793.
▪ ♀ Petronella GUYOT, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 08-01-1788 en overleden te Elewijt
op 12-02-1788, 1 maand oud.
▪ ♀ Joanna Maria GUYOT, gedoopt te Humelgem [St. Catharina] op 12-10-1791 en overleden
te Steenokkerzeel op 10-11-1851, 60 jaar oud.
Gehuwd (x) op 22-jarige leeftijd te Steenokkerzeel op 13-07-1814 met Cornelius GOOSSENS,
28 jaar oud, gedoopt te Steenokkerzeel [St Romuldus] op 15-02-1786 en overleden te
Steenokkerzeel op 14-12-1822, 36 jaar oud.
Gehuwd (xx) op 32-jarige leeftijd te Steenokkerzeel op 17-12-1823 met Petrus Josephus
VLEMINCKX, 27 jaar oud, geboren te Steenokkerzeel op 12-07-1796 en overleden te
Humelgem op 05-07-1868, 71 jaar oud.
▪ ♂ Ferdinandus GUYOT, geboren te Humelgem op 18-11-1794 en overleden te Humelgem op
01-04-1795, 4 maanden oud.
▪ Proles GUYOT, doodgeboren te Elewijt op 11-11-1796.
Zij huwde later op ca. 38-jarige leeftijd in 1757 met Lodewijk VAN ENGELAND, handwerker. Hun
kinderen:
• ♂ Jacobus VAN ENGELAND, geboren te Elewijt ca. 1757 en overleden te Kortenberg op 09-051809, ca. 52 jaar oud. Gehuwd op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Kortenberg [Onze-LieveVrouw] op 30-05-1786 met Petronella BETS, 31 jaar oud, gedoopt te Everberg [St. Martinus] op
18-09-1754 en overleden te Kortenberg op 18-02-1822, 67 jaar oud, weduwe van Petrus
VERDEYEN, dochter van Francisus BETS en van Catharina LEEMANS. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Joannes Franciscus VAN ENGELANDT, gedoopt te Kortenberg [Onze-Lieve-Vrouw] op 1404-1787 en overleden te Steenokkerzeel op 28-10-1792, 5 jaar oud.
▪ ♂ Joannes Baptista VAN ENGELANDT, gedoopt te Kortenberg [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-111789 en overleden te Kortenberg op 19-02-1790, 2 maanden oud.
▪ ♂ Cornelius VAN ENGELANDT, gedoopt te Kortenberg [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-08-1791.
Gehuwd met Anna Maria SERVRANCKX.
▪ ♀ Maria Elisabetha VAN ENGELANDT, gedoopt te Kortenberg [Onze-Lieve-Vrouw] op 24-021796 en overleden te Everberg op 28-02-1796, 4 dagen oud.
▪ ♀ Maria Elisabetha VAN ENGELANDT, gedoopt te Kortenberg [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-051798. Gehuwd met Antonius MAES.
• ♂ Cornelius VAN ENGELAND, geboren te Elewijt in 1762. Gehuwd met Elisabetha SLOOTS,
geboren te Elewijt in 1763, dochter van Jacobus SLOOTS en van (Anna) Maria PENNINX.
•
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4.12. Voorouders Maria Thresia DE LEEBEECK

DE LEEBEECK x VERCAMMEN – Oudouders [VI]
Guilielmus DE LEEBEECK, geboren te Londerzeel op 07-06-1717, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en
St. Christoffel] op 08-06-1717 en overleden te Elewijt vóór 1808, zoon van Franciscus DE LEEBEECK
en van Anna DE SMET. Gehuwd op ca. 59-jarige leeftijd te Elewijt in 1776 met Maria Theresia
VERCAMMEN, ca. 29 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 13-08-1747 en overleden te Elewijt
op 01-07-1824, 76 jaar oud, weduwe van Petrus Paulus GOVAERTS, dochter van Joannes
VERCAMMEN en van Angelina BAUTMANS.
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Overlijdensakte Maria Theresia VERCAMMEN

Hun kinderen:
• ♂ Joannes DE LEEBEECK, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 27-06-1777.Gehuwd met Barbara
VAN DIJCK.
• ♀ Clara DE LEEBEECK, zuster Marie-Claire van O.L.V.-Barmhartigheid, Koestraat Mechelen,
gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 27-03-1779 en overleden te Mechelen op 01-01-1862, 82
jaar oud.
• ♀ Maria Thresia DE LEEBEECK, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 12-02-1781 overleden te
Elewijt op 07-02-1854, 72 jaar oud.

Doopakte Maria Thresia DE LEEBEECK
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•

♀ Petronella DE LEEBEECK, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 28-01-1791. Gehuwd met
Martinus MISPELTERS.

DE LEEBEECK x DE SMET – Oudgrootouders [VII]
Franciscus DE LEEBEECK?, geboren ca. 1681. Gehuwd op ca. 30-jarige
leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 0901-1712 met Anna DE SMET, 29 jaar oud, gedoopt te Londerzeel [St.
Jozef en St. Christoffel] op 27-04-1682, dochter van Joannes DE SMET
en van Joanna VAN INGELGEM.

Huwelijksakte LEEBEKE-DE SMET

Hun kinderen:
• ♀ Catharina DE LEEBEECK, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St.
Christoffel] op 16-07-1715.
• ♂ Guillielmus DE LEEBEECK, geboren te Londerzeel op 07-061717, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 0806-1717 en overleden te Elewijt vóór 1808.

Londerzeel [St. Jozef
en St. Kristoffel]

Doopakte Guilielmus DE LEEBEECK

•
•
•

♀ Joanna DE LEEBEECK, geboren te Londerzeel op 20-01-1720 en gedoopt te Londerzeel [St. Jozef
en St. Christoffel] op 21-01-1720.
♂ Joannes Baptista DE LEEBEECK, geboren te Londerzeel op 28-06-1722 en gedoopt te
Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 29-06-1722.
♀ Cornelia DE LEEBEECK, geboren te Londerzeel op 24-02-1725 en gedoopt te Londerzeel [St.
Jozef en St. Christoffel] op 25-02-1725.

VERCAMMEN x BAUTMANS – Oudgrootouders [VII]
Joannes VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 09-08-1699 en overleden te Elewijt in 1768,
ca. 69 jaar oud, zoon van Nicolaus VERKAMMEN en van Maria PUTTEMANS. Gehuwd met Angelina
BAUTMANS, overleden te Elewijt op 04-01-1791, dochter van Joannes BAUTMANS en van Maria
Theresia VAN CALSTER.
– 251 –

Begrafenisakte Angelina BAUTMANS

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Cornelius VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 29-09-1743 en overleden te Perk op
25-02-1802 (6 ventôse X), 58 jaar oud. Gehuwd op ca. 27-jarige leeftijd voor de kerk te Elewijt [St.
Hubertus] in 1771 met Joanna DE CONINCK, ca. 21 jaar oud, geboren te Elewijt in 1750 en
overleden te Elewijt op 19-09-1816, ca. 56 jaar oud. Hun kinderen:
▪ ♀ Marie Therese VERCAMMEN, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 22-05-1772.
▪ ♂ Jean Baptist VERCAMMEN, geboren in 1776 en overleden te Elewijt op 04-02-1833, ca. 57
jaar oud.
• ♂ Joannes Baptista VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 27-07-1745 en overleden te
Elewijt op 18-10-1809, 64 jaar oud. Gehuwd met Joanna Maria ROEKENS uit Elewijt. Hun
kinderen:
▪ ♂ Jacobus VERCAMMEN, geboren te Elewijt ca. 1775 en overleden te Elewijt op 16-11-1831,
ca. 56 jaar oud.
▪ ♂ Corneel VERCAMMEN, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 20-11-1777 en verleden te
Elewijt op 21-04-1848, 70 jaar oud.
• ♀ Maria Theresia VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 13-08-1747 en overleden te
Elewijt op 01-07-1824, 76 jaar oud.

Doopakte Maria Theresia VERCAMMEN

•

♂ Jacobus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 30-07-1752 en overleden te Elewijt op
29-12-1820, 68 jaar oud.
Gehuwd (x) op 28-jarige leeftijd voor de kerk te Weerde [St. Martinus] op 23-04-1781 met
Francisca MEULDERMANS. Hun kinderen (2):
▪ ♂ Guilielmus VERCAMMEN, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 18-02-1786.
▪ ♀ Maria Theresia VERCAMMEN, gedoopt te Elewijt [St. Hubertus] op 24-10-1788.
Gehuwd (xx) met Anna Maria VERBOOMEN uit Kampenhout.
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VERCAMMEN x PUTTEMANS – Oudovergrootouders [VIII]
Nicolaus VERKAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 31-03-1670
en overleden te Perk op 23-10-1720, 50 jaar oud, zoon van Judocus
VERKAMMEN en van Catharina THOMAES. Gehuwd op 26-jarige
leeftijd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 06-05-1696 met Maria
PUTTEMANS, ca. 30 jaar oud, geboren ca. 1665 en overleden te Perk
op 27-10-1727, ca. 62 jaar oud, dochter van Hubertus PUTTEMANS
en van Maria VAN DIJCK.

Perk [St. Niklaas]

Huwelijksakte VERCAMMEN-PUTTEMANS

Overlijdensakte Nicolaus VERCAMMEN

Begrafenisakte Maria PUTTEMANS

Hun kinderen (7) en kleinkinderen:
• ♀ Elisabetha VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 28-02-1697.
• ♂ Joannes VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 09-08-1699 en overleden te Elewijt in
1768, ca. 69 jaar oud.

Doopakte Joannes VERCAMMEN

•

♂ Egidius VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-09-1701 en overleden te Perk op 3103-1762, 60 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 13-01-1728 met Catharina
VAN LOOCK, overleden te Perk op 05-10-1786. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes Baptista VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 13-11-1728 en overleden
te Perk in november 1728, enkele dagen oud
▪ ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 31-01-1730.
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♀ Elisabeth VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 09-10-1731.
♀ Catharina VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 30-05-1733.
♀ Joanna VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-12-1735.
♂ Joannes VERCAMMEN, tweelingbroer van Petrus, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 22-111738 en begraven te Perk op 28-11-1738, 6 dagen oud.
▪ ♂ Petrus VERCAMMEN, tweelingbroer van Joannes, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 22-111738 en begraven te Perk op 08-12-1738, 16 dagen oud.
♂ Cornelius VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 21-02-1704 en overleden te Perk op
25-06-1762, 58 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Perk met[St. Niklaas] op 13-07-1735 met
Catharina FAYAERT, overleden te Perk op 19-05-1791. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Cornelius VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 31-01-1736.
▪ ♂ Joannes Baptista VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 22-06-1738 en overleden
te Perk op 16-01-1811, 72 jaar oud.
▪ ♀ Joanna VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 05-10-1740.
▪ ♀ Judoca VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-09-1743.
▪ ♀ Elisabeth VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 12-01-1747.
▪ ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-02-1751.
▪ ♂ Henricus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 20-11-1755.
♂ Henricus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 03-07-1706, overleden te
Steenokkerzeel op 29-05-1757 en begraven te Steenokkerzeel op 30-05-1757, 50 jaar oud.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 22-05-1737 met
Judoca DE REUS, ca. 28 jaar oud, geboren ca. 1709, overleden te Steenokkerzeel op 12-07-1793
en begraven te Steenokkerzeel op 13-07-1793, ca. 84 jaar oud.
Hun kinderen (7):
▪ ♀ Joanna Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 15-02-1738.
▪ ♂ Henricus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 24-12-1739.
▪ ♂ Jan Baptist VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 30-03-1742.
▪ ♀ Catharina VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 29-02-1744 en jong gestorven.
▪ ♀ Elisabeth VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 05-12-1746.
▪ ♀ Judoca VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 18-11-1749.
▪ ♀ Catharina VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 11-04-1753.
♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 18-04-1710 en overleden te Perk op 0603-1712, 23 maanden oud.
♂ Petrus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 07-03-1712.
▪
▪
▪
▪

•

•

•
•

DE SMET x VAN INGELGEM – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes DE SMET?, gehuwd voor de kerk te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 20-04-1681 met
Joanna VAN INGELGEM, pachteres, 18 jaar oud, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op
26-11-1662 en overleden te Londerzeel op 19-10-1741, 78 jaar oud, dochter van Petrus VAN
INGELGEM en van Petronella CLEYMANS.
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Huwelijksakte DE SMET-VAN INGELGUM

Overlijdensakte Joanna VAN INGELGOM

Hun kinderen:
• ♀ Anna DE SMET, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 27-04-1682.

Doopakte Anna DE SMET

• ♀ Petronella DE SMET, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 12-04-1685.
Zij huwde (xx) op 32-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 23-071695 met Joannes SCHEERS, pachter151, ca. 26 jaar oud, geboren ca. 1669 en overleden te Londerzeel
op 07-01-1746, 77 jaar oud. Hun kinderen (4):
• ♂ Joannes Baptista SCHEERS, geboren te Londerzeel op 22-09-1696 en gedoopt te Londerzeel
[St. Jozef en St. Christoffel] op 24-09-1696.
• ♀ Catharina SCHEERS, geboren te Londerzeel op 22-02-1699 en gedoopt te Londerzeel [St. Jozef
en St. Christoffel] op 23-02-1699.
• ♀ Elisabetha SCHEERS, geboren te Londerzeel op 12-03-1701 en gedoopt te Londerzeel [St. Jozef
en St. Christoffel] op 13-03-1701. Gehuwd op 29-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St.
Jozef en St. Christoffel] op 03-07-1730 met Judocus VANDER HEYDEN. Hun kind:
▪ ♀ Catharina VANDER HEYDEN, gedoopt te Wemmel [St. Servaas] op 05-11-1733 en overleden
te Londerzeel op 01-03-1793, 59 jaar oud. Gehuwd met Petrus DE KEERSMAECKER.
• ♂ Henricus SCHEERS, geboren te Londerzeel op 23-03-1704 en gedoopt te Londerzeel [St. Jozef
en St. Christoffel] op 24-03-1704.

BAUTMANS x VAN CALSTER – Oudovergrootouders [VIII]
Joannes BAUTMANS?, geboren te Elewijt in 1680 en overleden te Elewijt in 1750, ca. 70 jaar oud.
Gehuwd op ca. 28-jarige leeftijd te Elewijt in 1708 met Maria VAN CALSTER?, overleden te Elewijt in
1740. Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♀ Angelina BAUTMANS, begraven te Elewijt op 04-01-1791.

151

Joannes en Joanna woonden in een huis te Londerzeel [Sneppelaer] met hof en land (531,25 roeden groot).
In 1709 bewerkten ze 15 bunder en 40 roeden grond (18ha 87a 5ca). In 1702 werkte er nog een meid (Anna
Callewaert) en een knecht, Jan Janssens.
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•

♂ Jacobus BAUTMANS, handwerker, landbouwer (Heiderse dries), geboren te Elewijt in 1725 en
overleden te Elewijt op 26-09-1805, ca. 80 jaar oud. Gehuwd met Joanna VAN EERSEL, geboren
te Elewijt in 1724, dochter van Antonius VAN EERSEL en van Maria VERBIST. Hun kinderen:
▪ ♀ Maria BAUTMANS.
▪ ♂ Cornelius BAUTMANS, gehuwd met Maria SLOOTS.

VERKAMMEN x THOMAES – Oudbetovergrootouders [IX]
Judocus VERKAMMEN?, overleden te Perk op 10-04-1714. Gehuwd voor de kerk te Perk [St. Niklaas]
op 14-02-1670 met Catharina THOMAES, 25 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 05-03-1644 en
overleden te Perk op 12-07-1705, 61 jaar oud, dochter van Cornelis THOMAS en van Maria VAN
BEETHOVEN.

Huwelijksakte VERKAMMEN-THOMAES

Overlijdensakte Catharina THOMAES

Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♂ Nicolaus VERKAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 31-03-1670 en overleden te Perk op
23-10-1720, 50 jaar oud.

Doopakte Nicolaus VERKAMMEN

•

♂ Guillelmus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 04-10-1671.
Gehuwd (x) met Maria MOMMENS, overleden te Perk op 25-04-1716. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Catharina VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 17-02-1702.
▪ ♂ Judocus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 24-10-1705.
▪ ♀ Petronilla VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 20-12-1707.
▪ ♀ Anna VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 08-01-1711.
▪ ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 04-11-1713 en begraven te Perk op
22-04-1744, 30 jaar oud.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Berg [St. Servatius] op 04-08-1716 met Elisabeth STROOBANTS,
overleden te Perk in 1717. Hun kinderen (5):
▪ ♀ Josina VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 20-08-1717.
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•
•
•

•
•
•

▪ ♂ Jacobus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 13-10-1720.
▪ ♀ Elisabeth VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 22-02-1723.
▪ ♂ Joannes Baptista VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 28-11-1724.
▪ ♂ Cornelius VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-02-1727.
♀ Catharina VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 02-03-1673. Gehuwd (x) met
Hieronimus DE CONINCK, gehuwd (xx) met Petrus HEMELS.
♂ Hieronymus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 28-11-1674 en overleden te Perk
op 01-03-1675, 3 maanden oud.
♂ Cornelius VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 10-03-1676 en begraven te Perk op
05-02-1749, 72 jaar oud. Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 19-021697 met Maria VANDE SANDE, begraven te Perk op 27-10-1734. Hun kinderen:
▪ ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 01-10-1697 en overleden te Perk op
07-11-1697, 1 maand oud.
▪ ♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 09-12-1698 en overleden te Perk op
01-01-1765, 66 jaar oud.
▪ ♂ Hieronymus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 07-01-1702 en overleden te
Perk op 09-05-1755, 53 jaar oud.
▪ ♂ Nicolaus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 26-01-1704 en overleden te Perk
op 07-05-1764, 60 jaar oud.
▪ ♂ Gerardus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 13-05-1707 en verleden te Perk
op 01-09-1772, 65 jaar oud.
♂ Joannes VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 23-02-1678.
♂ Henricus VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 06-10-1680.
♀ Maria VERCAMMEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 24-05-1682 en begraven te Perk op 1701-1744, 61 jaar oud. Gehuwd op 24-jarige leeftijd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 12-021707 met Jacobus ROEKENS, begraven te Perk op 07-09-1736.

PUTTEMANS x VAN DIJCK – Oudbetovergrootouders [IX]
Hubertus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-01-1635 en overleden te
Perk op 10-05-1679, zoon van Cornelius PUTTEMANS en van Francisca LENAERTS. Gehuwd152 op 26jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 01-02-1661 met Maria VAN DIJCK,
30 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 28-10-1630, dochter van Joannes VAN DIJCK en van
Margareta VAN MEERBEKE.

Overlijdensakte Hubertus PUTTEMANS

Hun kinderen:
• ♂ Ludovicus PUTTEMANS, gedoopt te Vilvoorde [O.L.V.-van-Goede-Hoop] op 02-04-1662.
• ♀ Maria PUTTEMANS, geboren ca. 1665 en begraven te Perk op 23-10-1727, ca. 62 jaar oud.
• ♂ Bernardus PUTTEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 23-10-1669.
• ♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 12-05-1672.
152

Akte niet beschikbaar.
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VAN INGELGEM x CLEYMANS – Oudbetovergrootouders [IX]
Petrus VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 21-08-1637 en
overleden te Londerzeel op 08-05-1683, 45 jaar oud, zoon van Henricus VAN INGELGEM en van Anna
VAN SCHOUWBROECK. Gehuwd op 18-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Jozef en St.
Christoffel] op 26-06-1656 met Petronella CLEYMANS, pachteres, ca. 21 jaar oud, geboren ca. 1635
en overleden te Londerzeel op 11-11-1719, ca. 84 jaar oud, dochter van Petrus CLEYMANS en van
Elisabetha VAN AKEN.

Huwelijksakte VAN INGELGUM-CLEIJMANS

Overlijdensakte Petrus VAN INGELGEM

Overlijdensakte Petronella CLEYMANS

Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♀ Catharina VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 26-04-1657.
• ♂ Joannes VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 29-09-1658.
• ♀ Anna VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 12-09-1660.
• ♀ Joanna VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 26-11-1662 en
overleden te Londerzeel op 19-10-1741, 78 jaar oud.
• ♂ Henricus VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 30-08-1665.
• ♂ Christophorus VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 24-031670.
• ♂ Petrus VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 25-06-1673.
Gehuwd met Anna VANDE VELDE. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Andreas INGELGEM, geboren te Londerzeel op 14-09-1700 en gedoopt te Londerzeel [St.
Jozef en St. Christoffel] op 16-09-1700.
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♀ Maria INGELGEM, thuis gedoopt153 op 14-07-1702 en geregistreerd te Londerzeel [St. Jozef
en St. Christoffel] op 16-07-1702.
▪ ♂ Joannes Jacobus INGELGEM, geboren te Londerzeel op 30-07-1704 en gedoopt te
Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 31-07-1704.
▪ ♀ Theresia Jacoba INGELGEM, geboren te Londerzeel op 25-12-1705 en gedoopt te Londerzeel
[St. Jozef en St. Christoffel] op 26-12-1705.
▪ ♂ Philippus Jacobus INGELGEM, geboren te Londerzeel op 30-04-1708 en gedoopt te
Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 01-05-1708.
▪ ♀ Elisabetha INGELGEM, geboren te Londerzeel op 18-05-1711 en gedoopt te Londerzeel [St.
Jozef en St. Christoffel] op 19-05-1711.
▪ ♂ Petrus INGELGEM, thuis gedoopt154 op 20-10-1713 en geregistreerd te Londerzeel [St. Jozef
en St. Christoffel] op 22-10-1713.
♀ Elisabetha VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 01-01-1678.
▪

•

153
154

Door vroedvrouw Maria De Smet.
Door vroedvrouw Maria Isabella Gilliaerts.
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4.12.1. Voorouders Catharina THOMAES

THOMAS x VAN BEETHOVEN – Stamouders [X]
Cornelius THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-10-1609 en overleden te Perk
op 03-02-1675, 65 jaar oud, zoon van Gregorius THOMAS en van Barbara VAN OBBERGEN. Gehuwd
op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 14-02-1637 met Maria VAN BEETHOVEN,
ca. 21 jaar oud, geboren te Perk ca. 1615 en overleden te Perk op 20-08-1677, ca. 60 jaar oud, dochter
van Arnoldus VAN BEETHOVEN en van Catharina VERSTRECKEN.

Overlijdensakte Cornelius THOMAES

Overlijdensakte Maria VAN BEETHOVEN
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Huwelijksakte THOMAS-VAN BEETHOVEN

Hun kinderen (9) en kleinkinderen:
• ♂ Arnoldus THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 02-08-1638. Gehuwd op 34-jarige leeftijd
voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 24-01-1673 met Elisabetha DE VOS.
Hun kinderen (9):
▪ ♀ Joanna THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 09-04-1674.
▪ ♀ Catharina THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 10-03-1677 en overleden te Perk op
05-09-1678, 17 maanden oud.
▪ ♂ Paulus THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 08-10-1679. Gehuwd (x) met Catharina
DE MUYLDER, gehuwd (xx) met Maria VERBESSEN uit Humelgem.
▪ ♀ Maria THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 03-06-1682 en overleden te Perk op 0202-1684, 17 maanden oud.
▪ ♀ Petronilla THOMAES, drielingzuster van Hieronimus en Joannes, gedoopt te Perk [St.
Niklaas] op 26-10-1684 en overleden te Perk op 09-11-1684, 14 dagen oud.
▪ ♂ Joannes THOMAES, drielingbroer van Hieronimus en Petronella, gedoopt te Perk [St.
Niklaas] op 26-10-1684 en overleden te Perk op 27-10-1684, 1 dag oud.
▪ ♂ Hieronimus THOMAES, drielingbroer van Joannes en Petronella, gedoopt te Perk [St.
Niklaas] op 26-10-1684 en overleden te Perk op 28-10-1684, 2 dagen oud.

Doopakten Petronilla, Joannes en Hieronimus THOMAES (drieling) 155

♀ Cornelia THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 06-01-1686. Gehuwd met Guilielmus
DE SMET.
▪ ♂ Judocus THOMAES, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 06-04-1689.
♀ Joanna THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 05-03-1641.
♀ Catharina THOMAES, 25 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 05-03-1644 en overleden te
Perk op 12-07-1705, 61 jaar oud.
▪

•
•

155

De akten vermelden dat de drielingen gedoopt zijn door vroedvrouw Anna Loix.
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Doopakte Catharina THOMAES

•
•
•
•
•
•

♀ Anna THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-09-1646 en overleden te Perk op 16-011675, 28 jaar oud. Zij was ongehuwd.
♀ Barbara THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 23-05-1649.
♂ Joannes THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 04-06-1652. Gehuwd met Joanna JACOBS.
♂ Cornelius THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 25-03-1655.
♂ Petrus THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 19-09-1657.
♂ Jeronimus THOMAS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 30-03-1660.

THOMAS x VAN OBBERGEN – Stamgrootouders [XI]
Gregorius THOMAS?, geboren te ?Humelgem en overleden te Steenokkerzeel op 03-09-1635.
Gehuwd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 28-10-1608 met Barbara VAN OBBERGEN,
overleden te Steenokkerzeel op 13-01-1659, dochter van Petrus VAN OBBERGEN en van Dorothea
CRABBEELS.

Huwelijksakte THOMAS-VAN OBBERGEN

Overlijdensakte Georgius THOMAS

Overlijdensakte Barbara VAN OBBERGEN

Hun kinderen (9):
• ♂ Cornelius THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 08-10-1609 en overleden te
Perk op 03-02-1675, 65 jaar oud.
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Doopakte Cornelius THOMAS

•
•
•
•
•
•
•
•

♀ Maria THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-01-1612.
♀ Anna THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 02-01-1614.
♂ Hieronimus THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 11-09-1616.
♀ Elisabeth THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 14-01-1619.
♀ Catharina THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 20-05-1621.
♀ Barbara THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-09-1623 en jong gestorven.
♀ Joanna THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 14-10-1624.
♀ Barbara THOMAS, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 06-03-1629.

VAN BEETHOVEN x VERSTRECKEN – Stamgrootouders [XI]
Arnoldus VAN BEETHOVEN, geboren te Nederokkerzeel in 1595, zoon van Marcus VAN BEETHOVEN
en van Adriana PROOST/WILLEMS. Gehuwd in 1617 met Maria VERSTRECKEN, dochter van Joannes
VERSTRECKEN? en van Joanna BECKERS?. Hun kinderen (7):
• ♀ Maria VAN BEETHOVEN, geboren te Perk in 1618 en overleden te Perk op 20-08-1677, ca. 62
jaar oud.
• ♀ Joanna/Adriana VAN BEETHOVEN, geboren te Perk in 1621.
• ♂ Jeronimus VAN BEETHOVEN, geboren te Perk in 1624. Gehuwd met Anna VAN VELTHEM.
• ♀ Anna VAN BEETHOVEN, geboren te Perk in 1627. Gehuwd op ca. 22-jarige leeftijd voor de kerk
te Perk [St. Niklaas] op 09-01-1650 met Petrus BOISCHOT.
• ♂ Cornelis VAN BEETHOVEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 23-02-1630.
• ♂ Guillielmus VAN BEETHOVEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 30-11-1632.
• ♀ Catharina VAN BEETHOVEN, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 07-10-1635 en overleden te Berg
op 30-03-1706, 70 jaar oud. Gehuwd (x) op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op
12-01-1659 met Cornelius MAECHTENS, overleden te Berg op 12-08-1676. Gehuwd (xx) met
Joannes VAN ROOSBROECK, overleden te Berg op 22-03-1706.

VAN BEETHOVEN x WILLEMS – Stamovergrootouders [XII]
Marcus VAN BEETHOVEN, geboren te Kampenhout op 17-09-1568 en overleden te Nederokkerzeel
op 16-12-1640, 72 jaar oud, zoon van Arnold VAN BEETHOVEN en van Josyne VAN VLESSELAER.
Gehuwd voor de kerk te Nederokkerzeel [St. Stefanus] in 1591 met Adriana WILLEMS, alias DE
PROST, geboren in 1570 en overleden te Nederokkerzeel op 21-10-1635, ca. 65 jaar oud, dochter van
Willem PROOST. Hun kinderen (6) en kleinkinderen:
• ♀ Helwig VAN BEETHOVEN, Heylken, geboren te Nederokkerzeel in 1593 en overleden op 31-101635, ca. 42 jaar oud. Gehuwd op ca. 20-jarige leeftijd te Nederokkerzeel in 1613 met Huybrecht
TRAPENIERS. Hun kinderen (8):
▪ ♂ Joannes TRAPENIERS, geboren te Nederokkerzeel in 1612 en jong gestorven.
▪ ♀ Maria TRAPENIERS, geboren te Nederokkerzeel in 1615.
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♀ Joanna TRAPENIERS, geboren te Nederokkerzeel in 1617.
♀ Anna TRAPENIERS, geboren te Nederokkerzeel in 1619 en overleden in 1635, ca. 16 jaar
oud.
▪ ♀ Adriana TRAPENIERS, tweelingzuster van Catharina, geboren te Nederokkerzeel in 1621.
▪ ♀ Catharina TRAPENIERS, tweelingzuster van Adriana, geboren te Nederokkerzeel in 1621.
▪ ♀ Helena TRAPENIERS, geboren te Nederokkerzeel in 1625.
▪ ♂ Joannes TRAPENIERS, geboren te Nederokkerzeel ca. 1628.
♂ Arnoldus VAN BEETHOVEN, geboren te Nederokkerzeel in 1595.
♀ Anna Catharina VAN BEETHOVEN, geboren te Nederokkerzeel in 1597 en overleden te
Kampenhout op 01-03-1662, ca. 64 jaar oud. Gehuwd op ca. 26-jarige leeftijd voor de kerk te
Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 24-03-1620 met Engelbert PEETERS, overleden in 1647. Hun
kinderen (5):
▪ ♀ Magdalena PEETERS, geboren te Steenokkerzeel in 1620.
▪ ♂ Joannes PEETERS, geboren te Steenokkerzeel in 1623.
▪ ♂ Willibrordus PEETERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 07-10-1626.
▪ ♂ Arnoldus PEETERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 16-06-1629.
▪ ♂ Marcus PEETERS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-04-1635. Gehuwd
met Antonia VAN BRESSUM.
♂ Guillielmus VAN BEETHOVEN, Willem, H. Geestmeester te Steenokkerzeel, geboren in 1601 en
overleden in april 1641, ca. 40 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 27-jarige leeftijd voor de kerk te Nederokkerzeel [St. Stefanus] in 1628 met
Maria HEREMANS, Maijcken. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Gehuwd (xx) op ca. 38-jarige leeftijd op 11-04-1640 met Catharina VERSCHAEST, ca. 16 jaar oud,
geboren in 1624. Dit huwelijk bleef kinderloos.
♀ Catharina VAN BEETHOVEN, gedoopt te Nederokkerzeel [St. Stefanus], geboren in 1604 en
overleden in 1660, ca. 56 jaar oud. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te
Nederokkerzeel [St. Stefanus] in 1629 met Joannes BISSCHOP. Hun kinderen (3):
▪ ♂ Adrianus BISSCHOP, geboren in 1630.
▪ ♀ Maria BISSCHOP, geboren te Nederokkerzeel in 1633.
▪ ♀ Joanna BISSCHOP, geboren te Nederokkerzeel in in 1636.
♀ Ida VAN BETHOVEN, Eycken, geboren te Nederokkerzeel in 1607 en overleden op 00-04-1641,
ca. 34 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Nederokkerzeel in 1636 met Petrus NEELS.
Hun kinderen (4):
▪ ♀ Maria NEELS, geboren te Nederokkerzeel in 1636 en overleden in 1681, ca. 45 jaar oud.
Gehuwd (x) met Aert GEERAERTS en (xx) met Joannes VERMEULEN.
▪ ♀ Adriana NEELS. Gehuwd met Hendrik HAUWELS.
▪ ♀ Kathlijn NEELS. Gehuwd met Andries WOUTERS.
▪ ♀ Jenneken NEELS. Gehuwd met Joos VAN HOVE.
▪
▪

•
•

•

•

•
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Koopakte van de erfdelen van zijn zusters door Willem van Beethoven (19-01-1641)
Willem van Beethoven ende Maijcken Heremans gehuijschen koopt van zijn zussen, allen kinderen
van Marcus Van Beethoven en Adriana Willems Proost.
Wij Hendrick Caluwaerts ende Amandt de Pauw vervanghende Bernaert Schovaerts onsen
medebroedere allen erfflaethen der Eerwaerde herre prelaet van Sinte Michiels binnen Antwerpen
van sijne heerlijcke Laethove ende bedrijve onder Nederockerzeel, Erps ende daer ontrent geleghe,
doen te weten Ienen zegel dat opden dagh van heden dathe van dese letteren voor ons en voor
Roelandt Wauters meijer desselfte Laethoffs, commen en gecompareert sijn In propre persoone
Heijlcken Van Beethoven, Anna Van Beethoven, Cathlijne Van Beethoven, ende Eijcken Van
Beethoven, met Huybrecht Trappeniers, Ingel Peeters, Jan Biscops ende Peeter Neels, mannen
respective en momboirs der voorschreven Heijlcken, Anna, Cathlijne en Eijcken Van Beethoven. Item
Cornelis Thomas man ende momboir van Maijcken Van Beethoven daer vader was Aert Van
Beethoven, geadviseert met Merten Smeckens als momboir vuyte weth vercosen over de
ombejaerde kinderen achtergelaten bijden voorschreven wijlen Aert Van Beethoven, ende het
tsaemen voorde selve sterckmaeckende, alle kinderen kintskinderen en erffgenaemen van wijlen
Mercus Van Beethoven ende Adriana Willems Proost, als sij leeffde gehuijschende, welcke
tsaemenderhant hebben opgedraeghen en gesedeert met wettighe verthijdenissen In handen des
voorschreven meijer als in sheeren handen daer over staende tot behoeff van Willem Van
Beethoven ende Maijcken Heremans gehuijschende te weten een huijs ende hoff, metten
borreputte daerop staende, groot ontrent onderhalff dachmael der juster maete ombegrepen, soe
en gelijck tselve gestaen ende geleghen is onder doe voorschreven prochie van Nederockerzeel
aende plaetse aldaer, Reghenooten d'erffgenaemen Steven Verhoeven ter eenre, Daniël Verdije ter
IIde ende sheeren straete ter derdere en vierdere zijden, Opden commer ende last van acht
mollevaeten rogge aende cappelrije van Sinte Cathlijne tot Nederockerzeel, daer jaerlijckx op
vuijtgaende ende noch opdie gerechtighe grontcheijns van achtentwintich stuijvers, ende vijfftich
eijeren aende voorschreven heeren van Sinte Michiels daer jaerlijckx oijck opvuijt gaende sonder
meer, die voorschreven vercrijgere hun aldaer genoech bewesen, worpende ende verthijende die
voorschreve opdraegere ende bekende en noch henne naercomelinghen aen tvoorschreven goet
egheen recht meer te hebben noch te behouden In egeender mannieren, dwelck alsoe gedaen
sijnde, soe sijn die voorschreven vercrijgeren ter manissen des voorschreven meijers, ende onsen
erfflathe vonisse ende wijsdomme der selver manisse naergevolght Int voorschreve huijs ende hoff
gegoijdt ende geërfft, tselve bij hun ende hunne naercommelinghen eeuwelijcke ende erffelijcken
beseten gebruyckt ende voorts mede gedaen te wordden gelijck met henne andere propre ende
eyghe goeden.
Gelovende die voorschreven Opdraegeren waerschap ende altoos genoech te doene, op datter yet
aen gebraecken en die voorschreven vercrijgeren schot, loth, ende des voorschreven Laethoffs
recht. Ende hiertoe Is voorts al geschiet datter van rechts weghe schuldich was toe te geschieden
met alle solempniteijten daertoe geregnireert eghene poinct van rechte datter Inne behoirde
versuympt noch achtergelaeten behoudelijcken Ienen Zegelijcke sijne goeden rechte Toirconde van
welcke dinghe soe hebben wij Erfflathen bovengeschreven onsen gemeijnen laethoffs segele dese
letteren doen ofte laeten aenhanghen.
Gegeven Int jaer ons heeren duijsent sesse hondert en eenenveertich, negenthien daeghen Inde
maent van Januarius.
Mij present R. Van Velthem
Bewerkt door J. Servranckx
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VAN OBBERGEN x CRABBEELS – Stamovergrootouders [XII]
Petrus VAN OBBERGEN, overleden vóór 1619, zoon van Peeter VAN OBBERGE en van Cathelijne
TERWAERTS. Gehuwd met Dorothea CRABBEELS?, overleden156 te Steenokkerzeel op 16-03-1619.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Ludovicus VAN OBBERGEN.
• ♀ Barbara VAN OBBERGEN, overleden te Steenokkerzeel op 13-01-1659.
• ♂ Petrus VAN OBBERGEN. Hij was ongehuwd.
• ♂ Elisius VAN OBBERGEN, geboren te Humelgem.
Gehuwd (x) voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 10-07-1611 met Anna
CORDEMANS. Hun kinderen (7):
▪ ♀ Maria VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 18-10-1612 en jong
gestorven.
▪ ♂ Petrus VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-03-1614. Gehuwd
met Margareta GOOSSENS, gezin te Perk.
▪ ♂ Cornelius VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 14-12-1617.
▪ ♀ Maria VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 09-02-1621 en jong
gestorven.
▪ ♀ Catharina VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 29-04-1624.
Gehuwd met Guilielmus BLESKY-BLAUS, gezin te Perk.
▪ ♀ Barbara VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 22-07-1627.
Gehuwd met Arnoldus JANSSENS.
▪ ♀ Maria VAN OBBERGEN, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 17-10-1630.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Perk [St. Niklaas] op 11-02-1636 met Maria DE RIDDER.

VAN BEE(R)THOVEN x VAN VLESSELAER xx GEERTS – Stambetovergrootouders [XIII]
Arnold VAN BEE(R)THOVEN, Aert, landbouwer, geboren te Kampenhout in 1535 en overleden te
Kampenhout op 09-12-1609, ca. 74 jaar oud, zoon van Marcus VAN BEETHOVEN en van Anna SMETS.
Gehuwd (x) in 1567 met Josyne Francisca VAN VLESSELAER, Josina, geboren te Bertem in 1537 en
overleden157 te Brussel [Grote Markt] vermoedelijk op 14-09-1595, ca. 58 jaar oud, dochter van Jan
VAN VLESSELAER en van Margaretha BLOEMS. Hun kinderen (5), kleinkinderen, achterkleinkinderen
en achterachterklein-kinderen, enz.:
• ♂ Marcus VAN BEETHOVEN, geboren te Kampenhout op 17-09-1568 en overleden te
Nederokkerzeel op 16-12-1640, 72 jaar oud.
• ♀ Anna VAN BEETHOVEN, geboren te Haacht in 1570 en overleden te Kampenhout op 08-101619, ca. 49 jaar oud. Gehuwd op ca. 21-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-LieveVrouw] in 1591 met Arnoldus DE WOLF, Aert, overleden in 1619. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Hans DE WOLF, geboren te Kampenhout in 1592.
▪ ♂ Matheus DE WOLF, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-02-1600.
▪ ♂ Joannes DE WOLF, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 10-04-1602.
▪ ♂ Arnoldus DE WOLF, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 06-06-1608.

156

Akte niet gevonden.
Zij is op 18-08-1595 door de toenmalige meier van Kampenhout, Jan Baptist van Spoelberch, aangehouden
op beschuldiging van hekserij, op 13-09-1595 'gecondemneerd tot de brand' en op de Grote Markt te Brussel
op de brandstapel omgebracht. Zie intermezzo hierna.
157
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•

♂ Hendrick VAN BEETHOVEN, geboren te Kampenhout in 1572 en overleden te Boortmeerbeek
op 04-06-1652, ca. 80 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Boortmeerbeek [St. Antonius] op 17-071594 met Catharina VAN HOEVENBEECK/BOEVENBEECKE, geboren in 1575 en overleden te
Boortmeerbeek op 11-09-1638, ca. 63 jaar oud. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Arnoldus VAN BEETHOVEN, geboren te Boortmeerbeek in 1595 en overleden te
Boortmeerbeek in 1655, ca. 60 jaar oud. Gehuwd met Anna JANSSENS, overleden in 1638.
▪ ♂ Rombout VAN BEETHOVEN, geboren te Boortmeerbeek in 1596 en overleden te
Boortmeerbeek in 1661, ca. 65 jaar oud.
▪ ♂ Hendrik VAN BEETHOVEN, geboren te Haacht in 1599 en overleden in 1638, ca. 39 jaar
oud.
▪ ♂ Marcus VAN BEETHOVEN, geboren te Boortmeerbeek in 1601 en overleden te
Boortmeerbeek in 1671, ca. 70 jaar oud. Gehuwd te Boortmeerbeek [St. Antonius] in 1631
met Sara HASAERTS, geboren te Nederokkerzeel in 1606, dochter van Petrus HASAERTS en
van Elisabetha VANDER MEEREN. Hun kinderen (5):
 ♂ Rombout VAN BEETHOVEN, gedoopt te Boortmeerbeek [St. Antonius] op 14-08-1632.
Gehuwd met Petronella ARTOES.
 ♂ Leonardus VAN BEETHOVEN, geboren te Leuven op 09-06-1635 en overleden tusen
1653 en 1672.
 ♀ Maria VAN BEETHOVEN, geboren te Leuven op 22-07-1637. Gehuwd met Peter
WILLEMS.
 ♂ Cornelius VAN BEETHOVEN, timmerman, gedoopt te Bertem [St. Pieter] op 20-10-1641
en overleden te Mechelen op 29-03-1716, 74 jaar oud. Gehuwd op 12-02-1673 met
Catharina VAN LEEMPOEL, gedoopt te Mechelen op 21-11-1642 en overleden te
Mechelen op 18-02-1729, 86 jaar oud. Hun kinderen (4):
- ♂ Petrus VAN BEEDTHOVEN, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 02-101672 en overleden te Mechelen op 21-06-1677, 4 jaar oud.
- ♂ Jan Baptista VAN BEETHOVEN, geboren te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 1408-1677 en overleden op 22-11-1684, 7 jaar oud.
- ♂ Cornelius VAN BEETHOVEN, gedoopt te Mechelen [O.L.V.-over-de-Dijle] op 05-031680.
- ♂ Michael VAN BEETHOVEN, bakker, handelaar in kant (1720), gedoopt te Mechelen
[O.L.V.-over-de-Dijle] op 15-02-1684 en overleden158 te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE
op 28-06-1749, 65 jaar oud. Gehuwd op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Mechelen
[St. Rombouts] op 18-10-1707 met Elisabeth STUCKERS/ STUIJCKX, geboren te
Mechelen op 23-04-1685, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts] op 24-04-1685 en
overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op 08-12-1749, 64 jaar oud, dochter van
een meester-bakker. Hun kinderen (4):

158

In 1740 zaten Michiel en Maria voor meer dan 11.000 gulden in de schulden, een enorm bedrag, men kon
toen voor 50 gulden/jaar in Mechelen een mooi huis huren. Op 12-03-1741 werd hun inboedel verkocht voor
300 gulden. Ze lieten hun schulden achter en vertrokken met de noorderzon, wellicht rechtstreeks naar Bonn,
Nordrhein-WestfalenDE waar hun twee zonen Cornelius en Ludovicus zich sinds 1733 hadden gevestigd. Zij
zouden daarbij overnacht hebben te Boortmeerbeek in een herberg op de hoek van de Hanswijkstraat en de
Vosweg en er vertrokken zijn zonder de rekening te betalen.
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o ♂ Cornelius VAN BEETHOVEN, handelaar159, gedoopt te Mechelen [St. Rombouts]
op 25-09-1708 en overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op 16-07-1764, 55
jaar oud.
o ♂ Ludovicus VAN BEETHOVEN, thuis gedoopt, geregistreerd te Mechelen [St.
Rombouts] op 23-06-1710 en overleden te Mechelen op 22-09-1710, bijna 3
maanden oud.
o ♂ Ludovicus VAN BEETHOVEN, zanger-kapelmeester160, gedoopt te Mechelen [St.
Katelijne] op 05-01-1712 en overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op 24-121773, 61 jaar oud. Gehuwd voor de kerk te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE [St.
Remigius] op 07-09-1733 met Maria Josepha POLL, geboren ca. 1714 en overleden
te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op 30-09-1775, ca. 61 jaar oud.
Hun kinderen (3):
* ♀ Maria Bernardina Ludovica VAN BEETHOVEN, geboren in 1734 en overleden
in 1735, ca. 1 jaar oud.
* ♂ Marcus Josephus VAN BEETHOVEN, geboren en overleden in 1736 en
overleden in 1740, ca. 4 jaar oud.
* ♂ Joannes VAN BEETHOVEN 161 , hof-musicus, geboren te Bonn, NordrheinWestfalenDE op 14-11-1740 en overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op
18-12-1792, 52 jaar oud. Gehuwd op 26-jarige leeftijd voor de kerk te Bonn,
Nordrhein-WestfalenDE [St. Remigius] op 12-11-1767 met Maria Magdalena
KEVERICH, 20 jaar oud, geboren te Ehrenbreitstein, KoblenzDE op 19-12-1746
en overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op 17-07-1787, 40 jaar oud.
Hun kinderen (7):
◊ ♂ Ludwig Maria VAN BEETHOVEN, geboren te Bonn, NordrheinWestfalenDE op 02-04-1769 en overleden te Nordrhein-WestfalenDE op 0604-1769, 4 dagen oud.
◊ ♂ Ludwig VAN BEETHOVEN, componist, geboren
Bonn, te Nordrhein-WestfalenDE op 16/17-12-1770
en overleden te WienAT op 26-03-1827, 56 jaar
oud. Hij was ongehuwd.

◊

♂ Kasper Anton Karl VAN BEETHOVEN, geboren te Bonn, NordrheinWestfalenDE op 08-04-1774 en overleden WienAT op 15-11-1815, 41 jaar

159

‘Coopman tot Bonn’, handelaar in kaarsen en was en hofleverancier van de keurvorst van Keulen,
aartsbisschop Clemens Augustus I van Beieren.
160
Tenor en zangmeester van het kapittel van St. Pieter te Leuven. Het jaar daarop, in 1732, werkte hij als
plaatsvervangend dirigent van het koor van de St.-Lambertuskathedraal te Luik, waar hij werd opgemerkt door
de keurvorst. Hij aanvaardde in 1733 een benoeming als bas in het hofkoor van deze keurvorst in diens
residentiestad Bonn en werd ‘musicien’ in het cabinet van ‘sijne hoogheyt den ceurvorst van Ceulen tot Bonn’.
161
Hij genoot er een verzorgde opvoeding, zong als knaap in de hofkapel en toen hij zestien jaar was kreeg hij
een benoeming als hofmusicus.
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oud. Gehuwd op -jarige leeftijd op 25-05-1806 met Johanna REIß, geboren
in 1786 en overleden in 1869, ca. 83 jaar oud.
◊ ♂ Nikolaus Johann VAN BEETHOVEN, geboren te Bonn, NordrheinWestfalenDE op 02-10-1776 en overleden te WienAT op 12-01-1848, 71 jaar
oud. Gehuwd met Therese OBERMEYER.
◊ ♀ Anna Maria Franziska VAN BEETHOVEN, geboren te Bonn, NordrheinWestfalenDE op 23-02-1779 en overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE
op 27-02-1779, 4 dagen oud.
◊ ♂ Franz Georg VAN BEETHOVEN, geboren te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE
op 17-01-1781 en overleden te Bonn, Nordrhein-WestfalenDE op 16-081783, 2 jaar oud.
◊ ♀ Maria Margarete Josepha VAN BEETHOVEN, geboren te Bonn,
Nordrhein-WestfalenDE op 05-05-1786 en overleden te Bonn, NordrheinWestfalenDE op 26-11-1787, 18 maanden oud.
o ♂ Lambertus Michael VAN BEETHOVEN, gedoopt te Mechelen [St. Katelijne] op
25-07-1715 en overleden te Mechelen op 21-09-1715, 1 maand oud.
 ♀ Anna VAN BEETHOVEN, geboren te Nederokkerzeel in 1644. Gehuwd met Willem
BOSCHMANS.
• ♂ Lambert VAN BEETHOVEN, geboren te Kampenhout in 1575 en overleden te Haacht op 06-061636, ca. 61 jaar oud. Gehuwd op ca. 25-jarige leeftijd voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op
31-01-1601 met Catharina VAN ADORP, ca. 25 jaar oud, geboren in 1575, dochter van Willem
VAN ADORP en van Elisabeth MERTENS.
Gehuwd (xx) voor de kerk te Haacht [St. Remigius] op 01-02-1600 met Pierijne (Petronella) GEERTS,
overleden in 1633. Hun kind (1):
• ♂ Joannes VAN BEERTHOVEN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 19-07-1601 en
overleden in 1670, ca. 68 jaar oud. Gehuwd met Catharina RUELENS uit Leefdaal, overleden in
1670. Zij hadden vijf kinderen.
Zij huwde later voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 26-09-1610 met Antonius VAN
KERCKHOVEN.

Josijne Francisca Van Vlasselaer, tovenares.
In de zomer van 1595 werd Josijne verdacht van toverij .
Zulks kwam ter ore van Jan Baptist Van Spoelberch,
meier van Kampenhout die, ingevolge het strenge bevel
uitgevaardigd op 20 juli 1592 door Koning Filips II, op de
loer lag . Josijne werd aangehouden op 5 augustus 1595
en naar de Treurenberg-gevangenis gevoerd, waar zij
ervan beschuldigd werd dieren in de stal betoverd te
hebben. Door haar toverkunst kon ze verhinderen dat er
boter uit de melk kwam. Ze zou zelfs een paard betoverd
hebben dat bloed waterde i.p.v. urine en kort daarop
stierf. Vermits zij alles bleef loochenen werd ze op 18 augustus overgebracht naar de Steenpoort
voor het scherpgerecht.
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De beschrijving van de folteringen op haar toegepast is
niet bewaard, ze onderging alvast de gewone
‘behandeling’: rechtopstaand werd haar hals rondom in
een metalen band gestoken, die van binnen voorzien
was van een aantal scherpe pinnen en die met vier
strakgespannen koorden aan de wanden van de
folterkamer was vastgemaakt. Van zodra zij door
vermoeidheid ineenzakte of haar hoofd liet overhellen,
drongen die pinnen in haar hals en veroorzaakten er
pijnlijke wonden. Waarschijnlijk werd in de folterkamer
eveneens een groot vuur aangestoken met het doel haar
weerstands-vermogen te breken. Nu en dan werd ze op
een ‘driepikkel’ gezet die enorm veel pijn berokkende.
Aldus geprangd en gemarteld werd ze ondervraagd door
twee commissarissen, een zekere Schock en een doktoor
Arnold Baert.
Die folteringen duurden soms vierentwintig uur zonder
onderbreking en het is verbazend dat Josyne het
meerdere dagen heeft kunnen uithouden. Op 13
september schijnt ze in gemartelde uitputting
bekentenissen te hebben gesproken. Ze heeft toen ook
een buurvrouw, Anna Verstande, als medeheks genoemd. Josyne werd daarop tot de brandstapel
veroordeeld. In uiterste nood en met de gruwelijke brandstapel voor ogen poogde ze nog zelf haar
leven te ontnemen door scherven van een potaarden teil in te slikken. Josyne stierf in de vlammen
vermoedelijk op 14-09-1595 op de Grote markt te Brussel. Haar bezit - de helft van wat Aert van
Beethoven bezat - was verbeurd verklaard en Aert moest ook de kosten van aanhouding, verhoor,
pijniging en verbranding betalen. Meier van Spoelberch was fel in de weer om dat allemaal in
ontvangst te nemen.
‘Rekeninghe van Jans Bap. van Spoelberch als meyer van Camenhout (1594-1618): Josijne van
Vlasselaer als huysvrouwe Aerts van Beethoven, woonende tot Campenhout, is byden voirsch.
meyer geapprehendeert wordden door de groote fame, suspitie en inditie van toeverye, de welcke
den voersch. Amptman gelevert synde, is soeverre tegen de selve geprocedeert,dat zij ten leste is
gecondemneert metten brande waervan by den selven meyer confiscatie van goederen der voersch.
gehuysschen ten behoeff van zijn Majesteit in arreste genoemen. Voor scepenen van Kampenhout,
vervangend de erflaten van het Hof van Bethaniën, wordt verkocht ten behoef Aert's Van
Beethoven en Francisca (?) Van Vlasselaer zijn wettige huisvrouw een stuks beemds groot 't derde
deel van een bunder en gelegen bij Wilder in de Schilthoven bempten tusschen de goeden des
Godshuys van Ste Cleren binnen Brussele en de goeden van Jan van Bourgeois, licentiaat inden
rechten, ... joncheere Aert de Borghgraeve, ...metten anderen zijde aende Molenbeke.
Voor scepenen van Kampenhout vervangend de erflaten des Heren F. Hinckaert, ridder en heer van
Berg, Lille, Nederokkerzeel en van zijn Laathof te Assentende daer omtrent gelegen, verkoopt
Christiaan Imbrechts ten behoef Aert's Van Beethoven en zijn huisvrouw Josijne Van Vlasselaer een
halff dagwand lands inder grooten tselve gelegen is tot Assent op 't Elsterveld tusschen de goeden
Jacob Berckmans in deen zijde ende goede Huybrecht van Bredsijt in dandere, commende metter
derder syde aen sherren straete geheten de Quaede Straetre’.
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Na de veroordeling van zijn vrouw diende Aert Van Beethoven volgend verzoekschrift in:
‘Alsoe Aerdt van Beethoven oudt als sestigh jaer, wonende tot Campenhout, den president ende
luden van Camere van Rekeninge van Brabaant bij request te kennen gegeven heeft gehadt hoe
dat nu onalncx heden Josyne Van Vlasselaer dess supplts huysvrouwe, by vonnisse van wethouder
der stadt van Brussel mits d'exercitie van toverye by haer gecommiteert, is gecondemneert metten
brande geexcuteert te worden sulcx datter soude naer volghen, zynde tot dyen alle haer goet
geconfisweert geweest ten behoeff van zijn Majt ende dat dyen achtervolghendeee Jan Bapta van
Spoelbergch als meyer van Campenhout prentendeert inden naemen van zyne majt deen hellicht
van alle deeen achtergelaten goeden der voorschreven Josyne, soe meubelen als inneboedel tegen
den suppl aff te deylen om die selve publyckelycke ten hoogsten daet van biedende te doen
vercoope ten proffyte van zijn voorsc. majt. Nijet tegenstaande de selve publycke vercooping es
medebringende een groot onere ende confusie nyet alleenlyck voor den supplt. maer oock voor zijne
vier kinderen (daer aff drye zyn gehoudt, ende deen ongehoudt ) - dat die supplt.is een oudt man,
quaelyck den cost in syne oude daeghen kan besorgen, ende dat hy oyck in zyn handt es gequest,
sulcx dat hy die selve nyet en can gebruycken, - hebben daeromme van zijne majt. geordonneert
ende geaccordeert als dat nu den voorsc. Aert van Beethoven supplt. sal laten volgen die panden
ende goeden gecong-fisqueert voer die helft tot profyt van zijn Majt. mits betalende alle ene
eenyegelucke costen. 5 mei 1596’.
Anderzijds noteerde Jan Baptis van Spoelbergh in de marge van voornoemde rekeningen:
‘De acte in den texte vermelt: ... dat men den voirsc. Aerdt Beethoven zal laeten volgen die panden
en gronden van erfven geconfisqueert voer den schuld van prossessen van zijn Majt. mits betaelen
allen en eenen yegelucken costen zoe van der erecosten ende vacatien van de commissarissen.
En by de Rentmeestere vande domeynen van Vilvoirden uyt costen deser toecomenden
verantwordten ontfanck gemaeckt van eenen erfchijns van XX st. erfcheyns dat wegens tconsent
en accordt gedaen aen Aert Beethoven van te moghen gebruyken de gronden van erfven inder acte
hier boven geruert’.
Een Cijnsboek van 1606/07: ‘Aert Van Beethoven den welcken mijne heeren van de camere van vrs
hoven in Brabant geaccordeert hebben te mogen gebruyken de helft van sijn huysvrouwe goet, als
zijnde voort een toveresse gebrant geweest onder Campenhout, naer inhout de acte daer van zynde
in dato de Vden mey XVc sesentnegentig, midts jaerlycx betaelende eenen erfcheyns onquytbaer
van XX st.Artois’.

PROOST x N. – Stambetovergrootouders [XIII]
Willem PROOST?, geboren ca. 1535. Zijn kind:
• ♀ Adriana PROOST, geboren in 1570 en overleden te Nederokkerzeel op 21-10-1635, ca. 65 jaar
oud.

VAN OBBERGE x TERWAERTS– Stambetovergrootouders [XIII]
Zie 4.1. Voorouders Henricus CROON.

VAN BEETHOVEN x SMETS – Stamoudouders [XIV]
Marcus VAN BEETHOVEN, geboren te Kampenhout ca. 1510 en overleden ca. 1594, ca. 84 jaar oud,
zoon van Jan VAN BETTEHOVEN. Gehuwd162 te ?Kampenhout ca. 1535 met Anna SMETS, geboren in
1510. Hun kind:
162

Zij stichtten op 08-05-1571 een jaarlijkse rente ten voordele van de huisarmen van Kampenhout: ‘Item
Marck van Beethoven, zone wijlen Jans van Beethoven, ende Anna Smets zijn wettige huysvrouwe, hebben
geloeft te geven tot behoeff der huysarmen der prochie van Campenhout te weeten alle jaeren twee

– 271 –

•

♂ Arnold VAN BEETHOVEN, Aert, geboren te Kampenhout in 1535 en overleden te Kampenhout
op 09-12-1609, ca. 74 jaar oud.

VAN VLESSELAER x BLOEMS – Stamoudouders [XIV]
Jan VAN VLESSELAER/VLESKENS?, overleden te Kampenhout in 1575. Gehuwd ca. 1535 met
Margareta BLOEMS. Hun kinderen:
• ♀ Lisbeth VAN VLASSELAER, gehuwd met Jan VAN DER VEKEN.
• ♀ Josyne VAN VLASSELAER, geboren te Bertem in 1537 en overleden te Brussel [Grote Markt]
vermoedelijk op 14-09-1595, ca. 58 jaar oud.

VAN BETTEHOVEN x N. – Stamoudgrootouders [XV]
Jan VAN BETTEHOVEN? 163, geboren te Kampenhout in 1485 en overleden in 1571, ca. 86 jaar oud.
Zijn kinderen:
• ♂ Adolfus VAN BEETHOVEN, Adelep. Gehuwd met Catharina TRUYENS.
• ♂ Marcus VAN BEETHOVEN, geboren te Kampenhout ca. 1510 en overleden ca. 1594, ca. 84 jaar
oud.
• ♂ Cornelis VAN BEETHOVEN, geboren in 1515. Gehuwd op ca. 22-jarige leeftijd voor de kerk te
Haacht [St. Remigius] ca. 1537 met Margriet VAN HOVE, overleden ca. 1550. Hun kind:
▪ ♂ Pauwel VAN BEETHOVEN.
• ♀ Anna VAN BEETHOVEN.
• ♂ Pauwel VAN BEETHOVEN.

4.12.2. Voorouders Hubertus PUTTEMANS

rinsguldens t’stuck tot 20 st. en een plecke tot drye plecken Brabants, gesedt op huerlieden goeden aende
Landinge Straete aldaer’. © Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel door Jos Lauwers
(1992).
163
De naam komt wellicht van Bettincourt, een dorp in Haspengouw, thans deelgemeente van Waremme
(Borgworm).
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PUTTEMANS x LENAERTS – Stamouders [X]
Cornelius PUTTEMANS, geboren ca. 1596 en overleden te Kampenhout op 30-01-1660, ca. 63 jaar
oud, zoon van Matthias PUTTEMANS en van Elisabetha VERSTRATEN. Gehuwd met Francisca
LENAERTS?, geboren ca. 1600 en overleden te Kampenhout op 27-08-1675, ca. 75 jaar oud.

Overlijdensakte Cornelius PUTTEMANS

Overlijdensakte Francisca LENAERTS

Hun kinderen (8) en kleinkinderen:
• ♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-10-1630.
• ♂ Petrus PUTTEMANS, smid, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-12-1632 en
overleden te Kampenhout op 15-09-1712, 79 jaar oud. Gehuwd op 32-jarige leeftijd voor de kerk
te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 04-10-1665164 met Catharina VAN DEN SIJPE, 25 jaar oud,
gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 29-08-1640 en overleden te Kampenhout op 0103-1709, 68 jaar oud, dochter van Cornelius VANDEN SIJPE en van Elisabetha VAN ETTERBEECK.
Hun kinderen (5):
▪ ♂ Judocus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-11-1666165.
▪ ♂ Joannes PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-06-1669 en
overleden vóór 1712.
▪ ♂ Petrus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-11-1671. Gehuwd
met Maria WILMS.
▪ ♀ Elisabetha PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-03-1675.
Gehuwd met Jacobus POOTMANS.
▪ ♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 02-01-1678. Gehuwd
met Servatius SMEKENS.
• ♂ Hubertus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 20-01-1635 en
overleden te Perk op 10-05-1679.

164
165

Datum van ondertrouw.
Woonde in 1712 in Sint-Pieters-Rode.
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Doopakte Hubertus PUTTEMANS

•

•

•
•
•

♀ Emerentiana PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-05-1637 en
overleden te Perk op 22-10-1693, 56 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 22-jarige leeftijd ca. 1659 met Winandus VAN DOREN, gedoopt te Berg [St.
Servatius] op 31-08-1636 en overleden te Kampenhout op 22-10-1668, 32 jaar oud, zoon van
Servatius VAN DOREN en van Maria HUYBENS. Hun kinderen (4):
▪ ♂ Antonius VAN DOREN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 16-09-1660.
▪ ♂ Petrus VAN DOREN, gedoopt te Berg [St. Servatius] op 25-05-1663.
▪ ♀ Joanna VAN DOREN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 21-10-1665.
▪ ♀ Maria VAN DOREN, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 13-01-1668.
Gehuwd (xx) op 42-jarige leeftijd te Berg [St. Servatius] op 03-05-1680 met Hubertus KERSELAERS,
52 jaar oud, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 17-12-1627 en overleden te Perk op 30-04-1694, 66
jaar oud, weduwnaar van Anna LIMBOS, zoon van Paulus KERSELAERS en van Anna STUYNS. Hun
kind (1):
 ♂ Guilielmus KERSELAERS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 15-05-1681.
Margareta PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 25-09-1639. Gehuwd
op 23-jarige leeftijd voor de kerk te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 18-04-1663 met Joannes
LOOCX/LOICX. Hun kinderen (9):
 ♂ Carolus LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-12-1664.
 ♀ Catharina LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 27-12-1667.
 ♂ Martinus LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 05-02-1669.
 ♀ Anna LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-03-1671.
 ♀ Maria LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-08-1673.
 ♀ Emerentiana LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 03-08-1677. Gehuwd
met Petrus MAES.
 ♀ Cecilia LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 09-05-1680.
 ♀ Joanna LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 17-05-1683.
 ♂ Joannes Baptista LOOCX, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 23-06-1686.
♂ Egidius PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 28-08-1641.
♀ Anna PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-05-1644.
♂ Martinus PUTTEMANS, gedoopt te Kampenhout [Onze-Lieve-Vrouw] op 30-07-1647.

PUTTEMANS x VERSTRATEN – Stamgrootouders [XI]
Zie 4.6.4. Voorouders Guilielmus PUTTEMANS
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4.12.3. Voorouders Maria VAN DIJCK

VAN DIJCK x VAN MEERBEKE – Stamouders [X]
Joannes VAN DIJCK/VANDER EYCKEN, zoon van Michael VAN DIJCK?.
Gehuwd (x) voor de kerk te Perk [St. Niklaas] in 1627 met Margareta VAN MEERBEKE, ca. 22 jaar oud,
gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-05-1605, dochter van Nicolaes VAN MEERBEECK en
van Elisabeth VAN HOVE. Hun kinderen (9):
• ♀ Maria VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 28-10-1630.

Doopakte Maria VAN DIJCK

•
•
•
•
•
•
•
•

♀ Elisabetha VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 29-09-1632.
♂ Ludovicus VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 19-02-1635.
♂ Coenraed VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 25-05-1637.
♀ Catharina VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 08-02-1640.
♂ Petrus VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 14-03-1641 en overleden te Perk op 17-031641, 3 dagen oud.
♂ Simon DIJCKMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 12-04-1643.
♀ Anna DIJCKMANS, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 09-11-1645.
♀ Margareta VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 25-01-1649.
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Gehuwd (xx) met Elisabetha VERSTRAETEN. Hun kinderen:
• ♀ Maria VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 16-09-1657.
• ♂ Ludovicus VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 17-02-1660.
• ♀ Joanna VAN DIJCK, gedoopt te Perk [St. Niklaas] op 07-03-1664.

VAN MEERBEKE x VAN HOVE – Stamgrootouders [XI]
Nicolaes VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 06-08-1561 en overleden te
Steenokkerzeel op 11-05-1621, 59 jaar oud, zoon van Jacobus VAN MEERBEKE en van Catharina
VANDER STRAETEN.
Gehuwd (x) op 31-jarige leeftijd voor de kerk te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 04-10-1592 met
Elisabeth VAN HOVE, 22 jaar oud, gedoopt te Zaventem [St. Martinus] op 06-08-1570 en overleden
te Steenokkerzeel op 07-08-1609, 39 jaar oud, dochter van Rombaut VAN HOVE?.

Huwelijksakte VAN MEERBEKE-VAN HOVE

Overlijdensakte Elisabeth VAN HOVE

Hun kinderen (6):
• ♀ Maria VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 25-03-1596. Gehuwd met
Gielis LOMBAERTS/LIMBOSCH.
• ♂ Joannes VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 22-12-1598.
• ♂ Hieronimus VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 19-05-1602.
• ♀ Margareta VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Romuldus] op 03-05-1605.

Doopakte Margareta VAN MEERBEKE

• ♂ Abraham VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 12-10-1608.
• ♀ Catharina VAN MEERBEKE, gehuwd met Henricus POELS.
Gehuwd (xx) met Barbara van WERCHTER, overleden te Steenokkerzeel op 07-01-1611, weduwe van
Philippus VAN VLESSELAER, dochter van Willem van WERCHTER en van Digna VANDER HEYDEN.
Hun kind (1):
• ♀ Elisabetha VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 06-01-1611.

VAN MEERBEKE x VAN DER STRAETEN – Stamovergrootouders [XII]
Jacobus VAN MEERBEKE?, gedoopt te Zaventem [St. Martinus] op 12-05-1523 en overleden te
Steenokkerzeel op 06-08-1579, 56 jaar oud. Gehuwd op 27-jarige leeftijd voor de kerk te Zaventem
[St. Martinus] op 06-03-1551 met Katharina VANDER STRAETEN?. Hun kind:
• ♂ Nicolaes VAN MEERBEKE, gedoopt te Steenokkerzeel [St. Rumoldus] op 06-08-1561 en
overleden te Steenokkerzeel op 11-05-1621, 59 jaar oud.
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Overlijdensakte Nicolaus VAN MEERBEKE

4.12.4. Voorouders Petrus VAN INGELGEM
VAN INGELGEM x VAN SCHOUWBROECK – Stamouders [X]
Henricus VAN INGELGEM, geboren te Malderen in 1605 en overleden te Buggenhout op 13-07-1670,
ca. 65 jaar oud, zoon van Joos VAN INGELGEM en van Kathelijne DE LATHOUWER.
Gehuwd (x) op ca. 21-jarige leeftijd voor de kerk te Buggenhout [St. Niklaas] op 06-10-1626 met
Adriana MOORTGAT, ca. 26 jaar oud, geboren ca. 1600 en overleden ca. 1627, ca. 27 jaar oud,
dochter van Joannes MOORTGAT en van Maria VERHEYDEN.
Gehuwd (xx) op ca. 24-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 21-101629 met Anna VAN SCHOUWEBROECK?, ca. 19 jaar oud, geboren ca. 1610.

Huwelijksakte VAN INGELGEM-VAN SCHOUWEBROECK

Hun kinderen:
• ♂ Petrus VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 08-06-1634 en
jong gestorven.
• ♂ Joannes VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 18-03-1636.
• ♂ Petrus VAN INGELGEM, gedoopt te Londerzeel [St. Jozef en St. Christoffel] op 21-08-1637 en
overleden te Londerzeel op 08-05-1683, 45 jaar oud.

Doopakte Petrus VAN INGELGEM

VAN INGELGEM x DE LATHOUWER – Stamgrootouders [XI]
Joannes VAN INGELGEM?, geboren in 1585 en overleden te Londerzeel op 30-01-1650, ca. 65 jaar
oud. Gehuwd met Kathelijne DE LATHOUWER?, geboren ca. 1587. Hun kinderen:
• ♂ Henricus VAN INGELGEM, geboren te Malderen in 1605 en begraven te Buggenhout op 13-071670, ca. 65 jaar oud.
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Begrafenisakte Hendrik VAN INGELGEM

•
•
•
•

♀ Barbara VAN INGELGEM.
♂ Jacobus VAN INGELGEM.
♀ Maria VAN INGELGEM.
♂ Petrus VAN INGELGEM.
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4.12.5. Voorouders Petronella CLEYMANS

CLEYMANS x VAN AKEN – Stamouders [X]
Petrus CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1610 en overleden te Londerzeel op 08-01-1658, ca.
47 jaar oud, zoon van Joannes CLEYMANS en van Cornelia VANDE VOORDE.
Gehuwd (x) op ca. 23-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 02-10-1633 met
Elisabetha VAN AKEN, ca. 23 jaar oud, geboren te Wolvertem ca. 1610 en overleden te Steenhuffel
op 02-08-1637, ca. 27 jaar oud, dochter van Rumoldus VAN AKEN en van Maria GOOSSENS.

– 279 –

Huwelijksakte CLEYMANS-VAN AKEN

Overlijdensakte Petrus CLEYMANS

Overlijdensakte Elisabetha VAN AKEN

Hun kinderen (3) en kleinkinderen:
• ♀ Maria CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 26-07-1634. Gehuwd op 24-jarige
leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 15-11-1658 met Christianus VAN EECKHOUT,
geboren te Londerzeel vóór 1632 en overleden ca. 1665, zoon van Adrianus VAN EECKHOUT en
van Catharina VERLINDEN. Hun kinderen:
▪ ♂ Adrianus VAN EECKHOUT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 12-04-1660 en
overleden te Londerzeel op 01-03-1748, 87 jaar oud. Gehuwd (x) met Margareta VANDER
VECKEN en (xx) met Maria DE BLESER.
▪ ♂ Renerius VAN EECKHOUT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 06-04-1663 en
overleden te Wolvertem op 05-10-1716, 53 jaar oud. Gehuwd met Joanna MERTENS.
• ♀ Petronella CLEYMANS, geboren ca. 1635 en overleden te Londerzeel op 11-11-1719, ca. 84 jaar
oud.
• ♂ Joannes CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 15-01-1637. Gehuwd op 29-jarige
leeftijd voor de kerk te Malderen [St. Amandus] op 14-08-1666 met Joanna VAN NUFFEL, 29 jaar
oud, gedoopt te Malderen [St. Amandus] op 07-06-1637. Hun kinderen (7):
▪ ♂ N. CLEYMANS, geboren en overleden te Londerzeel op 12-01-1666.
▪ ♀ Catharina CLEYMANS, gedoopt te Wolvertem [St. Laurentius] op 22-05-1667.
▪ ♂ Wilhelmus CLEYMANS, gedoopt te Wolvertem [St. Laurentius] op 07-04-1669 en overleden
te Wolvertem op 25-11-1735, 66 jaar oud. Gehuwd met Catharina MERTENS.
▪ ♀ Maria CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 29-12-1670 en overleden te
Wolvertem op 25-05-1725, 54 jaar oud.
▪ ♀ Anna CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 01-06-1672 en overleden te
Wolvertem op 05-03-1679, 6 jaar oud.
▪ ♂ Balthasar CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 25-09-1675 en overleden te
Wolvertem op 28-11-1738, 63 jaar oud. Gehuwd met Elisabetha VANDEN HEUVEL.
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♀ Petronella CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 13-03-1678 en overleden
te te Londerzeel op 14-03-1678, 1 dag oud.
Gehuwd (xx) op ca. 33-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 26-10-1638 met
Joanna VANDEN DRIESSCHE, ca. 23 jaar oud, geboren te Steenhuffel ca. 1615. Hun kinderen (6) en
kleinkinderen:
• ♂ Hendricus CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 03-03-1641.
• ♀ Barbara CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 17-04-1643.
• ♀ Anna CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 19-02-1645.
• ♀ Francisca CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 05-04-1647 en overleden te
Rossem op 07-07-1724, 77 Jaar oud. Gehuwd op 22-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St.
Kristoffel] op 09-01-1670 met Martinus EMMERECHTS, officier van Wolvertem, 25 jaar oud,
gedoopt te Wolvertem [St. Laurentius] op 28-02-1644 en overleden te Rossem op 11-03-1726, 82
jaar oud. Hun kinderen (10):
▪ ♂ Franciscus EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 07-04-1671
en jong gestorven.
▪ ♀ Maria EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 30-05-1673.
Gehuwd met Judocus DE BOECK.
▪ ♂ Franciscus EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 23-05-1675.
▪ ♂ Hendricus EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 07-04-1676
en jong gestorven.
▪ ♂ Hendricus EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 04-08-1677.
▪ ♀ Magdalena EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 19-03-1680.
▪ ♂ Joannes EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 27-06-1682 en
overleden te Rossem op 29-10-1750, 68 jaar oud. Gehuwd met Barbara DE KEERSMAECKER.
▪ ♀ Joanna EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 16-06-1686.
▪ ♂ Carolus EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 13-01-1689.
▪ ♂ Egidius EMMERECHTS, gedoopt te Rossem [St. Medardus en Gildardus] op 25-01-1695.
• ♂ Petrus CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 05-09-1649 en overleden te
Londerzeel op 04-01-1650, 3 maanden oud.
• ♂ Martinus CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 23-05-1655.
Gehuwd (x) op ca. 30-jarige leeftijd ca. 1685 met Jacoba DE VOS, ca. 19 jaar oud, geboren ca.
1666. Wonend te Klein-Willebroek. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Joannes Baptista CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 23-01-1686. Gehuwd
met Anna MAES.
▪ ♀ Elisabetha CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 20-03-1687 en jong
gestorven.
▪ ♀ Elisabetha CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 28-10-1688 en jong
gestorven.
▪ ♀ Petronella CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 29-09-1689.
▪ ♀ Anna CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 25-12-1691.
Gehuwd (xx) op ca. 41-jarige leeftijd ca. 1696 met Anna DE VOS, ca. 26 jaar oud, geboren ca.
1670. Hun kinderen (8):
▪ ♀ Maria CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 09-05-1697.
▪ ♀ Theresia CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 13-04-1699.
▪ ♂ Michaelus CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 08-11-1701.
▪ ♀ Elisabetha CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 18-08-1703.
▪
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▪
▪
▪
▪

♀ Joanna CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 16-04-1706.
♀ Anna Maria CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 19-02-1708.
♀ Cecilia CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 26-02-1710.
♀ Catharina CLEYMANS, gedoopt te Willebroek [St. Niklaas] op 14-12-1712.

CLEYMANS x VANDE VOORDE – Stamgrootouders [XI]
Joannes CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1565 en overleden166 te Steenhuffel op 05-07-1636,
ca. 71 jaar oud, zoon van Joannes CLEYMANS en van Maria MOERENHOUT.
Gehuwd (x) met Cornelia VANDE VOORDE?, geboren te Steenhuffel ca. 1580 en overleden te
Steenhuffel op 11-07-1627, ca. 47 jaar oud.

Overlijdensakte Joannes CLEYMANS

Overlijdensakte Cornelia VANDE VOORDE

Titel van het overlijdensregister

Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Petrus CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1610 en overleden te Londerzeel op 18-01-1658,
ca. 48 jaar oud.
• ♂ Anthonius CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1612 en overleden op 21-11-1642, ca. 30
jaar oud.
• ♀ Anna CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1613.
• ♂ Joannes CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1614 en overleden te Londerzeel in 1668, ca.
54 jaar oud. Gehuwd op ca. 26-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 01-071640 met Barbara VAN ASSCHE, ca. 16 jaar oud, geboren te Londerzeel ca. 1624 en overleden na
1669, dochter van Philippus VAN ASCHE en van Margareta VAN NUFFEL. Hun kinderen (9):
▪ ♀ Catharina CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 17-04-1641. Gehuwd met
Laureys VANDER EYCKEN, meester-chirurgijn.
▪ ♀ Anna CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 05-03-1643. Gehuwd met Petrus
VANDEN BOSSCHE.
▪ ♀ Joanna CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 29-06-1644 en overleden vóór
1674.
▪ ♂ Philippus CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 05-04-1646 en overleden te
Londerzeel op 10-10-1669, 23 jaar oud. Gehuwd met Maria VANDER BORGHT.
▪ ♀ Barbara CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 30-04-1648 en overleden te
Londerzeel op 02-06-1648, 1 maand oud.
▪ ♀ Barbara CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 26-10-1649 en overleden na
1692. Gehuwd met Jacobus VANDER HEYDEN.
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♀ Francisca CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 14-02-1652 en overleden te
Londerzeel op 19-10-1655, 3 jaar oud.
▪ ♂ Joannes CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 28-03-1654 en overleden te
Londerzeel op 11-02-1714, 59 jaar oud. Gehuwd (x) Joanna WOUTERS en (xx) met Elisabetha
VAN STEENACKER.
▪ ♀ Petronella CLEYMANS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 04-10-1656.
• ♂ Hendricus CLEYMANS, geboren te Steenhuffel ca. 1616 en overleden te Steenhuffel op 30-011689, ca. 73 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 29-jarige leeftijd voor de kerk te Brussel [St. Niklaas] op 10-04-1646 met Maria
WILMS, ca. 20 jaar oud, geboren te Brussel ca. 1625 en overleden te Steenhuffel op 30-06-1657,
ca. 31 jaar oud. Hun kinderen (5):
▪ ♂ Joannes Medardus CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 10-02-1647.
▪ ♂ Wilhelmus CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 25-02-1648 en overleden
te Steenhuffel op 05-03-1648, 9 dagen oud.
▪ ♂ Wilhelmus CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 07-03-1649.
▪ ♀ Petronella CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 25-12-1651.
▪ ♀ Anna CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 25-01-1654. Gehuwd (x) met
Hendricus VAN OBSTAL en (xx) met Hendricus SEGHERS.
Gehuwd (xx) op ca. 41-jarige leeftijd voor de kerk te Merchtem [O.L.V.-ter-Noodt] op 25-09-1657
met Elisabetha JACOBS, 23 jaar oud, gedoopt te Merchtem [O.L.V.-ter-Noodt] op 05-03-1634 en
overleden te Opwijk op 09-03-1720, 86 jaar oud, dochter van Anthonis Jacobus JACOBS en van
Paulina ROTTIERS. Hun kinderen (6):
▪ ♂ Petrus CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 28-01-1659.
▪ ♂ Paulus CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 02-09-1660.
▪ ♂ Joannes CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 18-10-1662.
▪ ♀ Barbara CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 13-09-1663.
▪ ♀ Elisabetha CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 04-03-1665.
▪ ♀ Maria CLEYMANS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 20-06-1666.
Gehuwd (xx) op 63-jarige leeftijd voor de kerk te Steenhuffel [St. Genoveva] op 27-09-1628 met
Catharina VAN SLEEUHAGEN, ca. 28 jaar oud, geboren te Steenhuffel ca. 1600 en overleden te
Londerzeel op 10-11-1653, ca. 53 jaar oud. Zij huwde (xx) op ca. 38-jarige leeftijd voor de kerk te
Steenhuffel [St. Genoveva] op 12-10-1638 met Adrianus DRIES, ca. 38 jaar oud, geboren te
Steenhuffel ca. 1600.
▪

VAN AKEN x GOOSSENS – Stamgrootouders [XI]
Rumoldus VAN AKEN, Rombout, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 18-09-1585 en
overleden vóór 1635, zoon van Henrick VAN AKEN en van Enneken HUIJSHEER. Gehuwd op ca. 22jarige leeftijd ca. 1608 met Maria GOOSSENS, ca. 17 jaar oud, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva]
op 12-05-1591 en overleden te Londerzeel op 10-04-1657, 65 jaar oud, dochter van Judocus
GOOSSENS en van Barbara GOOSSENS.

Overlijdensakte Maria GOOSSENS

Hun kinderen en kleinkinderen:
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•

•
•
•

•

•

♀ Barbara VAN AKEN, geboren ca. 1608 en overleden te Londerzeel op 27-09-1651, ca. 43 jaar
oud. Gehuwd op ca. 19-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 02-12-1625
met Paulus CALLEWAERT. Hun kinderen167:
▪ ♂ Petrus CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 02-01-1633 en overleden te
Londerzeel op 04-07-1709, 76 jaar oud. Gehuwd met Magdalena VAN EECKHOUT.
▪ ♂ Antonius CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 15-06-1635.
▪ ♀ Anna CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 25-10-1637.
▪ ♀ Gertrudis CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 15-02-1640.
▪ ♂ Joannes Baptista CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 23-06-1642.
▪ ♂ Franciscus CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 10-08-1643.
▪ ♂ Stephanus CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 27-06-1646.
▪ ♂ Adrianus CALLEWAERT, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 10-02-1649.
♀ Elisabetha VAN AKEN, geboren te Wolvertem ca. 1610 en overleden te Londerzeel op 02-081637, ca. 27 jaar oud.
♀ Anna VAN AKEN, geboren ca. 1612.
♀ Anna (Kathelijne) VAN AKEN, geboren ca. 1614. Gehuwd op ca. 24-jarige leeftijd voor de kerk
te Londerzeel [St. Kristoffel] op 26-02-1639 met Petrus BOEYKENS, zoon van Pauwel BOYKENS
en van Anna MOEYSERSONS. Hun kinderen:
▪ ♀ Maria BOEYKENS, gedoopt te Liezele [O.L.V.-Hemelvaart] op 19-01-1640.
▪ ♀ Joanna BOEYKENS, gedoopt te Liezele [O.L.V.-Hemelvaart] op 06-08-1642.
▪ ♀ Anna BOEYKENS, gedoopt te Liezele [O.L.V.-Hemelvaart] op 13-05-1644.
▪ ♀ Jacoba BOEYKENS, gedoopt te Ruisbroek [St. Catharina] op 01-03-1648.
♂ Franciscus VAN AKEN, geboren ca. 1617 en overleden te Londerzeel op 20-10-1690, ca. 73 jaar
oud. Gehuwd op ca. 32-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 10-01-1650
met Joanna DE KEERSMAECKER, ca. 24 jaar oud, geboren te Londerzeel ca. 1625 en overleden te
Londerzeel ca. 1692, ca. 67 jaar oud, dochter van Franciscus DE KEERSMAECKER en van Anna
PUTTEMANS. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Joannes VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 08-01-1651 en overleden te
Liezele op 08-02-1729, 78 jaar oud. Gehuwd met Elisabetha ROBBERECHTS.
▪ ♂ Gerardus VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 29-12-1652 en overleden te
Londerzeel op 15-01-1728, 75 jaar oud. Gehuwd met Anna MESKENS.
▪ ♀ Catharina VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 14-03-1655.
▪ ♀ Anna VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 23-10-1657.
▪ ♂ Wilhelmus VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 10-03-1660.
▪ ♂ Henricus VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 27-08-1662. Gehuwd (x) met
Maria REYNTIENS en (xx) met Anna VAN CAMPENHOUT.
▪ ♀ Elisabetha VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 11-07-1668.
♂ Simon VAN AKEN, geboren te Steenhuffel ca. 1620 en overleden te Londerzeel op 26-02-1693,
ca. 73 jaar oud.
Gehuwd (x) op ca. 23-jarige leeftijd voor de kerk te Steenhuffel [St. Genoveva] op 22-11-1643 met
Anna PUTTEMANS, overleden te Londerzeel op 20-01-1650. Hun kinderen (2):
▪ ♀ Catharina VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 05-03-1645. Gehuwd met
Franciscus VAN EECKHOUT.

167

Er zijn allicht tussen 1626 en 1631 nog kinderen geboren in dit gezin. De doopregisters beginnen echter pas
vanaf eind 1631.

– 284 –

▪ ♀ Maria VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 22-03-1648.
Gehuwd (xx) op ca. 32-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 20-10-1652 met
Catharina STEVENS, overleden te Londerzeel op 02-04-1705. Hun kinderen (7):
▪ ♂ Gisbertus VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 24-12-1652.
▪ ♀ Joanna VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 04-10-1654.
▪ ♂ Joannes VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 17-11-1656.
▪ ♀ Anna VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 01-12-1658 en jong gestorven.
▪ ♂ Franciscus VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 19-06-1661 en overleden
te Londerzeel op 12-07-1713, 52 jaar oud. Gehuwd met Joanna STERCKX.
▪ ♂ Wilhelmus VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 05-07-1665.
▪ ♀ Anna VAN AKEN, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 23-10-1667.
Zij huwde (xx) op 44-jarige leeftijd voor de kerk te Londerzeel [St. Kristoffel] op 01-06-1635 met
Joannes VAN BRITSOM.

CLEYMANS x MOERENHOUT – Stamovergrootouders [XII]
Joannes CLEYMANS, geboren ca. 1550 en overleden vóór 1607, zoon van Arnoldus CLEYMANS en
van Egidia GOOSSENS. Gehuwd met Maria MOERENHOUT/MOERNAEY?, geboren te Grimbergen ca.
1555 en overleden na 1621. Hun kinderen:
• ♂ Joannes CLEYMANS, geboren ca. 1580 en overleden te Steenhuffel op 05-07-1636, ca. 56 jaar
oud.
• ♀ Margareta CLEYMANS, geboren ca. 1585. Gehuwd met Egidius VAN HEMELRIJCK, geboren te
? Brussegem in 1577 en overleden vóór 1600.

VAN AKEN x HUIJSHEER – Stamovergrootouders [XII]
Henrick VAN AKEN, alias SOETEMANS, zoon van Wouter VAN AKEN en van Catharina DE WINTER.
Gehuwd met Anna HUIJSHEER/SCHUIJSHEERE, Enneken, geboren ca. 1549 en overleden te
Londerzeel in 1625, ca. 76 jaar oud, dochter van Gerard HUYSHEREN en van Margriet VAN NUFFEL.
Hun kinderen:
• ♂ Rumoldus VAN AKEN, Rombout, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 18-09-1585 en
overleden vóór 1635.

Doopakte Rumoldus VAN AKEN

•
•
•
•
•

♀ Anna VAN AKEN, gedoopt te Mechelen [St. Pieter en Paulus] op 27-03-1589.
♂ Adriaen VAN AKEN.
♂ Gielis VAN AKEN.
♀ Katelijne VAN AKEN.
♀ Maria VAN AKEN.
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GOOSSENS x GOOSSENS – Stamovergrootouders [XII]
Judocus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1558, zoon van Geeraert GOOSSENS en van Joanna
CLOOSTERMANS. Gehuwd met zijn nicht Barbara GOOSSENS, geboren ca. 1550 en overleden in
1625, ca. 75 jaar oud, dochter van Christoffel GOOSSENS en van Barbara HINNEBEEN.
Hun kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Gerardus GOOSSENS, de Oude, meisenier168 (04-03-1609), schepene van Londerzeel, geboren
te Steenhuffel, ca. 1590 en overleden te Steenhuffel op 25-11-1669, ca. 79 jaar oud. Gehuwd op
ca. 40-jarige leeftijd ca. 1630 met Anna Catharina VAN NUFFELE, dochter van Franciscus VAN
NUFFEL en van Katelijne GILLEVOORTS. Hun kinderen:
▪ ♀ Anna GOOSSENS, overleden te Ramsdonk op 15-02-1685. Gehuwd met Joannes (Petrus)
VAN THIENEN.
▪ ♀ Catharina GOOSSENS, overleden te Londerzeel op 18-10-1690. Gehuwd met Gerardus
MEULEMANS.
▪ ♂ Franciscus GOOSSENS, meisenier (11-03-1631). Gehuwd met Anna DE BEER.
▪ ♂ Gerardus GOOSSENS, geboren vóór 1631.
▪ ♀ Joanna GOOSSENS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 06-02-1633.
▪ ♂ Christophorus GOOSSENS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 17-05-1636.
▪ ♂ Petrus GOOSSENS, gedoopt te Londerzeel [St. Kristoffel] op 25-10-1640.
• ♀ Maria GOOSSENS, gedoopt te Steenhuffel [St. Genoveva] op 12-05-1591 en overleden te
Londerzeel op 10-04-1657, 65 jaar oud.

CLEYMANS x GOOSSENS – Stambetovergrootouders [XIII]
Arnoldus CLEYMANS, geboren ca. 1520 en overleden vóór 1563, zoon van Daneel CLEYMANS.
Gehuwd met Egidia GOOSSENS?, geboren ca. 1523. Hun kind:
• ♂ Joannes CLEYMANS, geboren ca. 1550 en overleden vóór 1607.

VAN AKEN x DE WINTER – Stambetovergrootouders [XIII]
Wouter VAN AKEN, alias SOETEMONT, geboren ca. 1515 en overleden te Rijmenam in 1575, 60 jaar
oud, zoon van Hendrik VAN AKEN. Gehuwd met Catharina DE WINTER?, alias SWYNTS, geboren ca.
1520. Hun kind:
• ♂ Henrick VAN AKEN, geboren te Rijmenam.

HUYSHEREN x VAN NUFFEL – Stambetovergrootouders [XIII]
Gerard HUYSHEREN, meier van Londerzeel, geboren in 1516 en overleden in 1556, ca. 40 jaar oud,
zoon van Gielis HUYSHEREN. Gehuwd met Margriet VAN NUFFEL, geboren ca. 1518 en overleden ca.
1560, ca. 42 jaar oud, dochter van Joos VAN NUFFEL en van Kathelijne VAN BUYTEN. Hun kind:
• ♀ Anna HUIJSHEER, Enneken, geboren ca. 1549 en overleden te Londerzeel in 1625, ca. 76 jaar
oud.

GOOSSENS x CLOOSTERMANS – Stambetovergrootouders [XIII]
Geeraert GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1522 en overleden vóór 1572, zoon van Zegher
GOOSSENS en van Maria VAN RODE. Gehuwd met Joanna CLOOSTERMANS?, geboren te Steenhuffel
ca. 1525.
Hun kinderen en kleinkinderen:
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Hij woonde in een hofstede aan de windmolen van Londerzeel.
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•

•

•
•
•
•

♀ Anna GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1550.
Gehuwd (x) tussen 1566 en 1570 met Joannes GOOSSENS, geboren ca. 1545, zoon van
Christophorus GOOSSENS en van Amelberga HINNEBEEN/HUNNEBEECK.
Gehuwd (xx) Franciscus DE KEERSMAEKER, geboren te Steenhuffel ca. 1545 en overleden vóór
1641, zoon van Christophorus DE KEERSMACKER en van Maria VAN LINTHOUT. Hun kinderen:
▪ ♀ Barbara DE KEERSMAECKER, geboren ca. 1570 en overleden te Steenhuffel op 19-041630, ca. 60 jaar oud. Gehuwd met Philippus VERMEREN.
▪ ♂ Gerardus DE KEERSMAECKER, schepene van Londerzeel (1603-1627), geboren ca. 1580
en overleden169 tussen 1627 en 1633. Gehuwd met Joanna VAN NUFFEL. Wonend te
Opdorp (1644).
▪ ♀ Anna DE KEERSMAECKER, meisenier (22-11-1641), geboren te Steenhuffel ca. 1585 en
overleden te Steenhuffel op 24-10-1648, ca. 63 jaar oud. Gehuwd (x) met Anthonius VAN
ACOLEYEN en (xx) met Simon DIERICX.
▪ ♂ Adrianus DE KEERSMAECKER, geboren ca. 1590.
♀ Catharina GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1552 en overleden in 1592, ca. 40 jaar oud.
Gehuwd met Wilhelmus VAN ASSCHE, geboren ca. 1525 en overleden vóór 1587, zoon van
Christophorus VAN ASSCHE en van Maria VANDEN HECKE. Hun kind:
▪ ♀ Maria VAN ASSCHE, geboren ca. 1577. Gehuwd met Wilhelmus DE KEERSMAECKER.
♀ Maria GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1555. Gehuwd met Dierick VAN LINTHOUT.
♂ Judocus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1558.
♀ Elisabeth GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1560.
♂ Phillipus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1563.

GOOSSENS x HINNEBEEN – Stambetovergrootouders [XIII]
Christophorus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1520, zoon van Zegher GOOSSENS en van
Maria VAN RODE. Gehuwd met Amalberga HINNEBEEN/HUNNEBEECK?, geboren ca. 1518. Hun
kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Joannes GOOSSENS, geboren ca. 1545.
• ♀ Maria GOOSSENS, geboren te Londerzeel ca. 1547 en overleden te Londerzeel na 1602.
• ♀ Barbara GOOSSENS, geboren ca. 1550 en overleden in 1625, ca. 75 jaar oud.
• ♀ Neleken GOOSSENS, geboren ca. 1550. Gehuwd op ca. 20-jarige leeftijd ca. 1570 met Jacob DE
MOOR, ca. 40 jaar oud, geboren ca. 1530 en overleden ca. 1591, ca. 61 jaar oud, zoon van Adriaen
DE MOOR. Hun kind:
▪ ♂ Reynier DE MOOR, geboren ca. 1570 en overleden te Londerzeel op 22-02-1637, ca. 67 jaar
oud. Gehuwd met Anna VANDEN BOSSCHE.

CLEYMANS x N. – Stamoudouders [XIV]
Daneel CLEYMANS?, geboren te ?Steenhuffel ca. 1490 en overleden vóór 1552. Zijn kind:
• ♂ Arnoldus CLEYMANS, geboren ca. 1520 en overleden vóór 1563.
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Erflaat van Affligem en Goubau (1606-1615) , erflaat van Asschreijhane (1606-1617) en erflaat van St
Rombouts (1614).
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VAN AKEN x N. – Stamoudouders [XIV]
Hendrik VAN AKEN?, geboren ca. 1475170. Zijn kind:
• ♂ Wouter VAN AKEN, alias SOETEMONT, geboren ca. 1515 en overleden te Rijmenam in 1575,
60 jaar oud.

HUYSHEREN x N. – Stamoudouders [XIV]
Gielis HUYSHEREN, geboren ca. 1475, zoon van Gyelis HUYSHEREN. Zijn kind:
• ♂ Gerard HUYSHEREN, geboren in 1516 en overleden in 1556, ca. 40 jaar oud.

VAN NUFFEL x VAN BUYTEN – Stamoudouders [XIV]
Joos VAN NUFFEL, geboren te Merchtem ca. 1500 en overleden te Londerzeel ca. 1570, ca. 70 jaar
oud, zoon van Steven VAN NUFFEL en van Beatris SWEERTS. Gehuwd met zijn nicht Kathelijne VAN
BUYTEN, dochter van Gielis VAN BUYTEN en van Margrieta DE WEERDT. Hun kinderen en
kleinkinderen:
• ♂ Steven VAN NUFFELE, meier van de Heerlijkheid Voorspoel te Londerzeel, geboren ca. 1525 en
overleden ca. 1578, ca. 53 jaar oud. Gehuwd met Jossine VAN PRAET.
• ♂ Adriaen VAN NUFFEL, meisenier (1568), leenman van Pitzemburg, overleden in 1574. Gehuwd
met Elisabeth VAN MELDERT. Hun kinderen:
▪ ♂ Gilles VAN NUFFEL, brouwer te Brussel, geboren te Londerzeel ca. 1565. Gehuwd met
Catharina VAN VOLXEM.
▪ ♂ Joos VAN NUFFEL, brouwer te Brussel, begraven te Brussel op 18-02-1618. Gehuwd met
Elisabeth MERTENS.
▪ ♀ Catharina VAN NUFFEL, gehuwd met Jan DE BEER.
• ♀ Joanna VAN NUFFELE, gehuwd met Adam VAN HALEN.
• ♀ Cathelijne VAN NUFFELE, gehuwd met Henricus VANDEN HOVE.
• ♀ Anna VAN NUFFELE, gehuwd met Franciscus DE BEER, ridder van Jeruzalem.
• ♀ Margriet VAN NUFFEL, geboren ca. 1518 en overleden ca. 1560, ca. 42 jaar oud.

GOOSSENS x VAN RODE – Stamoudouders [XIV]
Zegher GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1485 en overleden te Steenhuffel in 1559, ca. 74 jaar
oud, zoon van GEERD GOOSSENS en van BEERTHE STAES. Gehuwd met Maria VAN RODE?. Hun
kinderen en kleinkinderen:
• ♂ Balten GOOSSENS, geboren ca. 1518.
• ♂ Christophorus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1520.
• ♂ Geeraert GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1522 en overleden vóór 1572.
• ♂ Joannes GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1524.
• ♂ Aluarius GOOSSENS, Alvaro, meier van Steenhuffel, geboren te Steenhuffel ca. 1525. Gehuwd
met Margriete VERHASSELT. Hun kinderen:
▪ ♂ Joannes GOOSSENS, Hans, meisenier (04-03-1609), geboren te Steenhuffel, ca. 1555 en
overleden te Steenhuffel op 21-01-1619, ca. 64 jaar oud. Gehuwd (x) met Elisabeth DE
KEERSMAECKER en (xx) met Barbara VAN HOVE.
▪ ♀ Margaretha GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1557. Gehuwd met Joannes
RUYCEVELT.
▪ ♂ Petrus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1560.
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Woonde in Rijmenam en was in 1514 huurder van land van de Mechelse begijnen.
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♂ Gerardus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1562. Gehuwd met Anna (Machelen) DE
VOS.
▪ ♂ Alexander GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1564.
▪ ♀ Anna GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1566.
▪ ♀ Maria GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1568. Gehuwd met Crispiaen VANDER
HEYDEN.
Anna
GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1527. Gehuwd met Crispiaen SMETS.
♀
♂ Zegerius GOOSSENS, geboren te Steenhuffel ca. 1530. Gehuwd met Lijsbeth WIELS, dochter
van Joannes WIELS. Hun kinderen:
▪ ♂ Christophorus GOOSSENS, geboren te Steenhuffel in 1565.
▪ ♂ Joannes GOOSSENS, geboren te Steenhuffel in 1567. Gehuwd met Cornelia VERLINDEN.
▪ ♂ Mathijs GOOSSENS, geboren te Steenhuffel in 1569. Gehuwd (x) met Barbara VANDER
STAPPEN, (xx) met Elisabeth WILLEMS en (xxx) met Joanna VAN OPSTAL.
▪ ♀ Joanna GOOSSENS, geboren te Steenhuffel in 1571. Gehuwd met Gielis MEERT.
▪ ♀ Maria GOOSSENS, geboren te Steenhuffel in 1573. Gehuwd met Joannes DE
MAERSCHALCK.
▪

•
•

HUYSHEREN x N. – Stamoudgrootouders [XV]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen

VAN NUFFEL x SWEERTS – Stamoudgrootouders [XV]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen

VAN BUYTEN x DE WEERDT – Stamoudgrootouders [XV]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen

GOOSSENS x STAES – Stamoudgrootouders [XV]
Zie stamboom CROON – Deel II - De Late en Hoge Middeleeuwen

4.13. Voorouders Joannes Baptista KEULEERS
Zie 5.10. Voorouders Elisabetha en Joannes Baptista KEULEERS

4.14. Voorouders Anna Maria DE LAET
Zie 5.9. Voorouders Joannes Baptista en Anna Maria DE LAET
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5. Oude geschiedenis van de voornaamste woonplaatsen
5.1. Berg
(761 vermeldingen in de voorouderlijsten)
De eerste vermelding van ‘Berga’ dateert van
1142, later, in 1469 wordt het ‘Bergh’. De naam
komt wellicht van de lichte verhevenheid in de
Midden-Brabantse laagvlakte waarop het dorp
gelegen is. In de 11de eeuw waren er twee
parochies: Berg of Berga en Lelle of Lille. Ze
behoorden sinds 1142 toe aan de Geraardbergse
Sint-Adriaansabdij, die in opvolging van de abdij
van Dikkelvenne het patronaatsrecht bezat en die
de tienden hief. De parochies ressorteerden eerst
Kasteel van Lelle (1832), rechts de watermolen
onder het bisdom Kamerijk, nadien Mechelen
(1559) en vervolgens Gent (1801). De heerlijkheid Lelle was in de 13de eeuw eigendom van het
geslacht van Lille.
Later werden Berg en Lelle gekocht door Karel van Dongelberg, die zo beide delen verenigde. Door
huwelijk en overerving werden ze eigendom van de familie de Marselaer, baronnen van Perk en tot
de Franse tijd van de familie van Steelant.
De huidige Sint-Servaaskerk is de derde in de reeks.
De eerste dateerde van vóór 1142 en brandde in
1640 af. Ze werd vlug heropgebouwd en in 1793
weer afgebroken. De torenspits herrees in 1794
maar de rest van get gebouw werd pas in 1831
afgewerkt. Het is een laat-classicistisch bakstenen
gebouw met schaars gebruik van zandsteen en
bestaat uit drie beuken van vijf traveeën, een
ingebouwde westertoren met ingesnoerde
naaldspits en lage sacristieën tegen het koor, waar
zich . een prachtig houten drieluik ‘Heilige Drievuldigheid’, afkomstig uit de Sint-Lambertuskapel van
Lelle bevindt.
In de pastorijstraat bevindt zich de ommuurde
pastorie. Het linkergedeelte dateert van 1642, het
rechtergedeelte is in de 19de eeuw vergroot en
aangepast. In de omheiningsmuur zit een inrijpoort
met luifel geflankeerd door zandstenen
steunbeertjes.
Op het gehucht Heide171, op de tweesprong SintServaasstraat en Kampenhoutsebaan bevindt zich
de Sint-Servaaskapel. Het is een kleine bidkapel,
gebouwd van bak- en zandsteen.
Daterend van ± 1500; gerestaureerd in 1735, 1979
en 2015. Boven de ingang hing vroeger een klokje dat in 1570 te Leuven door Peter van den Gheyn
voor de Sint-Lambertuskapel te Lelle werd gegoten. Sinds november 2004 hangt dit klokje in de kerk
van Berg in een speciaal vervaardigde klokkenstoel om tijdens de liturgie gebruikt te worden.
171

Een aantal voorouders CROON hebben vlak in de buurt van deze kapel gewoond.
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In de kapel stond een houten Sint-Servaasbeeld van omstreeks 1500, dat heden eveneens in de SintServaaskerk van Berg wordt bewaard. De kapel en het beeld zijn thans mooi gerestaureerd zoals uit
onderstaande foto’s blijkt.

Sint-Servaaskerk van Berg

Berg – Villaret-kaart (1745-1748)

Berg – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Berg – Vandermaelen-kaart (1846-1854)

5.2. Boortmeerbeek
(172 vermeldingen in de voorouderlijsten)
De naam Boortmeerbeek houdt een dubbele grensbetekenis in. "Meer" is een mark of een grens en
door "Boort" wordt die grens nogmaals benadrukt. "Beek" komt vanzelfsprekend van de ligging aan
de Molenbeek. Eigenaardig is wel dat de Molenbeek in de huidige gemeente Meerbeek ontspringt
en nabij de grens met Hever in de Dijle uitmondt. Dat roept de gedachte op dat "Boort" ook de boord
of het einde van de Meerbeek (Molenbeek) zou kunnen betekenen doch de geschiedkundigen
weerhouden die mogelijkheid niet.
De historische bronnen van Boortmeerbeek en Hever gaan terug tot de 13de eeuw, maar de dorpen
zouden mogelijk als kleine nederzettingen al omstreeks het jaar 900 hebben bestaan.
Omdat de dorpskernen ontstonden op de meest geschikte plaatsen waar het cultuurlandschap en
het wegennet samenvallen is het begrijpelijk dat de kern van Boortmeerbeek op de samenvloeiing
van twee oude heirbanen en dicht bij de Molenbeek gevormd werd. Deze banen zijn respectievelijk
de oude heirbanen Leuven-Mechelen en Elewijt-Rijmenam. Deze laatste vormde de verbindingsweg
tussen twee dorpen die al in de Romeinse periode als kleine villa of nederzetting bestonden.
Vele eeuwenlang waren Boortmeerbeek en Hever bestuurlijk van elkaar gescheiden. Boortmeerbeek
behoorde immers tot het land van Brabant, en viel logischerwijs onder het bestuur van diens
hertogen, terwijl Hever onder de Heerlijkheid Mechelen viel en bijgevolg gelieerd was aan het
Prinsbisdom Luik en later het graafschap Vlaanderen.
Gezien de strategische ligging van Boortmeerbeek aan de Dijle, die de oude gouwgrens vormde
tussen het land van Brabant, Taxandrië (Antwerpen), het land van Riën en het Luikse met Mechelen,
was het een belangrijke grenspost van waaruit de hertogen ieder water- en wegverkeer konden
blokkeren tijdens een (militair) conflict.
Boortmeerbeek was van oudsher volledig afgestemd op de kanunniken van Zellaer en het klooster
van Muizen.
Te Boortmeerbeek was het hof Audenhoven de belangrijkste heerlijkheid met bestuursmacht. De
waterburcht "Hof te Ghoye", in de Dreef, overblijfsel van het oude hof van Meerbeek waarin vóór
1300 de oude ridders "de Helrode" en later de "Meerbeeks" verbleven die dicht bij de hertogen van
Brabant stonden, was eveneens een belangrijk domein. Het laatste kasteel in het domein
Audenhoven werd pas omstreeks 1950 gesloopt doch het hof te Ghoye verdween al in 1855 toen het
afgebroken werd door gravin d'Oultremont, prinses de Ligne.
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In de vroege 18de eeuw was een zekere J.F. de Santa Cruz de heer van Boortmeerbeek, de achter de
kerk wonende Hendrik Schots was van 1688 tot en met 1707 zijn officier.
De latere Leuvensesteenweg en het kanaal Leuven-Dijle (Leuvense vaart) vormden de afscheiding
tussen Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken. Al de bossen ten zuiden van de steenweg/het kanaal
vormden één groot geheel rond het oude kasteel van Schiplaken, en werden door graaf de Ferraris
herleid tot Plantsoenbos op zijn topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden.
In de vroege 19de eeuw bestond Boortmeerbeek voor een helft uit primitief akkerland rond het
domein Audenhoven en de andere helft uit
gemeenschappelijke beemden rond de dorpskern
en het Hof te Ghoye.
Tijdens de Duitse invasie van augustus 1914 werd
Boortmeerbeek grondig verwoest, getuige de foto
met wat overbleef van de kerk.
De parochie- en burgerlijke stand registers gingen
hierbij grotendeels verloren.

Boortmeerbeek – Villaret-kaart (1745-1748)

Boortmeerbeek – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Boortmeerbeek – Vandermaelen-kaart (1846-1854)

5.3. Bonheiden
(140 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Vermoedelijk ontstond Bonheiden in de 13de eeuw in de beginperiode van de heideontginning
rondom een kapel die door Wouter III Berthout gebouwd werd aan de zandweg van Mechelen naar
Aarschot.
In 1331 werd de parochie expliciet vermeld als "Onze-Lieve-Vrouw van Berentrode op de
Boedenheide". Door de ligging van de kerk - in de heide, aan een grote baan en op een afstand van
de heerlijke woning (Berentrode) - en gezien de stichtingsperiode was het volgens J. Laenen een 'vrije
kerk", waarvan het benoemingsrecht reeds vroeg in het bezit was van het Sint-Romboutskapittel.
Volgens J. Verbesselt echter spreekt men in de 13de eeuw niet meer van vrije en domaniale kerken
en gaat het over een patronaatskerk in het grote ontginningsgebied ten noorden van Mechelen met
ook Walem, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Niklaas-Waver (Putte) en Sint-Katelijne-Waver.
Volgens dezelfde auteur bestonden de hoven van Berentrode en Befferen reeds vóór de grote
ontginningsperiode (tweede helft 13de eeuw – 14de eeuw) van het Waverwald, ze zouden de oudste
sporen zijn van het bezit van de Berthouts die Bonheiden als deel van één van hun voogdijgebieden,
het Land van Mechelen, bemachtigden.
Na
de
Berthouts (1106-1406) volgden
verschillende eigenaars elkaar op als heren van
Bonheiden.
Tezelfdertijd verbrokkelde de heerlijkheid en
ontstonden afzonderlijke bezittingen zoals Zellaer,
Vredestein, Berentrode, Befferhof en Vijverstein.
De geschiedenis van het feodale, omgrachte
kasteel van Zellaer, in het noorden van het gebied,
aan de Oude Baan, klom op tot de 13de eeuw. Het
werd in 1885 vervangen door een kasteel in
middeleeuwse stijl.
Kasteel van Zellaer (1885)
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Bonheiden – Ferraris-kaart (1771-1777)

Bonheiden – Vandermaelen-kaart (1846-1854)

5.4. Elewijt
(149 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Vanaf de vroege middeleeuwen vormde Elewijt samen met Perk een heerlijkheid. Deze heerlijkheid
Perk-Elewijt bleef tot de 18de eeuw bestaan. In de 9de eeuw was weliswaar een deel van Elewijt
vermoedelijk in het bezit van de Berthouts.
Rond 1100 werd er een motte burcht gebouwd op de huidige locatie van kasteel Het Steen. Circa
1300 kwam er al een stenen burcht op zijn plaats, deze werd gebouwd door de heren van Wilre. Wilre
was een leengoed bij Elewijt. De heren wan Elewijt en Wilre werden al in de 13de eeuw vermeld. In
het jaar 1488 of 1489 werd het hele dorp verbrand en verwoest, bijgevolg brak er hongersnood uit.
In de periode 1559-1616 behoorde de parochie Elewijt toe aan het Aartsbisdom Mechelen. De
naburige parochies Zemst, Weerde en Eppegem behoorden echter toe aan de Bisschop van Kamerijk.
In de parochie Elewijt liep, net zoals in de andere naburige parochies, heel wat mis. De kerkfabriek
had in 1572 een tekort van 4 florijnen, de jaren erna was het financieel iets beter. In 1596 was het
doopwater bedorven en in 1601 werd het tegen de voorschriften in, bewaard in een kruik. In 1599
werd het tabernakel als "vuil" beschreven, de H. Eucharistie werd niet deftig bewaard en in 1600 was
de altaarsteen gebroken. In 1603 kwamen er klachten over de pastoor, deze was immers ziek en kon
zijn taak niet volbrengen.
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In 1604 werd de H. Eucharistie naar veiliger oorden verhuist, als bescherming tegen ketters. In 1606
was de pastoor zelfs doof geworden en kon hij niet meer naar de biecht van de toen 135 parochianen
luisteren. In 1607 kwam er een nieuwe pastoor die om de 2 weken in plaats van om de week predikte.
In 1611 kwam er weer een nieuwe pastoor, deze woonde in bij iemand anders en predikte slechts
om de 6 weken.
Positief was dat de parochie uitgroeide tot een bedevaartsoord ter ere van Sint-Hubertus. Er werd
met een oude verhitte sleutel gebrand op wonden van mensen die gebeten waren door hondsdolle
honden. Al gauw waren er in het dorp (vanaf 1610) heel wat mensen die dit soort wonden en de
bijhorende ziekten konden "genezen" met magie. Deze bedevaart was goed voor de financiële
toestand van de parochie, deze leverde jaarlijks honderden florijnen op en in 1598 leverde het op
één bepaalde dag zelfs eens 42 florijnen op.
Vanaf 1603 was er dan ook een heuse processie die tot op vandaag gehouden wordt. Tijdens de
periode 1599-1601 was er zelfs vaak gunstige kritiek te horen over de pastoor.
Van 1574 t/m 1577 trad de koster op als schoolmeester. Er was daarna lange tijd geen onderwijs
meer, behalve toen de pastoor onderwijzer was in 1596 en in 1598. In 1611 was er sprake van een
zekere Joannes Mertens die onderwijzer was en in 1616 werd er een zondagsschool opgericht.
Op de Ferraris-kaarten (1777) is Elewijt te zien als Elewyt. De dorpskern telde amper 15 huizen. Er
was ook al wat, meer verspreide, bebouwing die wat verwijderd lag van de kern maar die wel goed
was voor een 80-tal huizen. Een twintigtal jaar later, in het begin van de Franse tijd, telde Elwyt 800
à 900 inwoners.
Tot het einde van het Ancien Régime viel de heerlijkheid Elewijt juridisch onder de meierij van
Kampenhout, in het kwartier van Brussel van het hertogdom Brabant. Toen de Franse Republiek in
1794 de Oostenrijkse Nederlanden annexeerde, werd Elewijt als gemeente ingedeeld bij het kanton
Zemst van het Dijle departement.
Er staat in Elewijt een bekend kasteel ‘het Steen’
ook Rubenskasteel genoemd. Het werd gebouwd
om de stad Vilvoorde en het Hertogdom Brabant
te beschermen tegen de aanvallen van de
Mechelaars, er waren immers weinig of geen
natuurlijke hindernissen. In de 16de eeuw lag er bij
het kasteel een Spaans garnizoen ten tijde van
Alexander Farnese. Na de lange periode van
oorlogen en godsdienst-onlusten werd Het Steen
een vreedzame verblijfplaats. De Heer van
Landschap met kasteel Het Steen bij Elewijt in
Korbeek, Jan Cools, was eigenaar vanaf 1619. Hij
Vlaams-Brabant (ca. 1636), door Peter Paul
zat echter in diepe schulden en was genoodzaakt
Rubens
om het bouwvallig geworden kasteel in 1631 te verkopen. Peter Paul Rubens kocht het toen voor het
aardige bedrag van 93.000 Carolusgulden, hij liet het grondig opknappen en woonde er van 1635 tot
zijn dood in 1640. Heel wat beroemde schilderijen van hem zijn landschappen uit Elewijt, met als
bekendste ‘Landschap met toren’ en ‘Herfst’. In 1792 werd het kasteel nog omgebouwd tot
staatsgevangenis. Het kasteel is nu in privébezit en niet toegankelijk voor het publiek.
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Elewijt – Villaret-kaart (1745-1748)

Elewijt – Ferraris-kaart (1771-1777)

Elewijt – Vandermaelen-kaart (1846-1854)
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5.5. Eppegem
(223 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Het toponiem Eppegem is afgeleid van de
Frankische naam Ippingohaim. Deze naam wordt
voor het eerst vermeld in een diploma uitgegeven
door keizer Otto I uit 966. Ippingohaim betekent
woning of heem van Ippe. Het toponiem
Eppenghem duikt op vanaf 1245.
De belangrijkste machthebbers tijdens de
middeleeuwen waren de Berthouts en hun
opvolgers, de familie van der Aa. Dit kan verklaard
worden door de nabijheid van Grimbergen, waar
deze familie hun oorsprong kenden en hun kasteel
had.
Eppegem telde acht grote hoven, die ieder aparte
De mooi gerestaureerde St. Clemenskerk
heerlijkheden vormden. Dit waren Indeveld (of
Kattenhuis)172, Impel, Cobbenbosch (of Moortere), Nedergem, Waanrode, Rollekoten en Vijlst. Het
deel van het dorp dat grensde aan Grimbergen was een uitgestrekt bos van meer dan 250 bunder (±
250 ha), het Assebroek genaamd.
In de periode 1559-1616 behoorde de parochie Eppegem, net als de parochies Zemst en Weerde toe
aan de Bisschop van Kamerijk.
In 1574 werd er onderwijs gegeven door een niet nader genoemde "religieus". Daarna was er
helemaal geen onderwijs meer tot in 1605. In 1598 zaten de parochianen van Eppegem zonder
priester, een situatie waar de inwoners erg ontevreden over waren. Zelfs de Heilige Eucharistie kon
er niet meer met de nodige eerbied bewaard worden. In 1600 uitten de Eppegemnaren klachten over
de pastoor van Zemst (die als vervanger dienstdeed) en in de jaren daarvoor ook al tegen hun eigen
koster. In 1601 was er zelfs geen doopwater meer in de kerk, en moesten de kinderen in Zemst
gedoopt worden of werd een bekertje water meegenomen.
In 1602 was de kerk nog steeds grotendeels verwoest maar geld voor heropbouw was er niet, tevens
werden ook de registers van doop, huwelijk en overlijden zeer slecht bijgehouden. Pas in 1606
hadden ze weer een pastoor, rond dit jaar werd de kerk ook hersteld.
Op de Ferraris-kaarten (1777) is Eppegem te zien als Eppeghem. De dorpskern telde zo'n 50 huizen
en nog eens 50 huizen in de nabijheid van de dorpskern, Een twintigtal jaar later, in het begin van de
Franse tijd, telde het dorp 700 à 800 inwoners.
Tot het einde van het Ancien Régime viel Eppegem juridisch onder de meierij van Grimbergen, in het
kwartier van Brussel van het hertogdom Brabant. Nadat de Franse Republiek in 1794 de Oostenrijkse
Nederlanden geannexeerd had, werd Elewijt als gemeente ingedeeld bij het kanton Zemst van het
Dijle departement.

172

Een aantal voorouders hebben op dit pachthof gewoond.
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Eppegem – Villaret-kaart (1745-1748)

Eppegem – Ferraris-kaart (1771-1777)

Eppegem – Vandermaelen-kaart (1846-1854)
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5.6. Grimbergen
(286 vermeldingen in de voorouderlijsten)
In de Romeinse tijd lagen verschillende belangrijke
wegen nabij het grondgebied van het huidige
Grimbergen. In de 8ste eeuw werd er een fort
gebouwd op het strategische punt waar de weg de
rivier de Zenne kruiste. De toenmalige landheer
vestigde al snel zijn macht over een omvangrijk
grondgebied in deze regio, dat zich uitstrekte tot
de rivieren de Schelde, de Rupel en de Dender.
In de 12de eeuw heette de nederzetting
Grentberghis,
dat
afstamt
van
het
Oudnederlandse Grientbergen, wat "bergen van
grof zand" betekende. Augustijner monniken hadden al een eeuw eerder geprobeerd om zich hier te
vestigen onder het bewind van Godfried III van Neder-Lotharingen, maar het is pas in de vroege 12de
eeuw dat hun nederzetting begon te bloeien.
Daarnaast was Grimbergen het feodale stamgebied van de Berthouts. Het Land van Grimbergen was
het oostelijk gebied van het landgraafschap Brabant en reikte tot de Schelde en de Rupel.
Hun ontvoogdingspolitiek ten opzichte van de dan nog zeer jonge graaf Godfried III van Leuven de
graven van Leuven gaf echter aanleiding tot gewelddadige conflicten.
In de Grimbergse oorlog (begonnen in 1139) en de Slag van Ransbeek (1142) moesten de Berthouts
echter uiteindelijk het onderspit delven.
Nadat hun kasteel173 vernietigd werd door de graaf van Brabant en ze eerst een tijd moeten vluchten
naar Ninove, onderwerpen de Berthouts zich uiteindelijk in 1159 aan hertog Godfried III van Leuven.
Later worden ze zelfs trouwe vazallen van de hertogen van Brabant.

Burcht van de Berthouts, door J. Van Acoleyen
(1696)

Abdij van Grimbergen, Sanderus (1659)

Op vraag van de Berthouts, heren van Mechelen en Grimbergen, bouwden de Norbertijner monniken
onder leiding van Norbert van Xanten hier hun abdij in 1128, en stichten ze ook een brouwerij.

173

De ‘Borcht’ van Grimbergen was op een motte gebouwd, die nog altijd bestaat. Een aantal voorouders
CROON zijn van deze plaats afkomstig.
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In het begin van de 14de eeuw, werd de helft van het grondgebied deel van het landgoed van het Huis
van Nassau. Het is ook in deze periode dat de vroegste onderdelen van het Prinsenkasteel werden
gebouwd.
Nadat ze de helft van het Grimbergs grondgebied
verworven had van haar echtgenoot, Willem IV
van Oranje-Nassau, diende kroonprinses en
prinses van Oranje Anna in 1752 deze landerijen af
te staan aan Filips Frans van Glymes, die al de
andere helft bezat. Deze edelman stond hoog
aangeschreven bij het Spaanse hof in de tijd van de
Spaanse Nederlanden. Zijn graf is nog steeds te
bezoeken in de huidige Abdijkerk. Hierdoor werd
Prinsenkasteel
het oorspronkelijke grondgebied verenigd in één
prinsdom, al was het evenwel van korte duur.
Na de godsdienstoorlogen brak er met het doordachte beleid van
Albrecht en Isabella (1598-1621) een rustige en voorspoedige
periode aan in de Zuidelijke Nederlanden. Dit liet de Norbertijnengemeenschap en abt-bouwer Fernandez de Velasco toe een nieuwe
kerk te bouwen in triomfantelijke en feestelijke barokstijl die tevens
getuigt van de geest van het Concilie van Trente (1545-1563). In 1700
waren de werken dermate gevorderd dat de kerk kon worden
ingewijd.
Aan het feodaal stelsel en de macht van de adel kwam een abrupt
einde in 1794 nadat de effecten van de Franse Revolutie ook in de
rest van het Franse rijk voelbaar werden. De abdij werd een paar jaar
later ontbonden en pas na de Belgische Revolutie van 1830 deels
hersteld.
Barokhoofdaltaar in de SintServaaskerk

Grimbergen – Villaret-kaart (1745-1748)
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Grimbergen – Ferraris-kaart (1771-1777)

Grimbergen – Vandermaelen-kaart (1846-1854)

5.7. Heffen
(181 vermeldingen in de voorouderlijsten)
De bewoningsgeschiedenis van Heffen is, zoals die
van vele andere dorpen rond Mechelen, heel oud.
Al in de IJzertijd woonden er mensen in het
gehucht Hooiendonk. Ook in latere eeuwen bleef
er continu bewoning. Dit blijkt onder meer uit de
vondsten
van
Romeinse
scherven.
De
omstandigheden waren dan ook bijzonder gunstig
door de ligging van de plaats aan de Zenne en de
vruchtbare grond.
Vanaf 1301 kreeg Mechelen exclusieve
stapelrechten op graan, zout en vis. Het
economische belang hiervan was enorm.
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De vroegere toltoren van Heffen, door
Jan Baptist De Noter (ca. 1790)

Voortaan moesten boten die deze producten vervoerden, aanmeren in Mechelen en de hele lading
drie dagen lang te koop aanbieden. Wat niet verkocht was, mochten de handelaars opnieuw opladen
om op andere plaatsen te verkopen.
De geschiedenis van Heffen is nauw verbonden met die stapelrechten. Schepen die er aan de brug
over de Zenne passeerden dienden tol te betalen in ruil voor vrijstelling van de Mechelse
stapelrechten. Om ontduiking van de tol tegen te gaan werd er vanaf 1413 een ketting over de Zenne
gespannen vanuit de toltoren aan de brug. Dit zorgde eeuwenlang voor conflicten met Brussel.
Mechelen en Heffen profiteerden van de rijkdom die de scheepsvaart met zich meebracht.
De toenmalige welvaart van Heffen blijkt uit de bouw van een indrukwekkende hallenkerk, de enige
in Brabant. Die kerk, gewijd aan Sint-Amandus, had een toren met een plat dak waarop een vuur kon
ontstoken worden als baken voor de schepen op de Zenne, Dijle en Rupel. Van de oorspronkelijke
kerk zijn vandaag enkel nog restanten te zien. Ook de ketting, de oude brug en de toltoren zijn
verdwenen.
Tot 1795 maakte Heffen deel uit van de heerlijkheid Mechelen. Daarna werd het een zelfstandige
gemeente.

Heffen – Villaret-kaart (1745-1748)

Heffen – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Heffen – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.8. Hever
(612 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Hever zou afgeleid zijn van Havera, dat "geitenbosje" betekent. De dorpskern van Hever ontstond op
de kruising van de oude heirbaan Leuven-Mechelen en de Walkerengatweg (thans Guido
Gezellestraat) die toegang verleende tot het cultuurgebied Heverveld, waar er reeds in de Frankische
periode zou zijn geweest.
In diezelfde periode werd een tweede kunstmatige versterking gebouwd in Schiplaken, een vrijwel
onbewoonde uithoek en gehucht van Hever. Opnieuw bevindt zich vandaag de dag nog steeds een
kasteel op dezelfde plek. Het kasteel van Schiplaken, even oud en even belangrijk als "Motte" of
kunstmatige verdedigingspost als Ravesteyn, was evenwel omvangrijker aan gronden en bossen.
Van ca. 900 af behoorde Hever tot het Mechels kapittel174. De OnzeLieve-Vrouwekerk wordt al vermeld in 1473. Van de huidige kerk
dateren het koor en een transept nog van de 16de eeuw. De kerk
werd verscheidene malen vergroot maar in 1854 opnieuw
opgebouwd in classicistische stijl na een brand.
De voormalige pastorie heeft een kern uit de 17de eeuw. In de 19de
eeuw kreeg de pastorie het huidig uitzicht met de bouw van een
classicistische gevel. Ze is recent gerestaureerd.
Het kasteel de Ravestein werd al vermeld in de 13de eeuw. Het hing
vele jaren af van het Hof van Swijveghem te Muizen en speelde een
belangrijke rol bij militaire conflicten. Het was als het ware de
Mechelse tegenhanger van Boortmeerbeek. De eerste versterkingen
op de plaats waar ook vandaag nog het (modernere) kasteel staat
werden aangebracht in de 13de eeuw en verder uitgebreid in de
vroege 14de eeuw; niet toevallig de periode waarin het Hertogdom
Brabant -vruchteloos- probeerde het Mechelse grondgebied in te
lijven.
Onze-Lieve-Vrouw kerk
De laatste eigenaar liet het kasteel bij zijn dood in 1889 na aan de
gemeente Hever. Hij bezat een uitgebreide kunstverzameling.

174

Vereniging van kanunniken behorend tot een dom- of collegiale kerk, zijnde Sint Rombouts te Mechelen.
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Kasteel de Ravenstein (1872)

Op de Ferrariskaarten (1777) is Hever te zien als een gehuchtje met zo'n 15 huizen, bijna uitsluitend
in de Ravesteinstraat. Ten westen ervan lag landbouwgrond en ten oosten moerasachtige weilanden.
Rond het Trianon stonden ook zo'n 15 huizen.

Hever – Villaret-kaart (1745-1748)

Hever – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Hever – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.9. Hombeek
(784 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Het grondgebied van het huidige Hombeek was een woeste streek van bos, heide en moeras. Toch
kwam er al heel snel bewoning. Net zoals te Heffen en Leest speelde de Zenne daarbij een grote rol.
De mensen gingen wonen in de nabijheid van het water. Het gevonden prehistorisch aardewerk te
Eglegem wijst daarop. Ook op de Campignien-vindplaats zijn er sporen van vroege bewoning
opgegraven: scherven van vaatwerk uit de IJzertijd en Romeins aardewerk. De aanwezigheid van
landwegen betekende een bijkomende stimulans.
De naam Hombeek duikt pas in 1129 voor het eerst op, namelijk in een oorkonde van bisschop
Burchard van Kamerrijk. Die oorkonde gaat over de altaar rechten van de kerk van Hombeek. Deze
kerk is gewijd aan Sint-Maarten en heeft een nog gedeeltelijk 13de eeuwse toren.
In de 12de eeuw tekenden zich twee kernen af: Neerhombeek en Ophombeek. Neerhombeek groeide
door de vruchtbare grond uit tot de voornaamste nederzetting. Deze heerlijkheid had lange tijd een
eigen heer en schepenbank. Vanaf 1308 werd Neerhombeek een deel van de heerlijkheid Mechelen.
De heerlijkheid Ophombeek of Hombeek-Smalbrabant behield lange tijd zijn woeste uitzicht. Het
behoorde tot het hertogdom Brabant en strekte zich uit over grond van de huidige dorpen Hombeek,
Heffen en Leest. Eind 16de eeuw was het in handen van de Spaanse koning. Die laatste zat in geldnood
en verpandde Ophombeek aan particulieren. In 1681 werd de heerlijkheid voor de familie Locquet
tot burggraafschap verheven.
Pas in 1796 werden Neerhombeek en Ophombeek door de Fransen samengevoegd tot het huidige
Hombeek. Vanaf dat jaar was Hombeek een zelfstandige gemeente.
Te Hombeek, op de baan naar Leest nabij de Zenne, bevond zich eeuwenlang het
norbertinessenklooster Leliëndaal. Dit klooster werd gesticht rond 1230. Doorheen de jaren verwierf
het vele gronden, huizen en inkomsten. Het welvarende klooster ontsnapte niet aan de
godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw. In 1578 werd Leliëndaal platgebrand door
Staatse troepen.
Na verschillende omzwervingen kwamen de zusters rond 1600 uiteindelijk terecht aan de Bruul te
Mechelen. Daar zouden ze blijven tot aan de afschaffing van het klooster door keizer-koster Jozef II
in 1783.
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Klooster Leliëndaal

Leliendael, Sanderus (1659)

In 1674 telde Hombeek-Mechelen zo'n 115 gezinnen. In 1702 telde Hombeek-Brabant slechts 41
gezinnen waarvan er 5 van "den armen" leefden. In 1734 telde Hombeek-Brabant al 59 gezinnen, in
totaal waren dit 219 mensen (+12 jaar). In 1747 waren er al 76 gezinnen in Ophombeeck.
Op de Ferrariskaarten is te zien dat Hombeek (Hombeeck) toen een piepklein gehuchtje was. Er
stonden 50 huizen aan de westoever van de Zenne, waarvan 35 als lintbebouwing in de Kattestraat;
en 8 huizen op de oostoever van de Zenne.

Hombeek – Villaret-kaart (1745-1748)

Hombeek – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Hombeek – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.10. Kampenhout
(1031 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Het middeleeuwse Kampenhout was met zijn oppervlakte van 1.600 ha één van de grootste gebieden
uit de streek. Dichte wouden begrensden de parochie. In het noorden strekten de Weysetterbossen
zich uit van Elewijt tot Boortmeerbeek. Op de locatie van het huidige Kampenhout-Sas was er het
Verbrand Bos. Assent, nu deel van de parochie Buken, behoorde eveneens tot de woudgordel. De
bossen langs de Weesbeek en de Keibeek omringden Wilder. Meer naar het centrum van de parochie
situeerden zich ook enkele bossen. Het Roodkloosterbos, dat behoorde tot de gelijknamige priorij te
Oudergem, en het Lievevrouwebos, waar nu de kerk van Relst staat, illustreren dit. Naarmate de
ontginningen vorderden, ontstonden in de 12de en 13de eeuw talrijke cijnshoven die uitgroeiden tot
afzonderlijke wijken. Kampelaar, Wilder, Ter Elst, Vierstraten, Nieuwegen, Geilroede en Assent zijn
daar voorbeelden van. Ruisbeek is eveneens een oude en spontaan gegroeide nederzetting. Het was
gelegen aan een oversteekplaats van de Weesbeek en langs de baan naar Aarschot, toen een
belangrijke stad in het hertogdom Brabant.
Een uitgestrekt en vruchtbaar landbouwcomplex lag in het zuidelijk deel op de grens met Berg, waar
de hoogtecurven van 14 tot 17 m gaan. De aaneengesloten velden, die reeds in de Merovingische tijd
ontgonnen waren, werden in tiendenboeken 'de plaetse van Campenhout' genoemd.
Het dorpstoponiem Kampenhout beantwoordt volledig aan zijn betekenis: een grote open vlakte
(campus/kampen in het bos/hout).
De historicus Jan Verbesselt heeft belangrijk onderzoek gedaan naar de oorsprong van het Brabantse
parochiewezen. Hij situeert het ontstaan van de parochie in de 9de eeuw.
De adellijke familie Campholt is de eerste gekende vertegenwoordiger van de hertog van Brabant. Zij
heeft wellicht in de villa gewoond tot het begin van de 12 de eeuw. Daarna wordt haar woonst te
Kampenhout tot buitenverblijf gereduceerd en vervaagt haar spoor.
In 1125 wordt voor het eerst melding gemaakt van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Bisschop Burchard
van Kamerijk geeft in een oorkonde het 'personaat' van de parochie over aan de benedictinessenabdij
van Kortenberg. De overdracht gebeurde op vraag van abdis Ida en de aanleiding was de armoede
van haar kloostergemeenschap. Van dan af is het niet meer de lekenheer die de tienden heft en de
parochiepriester aanstelt, maar de abdis van Kortenberg.
Deze bestemmingsoorkonden zijn in die jaren zeker niet uitzonderlijk. Ze signaleren een kerkelijke en
politieke conﬂictsituatie in het begin van het tweede millennium. De bisschop wou het
“eigenkerkenwezen” van de plaatselijke heren afschaffen. Hij plaatste de parochies onder de hoede
van geestelijke bestuurders, in dit geval de abdij van Kortenberg. Zij kreeg hierdoor een vaste dotatie.
In ruil gaf de abdis een vergoeding aan de pastoor. Ze diende eveneens in te staan voor het
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onderhoud van de kerk en de pastorij. Deze situatie heeft tot menige discussie geleid. Tot aan de
Franse Revolutie bleef de Onze-Lieve-Vrouwparochie afhankelijk van de abdij.
Bisschop Burchard spreekt in de oorkonde van een 'dimitia ecclesia', wat aangeeft dat de kerk weinig
inkomsten had en van mindere rang was.
In de 13de eeuw is Kampenhout echter uitgegroeid tot een voorname parochie. Dat leidt J. Verbesselt
af uit de titulatuur van de pastoors. Zij worden 'plebanus', 'rector ecclesiae' of 'magister' genoemd.
Deze titels werden enkel toegekend aan voorname personen en parochies. De belangrijkheid van de
parochie sedert de 13de eeuw is ook af te leiden uit de aanwezigheid van drie kapelanijen: de
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, de Sint-Niklaaskapelanie en de zielenkapelanie. Hier stichtten o.a.
de heer van Ruisbeek en diverse parochianen missen voor hun zielenheil. De priesters die aan de
kapelanijen verbonden waren, hielpen de pastoor bij de zielzorg in de uitgestrekte parochie. Wellicht
hield de parochie gelijke tred met de administratieve ontwikkeling en de omvorming van de
schepenbank tot de meierij Kampenhout, die 14 omliggende dorpen omvatte.
Sedert het oude katholieke geloof plaats had gemaakt voor een lappendeken van confessies, braken
in Europa godsdienstoorlogen uit. Keizer Karel vocht de oorlogen uit in Duitsland. Zijn Zoon Filips II
verlegde het slagveld naar de Nederlanden. Kampenhout en de omliggende parochies werden
geregeld onder de voet gelopen door rondtrekkende legerbendes. In 1578 veroverden Staatse
troepen het kasteel van Wilder. Korte tijd nadien bezetten Spaanse legerbendes Kampenhout om
een doorbraak naar Mechelen te forceren. In 1580 brak in Mechelen de Engelse furie uit. Het waren
bange dagen en nachten voor de gewone mensen. Ook voor kanunnik Matthias Hovius, de latere
aartsbisschop van Mechelen. Hij vluchtte met andere katholieken de stad uit. Het ging in de richting
van Leuven, dat in Spaanse handen was. In zijn dagboek beschrijft hij de toestand van het platteland.
De dorpen lagen er desolaat bij. De akkers waren onbewerkt en verwilderd. Boerengezinnen
verzamelden in vluchtelingenkampen om zich beter te beschermen tegen muitende soldaten en
tegen de wolven, die elke winter driester werden.
In de beginjaren van de 17de eeuw situeerden de verwoestingen zich meer in de dorpskom. De
pastorie, het koor van de kerk en de biechtstoelen werden beschadigd. Een hevig onweer maakte de
verwoesting compleet. Pastoor Petrus Trudonus en zijn opvolger Johannes Cuelens woonden
sindsdan in de sacristie. Op de Kampelaar brandde de Schranshoeve af.
Na jaren van rampen en tegenslagen sloten Albrecht en Isabella in 1609 het twaalfjarig bestand af.
Eindelijk brak er een rustpauze aan. De akkers werden opnieuw bezaaid en dorsvloeren weer gevuld.
Pastoor Johannes Cuelens probeerde zo goed als mogelijk de aangerichte schade te herstellen. Het
Mariabeeld, in 1580 te Mechelen gemaakt, was intact gebleven. De kerk werd opnieuw gewijd. Ook
de Sint-Sebastiaansgilde vierde weer feest. In 1620 plaatste ze een nieuw eikenhouten beeld van
haar patroonheilige in de kerk.
In 1622 brak de hel weer los te Kampenhout. Een Hollands legerdetachement stak kerk en toren in
brand. Op het nippertje konden het Mariabeeld en het Sint-Sebastiaansbeeld gered worden. De
verbouwde pastorie en de huizen rond de kerk gingen in de vlammen op.
‘A peste, fama et bello, libera nos Domine’ (1570-1650), van pest, honger en oorlog, bevrijd ons Heer.
In het kielzog van de troepen braken besmettelijke ziekten uit. Pastoor Cuelens noteerde in de
overlijdensregisters ‘obiit pestilentia, ‘obiit ex morbo contagioso’.
In oktober en november 1630 stierven tientallen Kampenhoutenaren. Op enkele dagen tijd werden
volledige gezinnen weggemaaid. Pastoor Cuelens werd eveneens getroffen. Hij stierf op 11 oktober
1630. Op de vooravond van Allerheiligen arriveerde een nieuwe pastoor, Egidius Van de Kerckhoven.
De nieuwe priester deed zijn uiterste best, maar stond er alleen voor. Sommige zieken zouden zich,
wanneer ze hun einde voelden naderen, naar het kerkhof rond de kerk begeven hebben om daar te
sterven.
In 1634 stierf ook pastoor Van de Kerckhoven aan de gevolgen van de ‘vreselijke ziekte’. In 1636
sloegen de pokken toe en bezweek zijn opvolger Petrus de Pauw. Pastoor Petrus Nicolai (1636-1675)
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is een scharnierfiguur in de parochiegeschiedenis. Hij werd geboren te Nederokkerzeel als Petrus
Claes en droeg er in 1635 zijn eerste mis op. Zoals het in die tijd de gewoonte was verlatijnste hij zijn
naam. Op 26- jarige leeftijd werd hij benoemd tot pastoor van onze parochie. De pest woedde toen
nog in alle hevigheid. Zijn gezondheid was zijn sterkte en de tijdsomstandigheden zaten mee. De
vijandelijke troepen verlieten Kampenhout en stilaan doofden de oorlogsperikelen uit. Het aantal
pestdoden verminderde geleidelijk. Dat liet hem toe werk te maken van het herstel van de parochie
en het gelovige leven. Daar zijn voorgangers in de sacristie woonden en de aartsbisschop duidelijk
stipuleerde dat de parochieherder een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd nodig had, was zijn eerste
werk het bouwen van een pastorie. Het werd een klein zandstenen gebouw met zadeldak en
trapgevel. Het is thans voorbeeldig gerestaureerd.
Ook het kerkgebouw was dringend aan herstelling toe. De wederopbouw had jarenlang aangesleept.
De abdis van Kortenberg weigerde pertinent om in haar hoedanigheid van tiendenheffer de
herstellingen uit te voeren. In 1650 kan Petrus Nicolai de wederopbouw afronden. Hij herstelt niet
alleen het gebouw, maar zorgt ook voor de verfraaiing van het interieur.
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55 pestdoden in Kampenhout in oktober en november 1630

De graven de Fourneau de Cruyckenbourg uit Wilder helpen ook aan
de wederopbouw van de gemeenschap. In 1629 verwierven zij de
heerlijkheid Wilder. Ongeveer twee eeuwen bleef dit domein in hun
bezit. Zij richtten een nieuw slot op in renaissancestijl en plantten de
dreef aan die Wilder met Ruisbeek verbindt. In april 1638 verwierven
zij de rechtspraak over het dorp in erﬂeen. In de dreef bouwde de
familie een kapel, thans voorbeeldig gerestaureerd, en wijdde haar
toe aan de 'Matri Misericordiae', een verwijzing naar de
pestepidemie.
In de 18de eeuw, als de Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijks
bewind zijn, is Kampenhout hersteld van de plagen tijdens de
godsdienstoorlogen. Het was toen een vrij belangrijke parochie.
Geestelijken die een functie hadden aan de universiteit van Leuven,
werden er pastoor. Omgekeerd kregen sommigen na hun pastoraat
in Kampenhout een functie als plebaan van de Sint-Pieterskerk te
Leuven.
Een ander bewijs dat Kampenhout in die periode een belangrijke parochie was, is de nieuwe pastorie,
die in die tijd gebouwd werd. Pastoor G. Van Nuffel (1754-1791) kan van de abdis van Kortenberg de
nodige fondsen verkrijgen. De woonst was statig en ruim bemeten en is intussen aan de buitenzijde
mooi gerestaureerd. Wellicht logeerden hier ook de onderpastoor en de kapelaans.De oude pastorie
wordt niet afgebroken, maar gebruikt als houtstapelplaats.
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In de 18de eeuw was de gilde prominent aanwezig in het Kampenhoutse verenigingsleven. Ze
rekruteerde toen vooral uit de elite van de parochie. Haar hoofdman was en is nog altijd de heer van
Wilder. Het religieuze aspect, met name de verering van hun patroon Sint-Sebastiaan, speelde bij de
gildebroeders een voorname rol. Een hoogtepunt van het gildeleven was en is de driejaarlijkse
koningsschieting. In vele parochies werd de houten of ijzeren vogel aan de kerktoren bevestigd en
van op het kerkhof afgeschoten. Natuurlijk werd de kerk daarbij geregeld beschadigd. In het begin
van de 18de eeuw werd de torenschieting verboden.
De wip kreeg een plaats aan de rand van het dorp. Wel bleef het toegelaten de kerkklokken te luiden,
wanneer de gilde een nieuwe koning kreeg. Ook dat gebruik bleef tot vandaag in ere.
De Franse invallen en bezetting (1792-1815) veranderden de hele maatschappelijke structuur. Er
komt een stevige antiklerikale wetgeving. Kerkelijke bezittingen worden verbeurd verklaard. Elke
manifestatie van de eredienst naar buiten toe wordt verboden. Geestelijken mogen in het openbaar
geen kerkelijke gewaden dragen. De priesters moeten zich onderwerpen aan de republiek en de eed
van haat tegen de kroon aﬂeggen. Veel priesters weigeren en zijn van dat ogenblik af vogelvrij. De
gendarmes zetten een klopjacht in en pakken meerdere priesters op. Zo ook de Kampenhoutse
pastoor Johannes Franciscus Van Hilleghem (1792-1803) in februari 1799 gevangen gezet in de
Hallepoort te Brussel. Maandenlang verblijft hij in gevangenschap.
Zijn onderpastoor Franciscus Vanderpoorten kan in de parochie blijven en zet wellicht vanuit een
onderduikadres de zielzorg verder. In de doopregisters staat genoteerd dat hij slechts bij gelegenheid
kan dopen en niet binnen de drie dagen na de geboorte, zoals toen gebruikelijk was. Ook van
Nederokkerzeel en Boortmeerbeek schrijft hij dopen in, allicht omdat deze parochies zonder priester
waren.
Ook de gewone parochiaan had het tijdens de Franse bezetting moeilijk. Heel wat troepen zijn in die
jaren door Kampenhout getrokken. De boeren waren verplicht logies en eten te verschaffen aan de
militairen, hun zonen werden opgeroepen om soldaat te worden. De modale mens werd weer
geconfronteerd met de rauwe realiteit van oorlog en bezetting. De Leuvenaar Jan-Baptist Hous,
pruikenmaker en later brievenbesteller, heeft de dagelijkse perikelen van deze bewogen tijd in en
om Leuven geregistreerd in zijn dagboek. In maart 1814 trok een machtige alliantie tegen de Fransen
doorheen het land. Onder hen waren kozakken uit Rusland, Zweden, de Duitse staten en soldaten uit
Holland en Engeland. Jan-Baptist Hous noteert: "Op alle steenwegen waar troepen van de geallieerde
mogendheden passeren, zijn de huizen gesloten en uithangborden ingetrokken. Zij komen eten en
drinken, gaan weg zonder te betalen en geven soms nog slaag ook."
In mei 1814 werden de manschappen van de hertog van Brunswijk in de streek ingekwartierd. Men
schatte het voetvolk in de dorpen rond Leuven, waaronder ook Kampenhout, op 12 000 man. De
grote pachthoven waren verplicht tot 40 soldaten in te kwartieren.
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Kampenhout – Villaret-kaart (1745-1748)

Kampenhout – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Kampenhout – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.11. Leest
(196 vermeldingen in de voorouderlijsten)
De geschiedenis van Leest is voor een stuk
vergelijkbaar met die van de andere Zennedorpen
Heffen en Hombeek. Ook in Leest was er
prehistorische bewoning op de hoge oever nabij de
Zenne. De eerste Leestenaars leefden van de jacht
en de visvangst.
Voor de naam Leest zijn er verschillende
verklaringen. Volgens sommigen komt het van 'ese'
en 'uth', wat zoveel betekent als "een plaats waar
lis groeit". Anderen beweren dat het oudNederlandse woord ‘lees’ aan de basis ligt: een
Leest [St. Niklaas],
naar August Van den Eynde
voor, een karspoor.
De Sint-Niklaasparochie van Leest wordt voor het
eerst vermeld in 1129, in een oorkonde van bisschop Burchard van Kamerrijk. In diezelfde oorkonde
duikt ook de naam Hombeek voor het eerst op.
Leest had lange tijd een eigen schepenbank. In 1308 werd het dorp een deel van de heerlijkheid
Mechelen. Dit zou zo blijven tot Leest eind 18de eeuw onder de Fransen een zelfstandige gemeente
werd.
In het jaar 1674 telde de parochie Leest (zonder Oksdonk) 620 inwoners. In 1723 waren dit er 674 en
in 1730 waren het er al 719.

– 314 –

Leest – Villaret-kaart (1745-1748)

Leest – Ferraris-kaart (1771-1777)

Leest – Vandermaelen-kaart (1848-1854)
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5.12. Londerzeel
(170 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Londerzeel komt van Lundersala. De naam is ontstaan in de 2de Frankische periode, in de periode van
de namen waarin vaak ’zele' voorkomt (vb. Mazenzele, Liezele…) De betekenis van Lundersala is 'de
woning van Lunder'. We spreken hier al van 600 à 750 na Christus.
Londerzeel is ontstaan op het kruispunt van twee verbindingswegen namelijk de weg Asse-Mechelen
en de weg Grimbergen-Puurs.
Het gehucht Ursene verwijst naar de oudste bekende bewoners van kasteel Drietoren namelijk
"Asschrijhane" en "Ursene". De Asschrijhanes worden als eersten in de kronieken vermeld, meer
bepaald in de handschriften over de Grimbergse Oorlog (1142-1159). De naam werd later gewijzigd
in Ursene.
Iin het jaar 1139 werd het oudst teruggevonden document over de oorspronkelijke parochiekerk SintKristoffel geschreven. De oprichtingsdatum van de kerk is niet bekend.
In de eerste helft van de 12de eeuw werd er een motte op domein De Burcht gebouwd door de
Berthouts, heren van Grimbergen. Initieel was het een leen van het Hertogdom Brabant met
Diepensteyn als centrum van de heerlijkheid. In 1685 werd het het centrum van een graafschap, van
de Graven van Maldeghem.
De laatste bewoners verlieten het kasteel na de Franse Revolutie. Thans is het kasteel eigendom van
de brouwerij Palm.

Kasteel Diepensteyn (begin 18de eeuw)

Kasteel Diepensteyn (vandaag)

De grote geschiedenis is echt niet aan de landelijke dorpen Londerzeel, Malderen en Steenhuffel
voorbijgegaan. De ligging op de grens van het Hertogdom Brabant en het Graafschap Vlaanderen
heeft - zolang dat vijandige landsdelen waren - aanleiding tot een hele reeks ‘grensincidenten’
gegeven. Later heeft de centrale ligging tussen Antwerpen, Brussel, Mechelen en Dendermonde,
evenals de nabijheid van het kanaal Brussel-Rupel, ervoor gezorgd dat we hier vele legers hebben
zien passeren. Legers die gevoed en onderhouden moesten worden, hetgeen uiteraard op de kap van
de bevolking gebeurde. Anderzijds werden - lang voordat er zoiets als een algemene dienstplicht
bestond - ook al vele mannen opgeroepen om voor leenheer en koning ten strijde te trekken en te
sterven.
De versterkte hoven in groot-Londerzeel (op de grens van het Hertogdom Brabant en het Graafschap
Vlaanderen) waren geen kastelen maar waren versterkingen om het grondgebied van de eigenaar,
als het aangevallen werd, te beschermen. Die eigenaar was doorgaans de hertog van Brabant.
Het was dan ook niet meer dan logisch dat die, vooral aan de buitengrenzen van zijn rijk, families
plaatste die hun trouw al ruimschoots bewezen hadden. Die leenmannen van de hertog hadden bijna
allemaal een militaire carrière, het waren ridders. Over het algemeen kregen ze de beschikking over
‘heer’lijkheid, een afgebakend grondgebied waar ze als heer recht konden spreken en belastingen en
pachtgelden konden heffen. In ruil voor die rechten hadden ze ook plichten.
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Eén van die plichten was dat ze, wanneer hun leenheer - de hertog van Brabant - ten strijde trok,
hem met geld, materiaal en/of manschappen moesten steunen.
In 1142 kwamen de heren van Grimbergen, de Berthouts, in opstand tegen hun leenheer de hertog
van Brabant, die vanuit het verre Leuven regeerde. Vele ridders uit Noordwest-Brabant kozen hun
kant. Daarbij Godevaert, Geeraert en Jan Schreyhane (van het latere Drietoren) en Gossuin Van
Schouwenbroeck (van het Hof bij de Schoubroeklinde in Londerzeel). Uiteraard nam ook een aantal
onderleenmannen en pachters aan deze gevechten deel.
De dag na de feestdag van halfoogst van het jaar 1159 stonden de legers van hertog Godfried III van
Brabant (toen nog een deel van Neder-Lotharingen) en die van Grimbergen op de “lange haghe”
(tussen Grimbergen en Vilvoorde) voor de laatste keer tegenover elkaar. Gossuin Van
Schouwenbroeck heeft deze veldslag, die door de Grimbergenaren verloren werd, niet overleefd.
De heren van Grimbergen hebben, ondanks hun nederlaag, nog vele eeuwenlang een grote invloed
in de streek gehad. Het dorp en de burcht van Londerzeel bijvoorbeeld zijn tot 1757 eigendom van
de heren van Grimbergen gebleven.
Tussen het hertogdom Brabant, dat ook de huidige provincie Antwerpen omvatte, en zijn buren is de
vriendschap nooit bijzonder groot geweest. Toen vanaf 1288 ook nog het grootste stuk van Limburg
bij Brabant kwam evenals de streek van Breda en een paar gebieden langs de Maas, ontstond er aan
de oostelijke grens van het hertogdom een grote anti-Brabantse coalitie. Begin 1334 sloten ook
Willem, de graaf van Henegouwen-Holland en Lodewijk van Nevers, de graaf van Vlaanderen, zich bij
deze alliantie aan. Dat laatste was de schuld van de Mechelaars. Sinds onheuglijke tijden had deze
stad en heerlijkheid de prins-bisschop van Luik (en niet de hertog van Brabant) als opperleenheer
gehad. In 1312 was wel overeengekomen om het voogdijschap over Mechelen aan de hertog van
Brabant over te laten, maar in 1333 had de Luikse prins-bisschop, zonder de hertog van Brabant
daarin te kennen, Mechelen voor veel geld aan Lodewijk van Nevers, de graaf van Vlaanderen,
verkocht. De Mechelaars evenwel besloten om de kant van Brabant te kiezen en betwistten de
volgens hen illegale verkoop. In 1334 dacht Lodewijk van Nevers van de sterke anti-Brabantse
gevoelens gebruik te kunnen maken om Mechelen dan maar gewapenderhand in bezit te nemen. Op
9 januari 1334 verklaarde hij de oorlog. Dezelfde nacht verlieten Vlaamse ruiters de stad
Dendermonde, drongen Brabant binnen en staken in Lippelo en Malderen een aantal huizen in brand.
De volgende maanden werden, vooral vanuit Aalst, onder meer Affligem, Asse en Brussel door de
Vlamingen bedreigd. Op 2 maart 1334 volgde de beslissende strijd. In de vroege ochtend vertrok een
Vlaams leger uit Dendermonde om via de oude Romeinse Heirbaan (die van den Briel aan de Schelde
over Steenhuffel naar Asse liep) Brabant binnen te vallen. De dapperste Brussels ridders verlieten
met hun gevolg hun eigen stad, kregen in Vilvoorde het gezelschap van de legers van de graaf van
Bar en de graaf van Salm (beiden uit de buurt van Luxemburg, Metz en Verdun in het bevriende
Lotharingen), en trokken over de Oude Brusselbaan (via de Imdekouter en Over de Beek) naar de
plaats waar deze middeleeuwse baan de oude heirbaan kruiste.
Ook de Stad Mechelen zond troepen naar Londerzeel. Op het terrein tussen de Helhoeve, het toen
nog jonge Diepensteyn en de Gijselberg kwam het tot een treffen tussen beide legers. De Vlamingen
leden een smadelijke nederlaag en hebben zich daarna uit de anti-Brabantse alliantie
teruggetrokken. In 1336 werd officieel vrede gesloten. In Mechelen werd de macht voortaan door de
graaf van Vlaanderen en de hertog van Brabant gedeeld.
De meest sombere periode in de plaatselijke geschiedenis is ongetwijfeld tussen de jaren 1566 en
1593 te situeren. De Nederlanden (die toen zowel de Belgische als de Nederlandse Provincies
omvatten) en die door de regenten van de Spaanse koning Philips II (de zoon van de in 1500 in Gent
geboren Keizer Karel) bestuurd werden, zijn toen een langdurige afscheidingsoorlog begonnen. Die
viel bovendien samen met de doorbraak van het Protestantisme en met de vreselijke onderdrukking
ervan door de Spaanse Inquisitie. Alleen voor de noordelijke provincies zijn de reformatie en de
afscheiding van Spanje uiteindelijk gelukt. België bleef katholiek en Spaans.
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In deze periode is de bevolking van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel door oorlog, inquisitie,
honger, epidemies en emigratie met bijna 75% gekrompen. De breuk met het verleden was zo groot
dat na 1593 over “de oude” of “de andere” tijd gesproken werd.

Londerzeel – Villaret-kaart (1745-1748)

Londerzeel – Ferraris-kaart (1771-1777)

Londerzeel – Vandermaelen-kaart (1848-1854)
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5.13. Mechelen
(773 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Over de vroegste geschiedenis van Mechelen tast
men erg in het duister. Archeologische
opgravingen en een klein aantal niet onbesproken
bronnen uit de vroege middeleeuwen maken
alvast duidelijk dat een bewoningskern was
ontstaan op de zuidelijke oever van de Dijle en aan
een kruispunt van verkeerswegen die Keulen en
Vlaanderen verbonden. Alleszins werd de plek in
Latijnse oorkonden al rond het jaar 1000 Maslinas
genoemd, en wellicht wijzen ook teksten uit de 9de
eeuw al op bewoning in het huidige Mechelen. Er
zou zelfs sprake geweest zijn van plunderingen
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle
door Vikingen rond 880.
de
Een domein Mechelen hoorde in de late 10 eeuw
toe aan de bisschop van Luik, meteen het startpunt voor de wat aparte juridische situatie van de stad
en haar onmiddellijke omgeving, omdat het gebied zo ontsnapte aan de rechtstreekse controle van
het veel grotere Brabant. Deze speciale positie zal de latere geschiedenis van de stad blijven bepalen,
als enclave tussen de grote territoriale vorstendommen in de Nederlanden, zoals Vlaanderen,
Henegouwen, Brabant en Holland. Het zorgde er vanaf de 15 de eeuw voor dat de Bourgondische
hertogen en Habsburgse vorsten Mechelen uitkozen als vestigingsplaats voor hun centrale
gerechtsorganen.
Maar vóór het jaar 1000 was het nog niet zover. Veel meer dan een concentratie van enkele houten
woningen was Mechelen in die tijd nog niet. Algemeen wordt Onze-Lieve-Vrouwe-over-de-Dijle als
de moederparochie van de stad beschouwd. Pas in de 10 de eeuw verschoof het zwaartepunt van de
stad naar de rechteroever van de Dijle, waar een complexe marktinfrastructuur groeide en waar rond
de verering van de 7de eeuwse Rombout, wellicht een Ierse missionaris, een religieuze kern ontstond,
met in de 9de eeuw een abdij die rond 1000 tot het Sint-Romboutkapittel werd omgevormd.
Vóór Mechelen vooral op de rechteroever van de Dijle tot ontplooiing kwam, was er in de 9 de en 10de
eeuw op de linkeroever, in de buurt van de huidige Lamotsite, waarschijnlijk een portus of rivierhaven
gevestigd. Opgravingen legden wellicht zelfs sporen van een kademuur bloot.
De oudste vermelding van een lakenhal dateert al van 1213. De Mechelse lakens werden er
verhandeld en hun kwaliteit werd er
gecontroleerd. De huidige lakenhal aan de Grote
Markt werd gebouwd in de 14de eeuw. Ze kreeg er
een onafgewerkt gebleven belforttoren bij (nu
Unesco-werelderfgoed).
Mechelse textielproducenten hadden op relatief
korte tijd een grote reputatie opgebouwd en hun
Mechelse lakens werden rond 1300 zowaar een
geduchte concurrent voor de wollen stoffen van de
lakenproducenten in Gent, Ieper en Douai.
Nochtans waren die Vlaamse steden stuk voor stuk
Lakenhalle en belfort
veel groter. Mechelen telde rond 1400 ca. 12.000
inwoners, terwijl Gent er als grootste stad ten noorden van de Alpen na Parijs meer dan 64.000 had.
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Maar Mechelens textielindustrie zat wel in de lift. In de 13de eeuw begonnen Mechelse ondernemers
hun wollen lakens op de grote internationale jaarmarkten van Champagne te verkopen en voerden
ze hoogwaardige Engelse wol als grondstof in. In de late middeleeuwen waren de dure Mechelse
lakens gegeerd bij rijke consumenten in vooral Zuid- en Centraal-Europa.
Het lijdt geen twijfel dat de explosieve stadsgroei in de 13 de en vroege 14de eeuw rechtstreeks te
maken had met de inwijking van grote groepen textielarbeiders: wevers, vollers, ververs en
scheerders. Ook vrouwen waren massaal in de textiel actief, vanaf de late middeleeuwen vooral
buiten de beter betaalde productiefasen: als wolkamster, garenspinster of lakennopster (zij
verwijderden oneffenheden in de stof). Op het hoogtepunt van de nijverheid, in de 14 de eeuw, stelde
de lakennijverheid wellicht meer dan de helft van de bevolking tewerk. Maar de industrie kreeg al
snel te kampen met concurrentie en werd gedwongen, vanwege de relatief duurdere
productieomstandigheden eigen aan grote steden, zich in niches te specialiseren. Ondernemers
gingen zich toeleggen op de productie van extreem dure kwaliteitslakens, waar dure loonkosten
minder zwaar doorwogen. Anderen schakelden over op de zogenaamde ‘nieuwe draperie’,
goedkopere weefsels voor de middengroepen in de samenleving. De omschakeling had grote
gevolgen voor de sociale samenstelling van de Mechelse bevolking. Lakenondernemers
georganiseerd in ambachten vochten het handelsmonopolie in grondstoffen en afgewerkte
producten aan van de in het lakengilde verenigde kooplieden. Deze groepen bevochten zich de hele
late middeleeuwen niet alleen toegang tot economische, maar ook tot de politieke macht.
De bloei bleef niet duren. Al vanaf de tweede helft van de 14de eeuw ging de Mechelse lakenproductie
erop achteruit en de Mechelse lakenondernemers zagen zich verplicht nog meer in kwaliteit en
minder in kwantiteit te investeren. De tewerkstelling veranderde hierdoor van karakter. Jobs werden
schaars en waren steeds meer voorbehouden voor vakspecialisten.
Van een geproletariseerde industrie onder leiding van rijke kooplieden en grote ondernemers werd
de industrie voortaan geleid door iets minder kapitaalkrachtige middengroepen van kleine
bedrijfsleiders, die enkel de duurste grondstoffen zouden gaan gebruiken.
Met succes, de dure Mechelse lakens bleven nog tot op het einde van de 16 de eeuw op de
internationale exportmarkten aanwezig.
Mechelen had in vergelijking met de grote buren Antwerpen, Brussel of Gent een wat apart statuut.
Het was een ‘heerlijke’ stad, wat betekende dat ze niet viel onder een van de grotere territoriale
vorsten in de regio, zoals de graaf van Vlaanderen of de hertog van Brabant. Mechelen werd door
een eigen ‘heer’ bestuurd. Deze functie werd lange tijd waargenomen door leden van de familie
Berthout, die vanaf het einde van de 12de eeuw steeds meer controle verwierven over de Heerlijkheid
Mechelen. Zo werden de Berthouts de facto heer van de stad. Toch was de macht van deze adellijke
familie niet helemaal onomstreden. Ook de Brabantse hertog liet zich vaak in met het interne reilen
en zeilen van de stad. Maar in naam van de stadsheer werd recht gesproken en de samenleving
bestuurd door een college van twaalf tot veertien schepenen.
De bestuursfunctie bleef lange tijd het speelterrein van een zeer kleine, elitaire groep van een
twintigtal families. Maar de sociale transformaties in de stad, vooral met de opkomst van de
lakennijverheid, brachten ook andere groepen op de voorgrond. Het conflict kon niet uitblijven.
Spanningen liepen net als in Brugge op in 1301 en bestuurlijke hervormingen konden niet uitblijven.
Een jaar later, in 1302 werd zelfs een toezicht uitoefenend college van zogenaamde ‘gezworenen’
aangesteld, belast met de controle van het bestuur en de stadsfinanciën. Het waren
vertegenwoordigers van de stedelijke ambachtsgilden en de lakenondernemers. De oude elites
bracht de rebelse ambachtslieden echter al snel weer in het gareel. Met hulp van de hertog van
Brabant en de Berthouts slaagden zij erin de stad in 1303 opnieuw te onderwerpen. Maar de
hervormingen konden niet helemaal ongedaan worden gemaakt.
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Na 1305 werd de toegang tot de politieke macht in Mechelen opengesteld voor ambachtslieden, en
een groter aantal families participeerde in het stadsbestuur. Helemaal open werd dat bestuur niet.
Gedurende de late middeleeuwen en ook nadien slaagde een beperkt aantal welgestelde families
erin de macht grotendeels te monopoliseren.
De Brusselpoort of ‘Overste Poort’ is nog de enige middeleeuwse stadspoort van wat ooit de
indrukwekkende tweede omwalling van de 13de-eeuwse stad was. De poort overleefde de afbraak
van de muren en andere stadspoorten die in 1781 begon en onder meer onder Napoleon werd
voortgezet.

Brusselse poort (1503)

Brusselse poort (1780)

Het symbool van de stad Mechelen was uiteraard
de grote kerk toegewijd aan Sint-Rombout. Het
kapittel speelde, lang voor de kerk in het midden
van de 16de eeuw een bisschoppelijke kathedraal
werd, een cruciale rol in de stad, al telde die in haar
middeleeuwse gedaante nog zes andere
parochies. De verering van Sint-Rombout gaf vorm
aan het religieuze en culturele leven in de stad,
met vooral de grote Peisprocessie die vanaf 1302
jaarlijks uitging.
Devotie was in de stad ook een heel publiek
Sint-Rombouts
gegeven. Vaak wordt het fenomeen als
‘optelreligie’ omschreven. Door een opeenstapeling van (vaak betalende) religieuze diensten
meenden de gelovige stedelingen hun eigen zielenheil of dat van hun naasten gunstig te kunnen
beïnvloeden. Velen verenigden zich in religieuze broederschappen, maar ook schuttersgilden en
ambachten organiseerden hun devotionele praktijken in kerken en kapellen, of ze organiseerden
feestelijkheden met vaak ook een religieuze dimensie. Toch was niet alles even publiek. Vooral vanaf
de 15de eeuw vond er een verinnerlijking plaats van de devotionele praktijk, waarbij men de
uiterlijkheden van de publieke devotie met steeds meer argwaan bekeek.
Eerst de zogenaamde Moderne Devotie, en later ook het beginnende protestantisme, trokken heel
wat Mechelaars weg van het katholieke geloof.
Het stadsicoon van de Mechelaars is ongetwijfeld de toren van de kathedraal. De bouw van het
huidige kerkgebouw startte in de 13de eeuw maar duurde tot in de 16de eeuw. De toren, waaraan
men in het midden van de 15de eeuw begon en die net als menig ander gebouw uit die tijd van de
hand van de Keldermansdynastie was, werd nooit afgewerkt.
De vermoedelijk geplande hoogte van meer dan 160 meter werd nooit bereikt, rond 1520 haalde
men de huidige hoogte van net geen 100 meter. In tegenstelling tot de kathedraal zelf was de toren
een grotendeels burgerlijk gebouw, eigendom van de stad en haar bestuur.
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Toen de Bourgondische hertogen steeds meer landsheerlijkheden in de Nederlanden onder hun
gezag brachten, deed de nood zich gevoelen om naast de regionale bestuurlijke en gerechtelijke
instellingen ook ‘vorstendom overschrijdende’ instellingen in te richten. Zo wilden ze een proces van
fiscale eenmaking en meer bestuurlijke efficiënte op gang brengen. Filips de Goede had al een StatenGeneraal opgericht om met zijn onderdanen over belastingen te onderhandelen, en met de Orde van
het Gulden Vlies wilde hij ook de grote adel aan zich binden. Later, in 1491, werd een kapittel van
deze orde in de Mechelse Sint-Romboutkerk georganiseerd.
Onder Filips’ zoon versnelde dit beleid nog. In 1473 vestigde Karel de Stoute een centrale rechtbank
in Mechelen. Voordien waren de grote gerechtshoven, zoals de Raad van Vlaanderen en de Raad van
Brabant, in theorie juridisch ondergeschikt aan het Parlement van Parijs (voor het graafschap
Vlaanderen) of de keizerlijke gerechtshoven (voor Brabant). Met het Parlement van Mechelen, dat
later de Grote Raad werd genoemd, wilde Karel zijn territoria aan de invloed van deze traditionele
feodale banden onttrekken. De raadsleden bleven tot het einde van het Ancien Régime in de stad
aanwezig. Na de dood van Karel en de periode van politieke chaos met het aantreden van
Maximiliaan van Oostenrijk, die was gehuwd met Karels enige dochter Maria, fungeerde Mechelen
steeds vaker als uitvalsbasis voor de nieuwe Habsburgse machthebbers.
Als dank voor zoveel loyauteit (of bereidheid tot collaboratie met de Habsburgse politiek, afhankelijk
van het standpunt) verkreeg de stad het recht de adelaar aan haar wapenschild toe te voegen.
Het was dan ook geen toeval toen in 1507 Margareta van Oostenrijk, de nieuwe landvoogdes die
namens haar broer Filips de Schone en later namens haar neef Karel V regeerde, de stad Mechelen
uitkoos als residentiestad, niet de meer traditionele machtscentra in de Nederlanden, Brussel, Rijsel
of Den Haag. Eerder al had de weduwe van Karel de Stoute, Margareta van York, Mechelen als
woonplaats uitgekozen. In het zog van de landvoogdes volgde de hoge adel, die zich bij de al in
Mechelen vertoevende raadslieden voegde en er prestigieuze stadspaleizen bouwde of verbouwde.
De stad werd een echte bouwplaats. Architecten, humanisten en kunstenaars werden aangezogen
door deze concentratie van rijke consumenten en mecenassen. Mechelen was even een van de meest
dynamische cultuurcentra in Europa. Maar het liedje duurde niet lang. Na de dood van Margareta
van Oostenrijk in 1530 koos de nieuwe landvoogdes Maria van Hongarije voor het paleis van de
Coudenberg in de oude hoofdstad Brussel. Mechelen werd opnieuw wat het eerder was, een
provinciestad. Margareta van Oostenrijk vestigde haar hofhouding in het Hof van Savoye, een
stadspaleis dat eerder aan een raadsheer had toebehoord. Het gebouw werd tijdens haar regering
en op last van de stad door Rombout Keldermans verbouwd tot een van de eerste echte
renaissancepaleizen in de Nederlanden.
Na Margareta’s dood behield het een residentiële functie, onder andere voor Granvelle, één van de
bepalende politieke figuren in de Nederlanden onder Filips II. In de 17 de en 18de eeuw was de Grote
Raad, het hoogste rechtscollege in de Zuidelijke Nederlanden, er gevestigd. Nadien kreeg het gebouw
de functie van lokaal gerechtshof en onderging het in de tweede helft van de 19de eeuw een stevige
verbouwing in neorenaissancestijl.
Als symbolische hoofdplaats van het katholieke geloof in de Spaanse Nederlanden lag Mechelen in
de frontlijn van de religieuze troebelen die de tweede helft van de 16de eeuw zo hebben gekenmerkt.
Hoewel ook in Mechelen ketters, zoals lutherse of anabaptistische en later ook calvinistische
protestanten werden omschreven, op de brandstapel eindigden, bleef het overgrote deel van de
bevolking katholiek en gezagsgetrouw.
Alles veranderde met het zogenaamde ‘Wonderjaar’ 1566, toen in de Zuidelijke Nederlanden de
Beeldenstorm woedde. Kerken werden bestormd, beelden kapotgeslagen, clerici aangevallen. De
reactie liet niet op zich wachten. Met harde hand trachtten Spaanse troepen onder leiding van de
hertog van Alva de orde te herstellen: 16 Mechelaars werden terechtgesteld en 83 uit de stad
verbannen. Maar het deksel was van de ketel. Het verzet tegen Spanje organiseerde zich op alle
niveaus, en de grote opstand der Nederlanden werd onvermijdbaar.
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Ook Mechelen maakte hardhandig kennis met de gevolgen van de vijandelijkheden. In augustus 1572
werd de stad bezet door de Staatse troepen van Willem van Oranje, die begin oktober plaats moesten
maken voor de Spaanse soldaten van Alva zelf. Dat verliep allesbehalve vlekkeloos. Slecht betaald en
ondervoed plunderden de troepen de stad tijdens de zogenaamde ‘Spaanse Furie’, en maakten ze
talloze slachtoffers. De ambachten werden ontbonden en het bestuur werd overgenomen door een
koningsgetrouwe gouverneur. De angst voor Alva en zijn beruchte Bloedraad was erg groot in de
Nederlanden. Zo werd er een persiflage geschreven op het Onze-Vader:
‘Gij koning van Spanje beneemt ons heden ons dagelijks brood. Wijf ende kinderen hebben grooten
nood. O, hemelse Vader die in den hemel zijt maakt ons dezen helsen duvel kwijt!’

Spaanse furie in Mechelen
De Spaanse Furie in Mechelen of plundering van Mechelen verwijst naar de gewelddadige inname
en plundering van de stad Mechelen van 2 tot 5 oktober 1572, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Op 29 augustus had Mechelen de poorten geopend voor Geuzen die namens Willem van Oranje
bij zijn tweede invasie de stad kwamen bezetten. Willem van Oranje zelf arriveerde daar op 18
september. Deze plaatste een klein garnizoen binnen de stad. Dat bestond uit driehonderd man
voetvolk en vijfhonderd ruiters onder leiding van Bernard van Merode. Willem van Oranje vertrok
na vijf dagen weer en vervolgde zijn weg naar Dendermonde. Een maand lang was Mechelen onder
calvinistisch bestuur. De Hertog van Alva en zijn zoon Don Fadrique waren in juli een tegenoffensief
begonnen om de opstandige steden te heroveren. Na Valencienne (augustus), Leuven en Bergen
te hebben heroverd, stelde Alva zijn zoon aan om een strafcampagne tegen de overgebleven
steden te beginnen. Don Fadrique startte zijn veldtocht vanuit Brussel en ging als eerste op
Mechelen af. Merode had besloten dat zij niet in staat zouden zijn om weerstand te bieden tegen
zo’n grote overmacht. Op 1 oktober verliet Merode met zijn bezetting de stad, gevolgd door
duizenden burgers. Op 2 oktober zetten tegenstanders van Oranje op hun beurt de stadspoorten
open voor de Spaanse troepen van Don Fadrique. Ondanks deze overgave spaarden de
Spanjaarden de Mechelaars niet, omdat Don Fadrique een voorbeeld wilde stellen voor de
opstandige steden. Zij gingen zich te buiten aan moorden, plunderingen en andere gruweldaden,
die in Mechelen de geschiedenis ingingen als de Spaanse Furie.
De plundering duurde drie dagen en drie nachten lang. Niemand werd ontzien, mensen werden
ondersteboven opgehangen, vrouwen verkracht. Zieken en stervenden werden van hun bed
gelicht. Tijken van de matrassen werden in stukken gesneden, om te zien of er geen geld in verstopt
was.

Plunderende Spaanse troepen (prent van Frans Hogenberg)

– 323 –

De strijd ging op en af en het bestuur door gematigde katholieken in Mechelen werd voortdurend
aangepast aan wie op dat moment de overhand leek te hebben. Tot in 1579 de koningsgetrouwen
het heft in handen namen en Farnese als gouverneur erkenden. De opstandelingen, die steeds verder
waren geradicaliseerd, reageerden door de stad in april 1580 in te nemen.
De geschiedenis van 1572 herhaalde zich. Nu waren het vooral de Engelse soldaten in het Staatse
leger die aan het plunderen en moorden sloegen. Maar vooral: er werd een nieuw calvinistisch
bewind ingesteld. Tot 1585, wanneer de koninklijke troepen van Farnese de Staatsen verjoegen, bleef
Mechelen een Calvinistische Republiek, net als Gent en Antwerpen.
Opmerkelijk is hoe de twee partijen zowel de Engelse als de Spaanse Furie als propaganda inzetten.
De calvinisten verweten de Spaanse troepen hun barbaarse praktijken, terwijl vooral na de
restauratie van het katholieke bewind de Engelse Furie en de “martelaren”, veelal vermoorde clerici,
werden herdacht. De clerici die tijdens de Spaanse Furie evengoed slachtoffers waren, werden veel
minder als martelaren beschouwd. Tijdens de Calvinistische Republiek werden de gruwelijkheden
van de Engelse Furie dan weer doodgezwegen. Na 1585 werd de Spaanse Furie een verhaal à la “dat
doen soldaten nu eenmaal”, terwijl de Engelse Furie als een aanslag op het ware geloof werd
beschouwd. Een van de saillante verhalen over de Engelse Furie was dat van het jonge begijntje Anna
Van Roy, die onder haar kleed een deel van de schedel van Sint-Rombout de kerk buiten smokkelde.
Op de markt werd ze tegengehouden door Staatse soldaten, maar toch slaagde ze erin de reliek uit
calvinistische handen te redden. Samen met vergelijkbare heldendaden werden deze verhalen door
de Katholieke Reformatie na 1585 gecultiveerd.
Net als in de meeste stedelijke centra van de Lage Landen ontstond in Mechelen aan het einde van
de 12de eeuw een aanvankelijk kleine en ongeorganiseerde gemeenschap van ‘vrome vrouwen’ die
hun leven aan gebed wijdden, zonder dat ze permanente religieuze geloften aflegden. Vanaf de
vroege 13de eeuw is er sprake van begijnen die zich officieel organiseerden en zich in het huidige Klein
Begijnhof binnen de stad vestigden, achter de Sint-Katelijnekerk. Door de explosieve groei van het
aantal begijnen rees al snel de vraag naar een veel groter terrein. In 1259 kregen de Mechelse
begijnen van de bisschop van Kamerijk de toestemming om zich buiten de stadsmuren te vestigen.
Het Groot Sint-Katharinabegijnhof, tussen de Antwerpse Poort en de Dijle, werd gesticht onder
impuls van Maria Van Lummen, de vrouw van stadsheer Wouter Berthout. Het groeide snel uit tot
een echte kleine stad met een aparte omwalling en bevolkt door alleen of in groep levende vrouwen.
Naast adellijke dames vonden bovendien steeds vaker ook vrouwen van een lagere afkomst de weg
naar het begijnhof: aan het einde van de middeleeuwen telde de gemeenschap liefst 1600 tot 1900
begijnen en in het midden van de 16de eeuw was de bekende Florentijnse chroniqueur Lodovico
Guicciardini danig onder de indruk van de ongeveer 1500 Mechelse begijntjes.
Deze aantallen werden zeker ook veroorzaakt door het structurele vrouwenoverschot dat
premoderne stedelijke samenlevingen kenmerkte. In die zin boden de begijnhoven deze vrouwen
niet alleen een mogelijkheid om los van de gangbare normen een leven in te richten, het was voor
tal van families ook een mogelijkheid om moeilijk huwbare vrouwen een zinvol bestaan te geven
buiten de gewone familieverbanden. Voor de meeste begijnen gold alvast dat hun leeftijd van intrede
vaak erg dicht bij de gebruikelijke huwelijksleeftijd lag.
In het jaar 1578 besloot het stadsbestuur het grote begijnhof buiten de stadsmuren plat te branden,
opdat het naderende Habsburgse leger het niet als uitvalsbasis kon gebruiken.
Pas na het Calvinistisch Bewind vestigden de begijnen zich weer in de stad, ditmaal in de buurt van
de Nonnenstraat, waar huizen en gronden werden opgekocht. De nieuwe plek kreeg ook eigen
toegangspoorten. De begijnen werden zo een onderdeel van de Katholieke Reformatie die het
stedelijke landschap van Mechelen zo heeft getekend. Meteen was de site van het huidige begijnhof
aangelegd. Dat bleef bestaan tot aan de opheffing door de Franse revolutionaire regering in 1796.
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Werkzaamheden van de Mechelse begijnen (1578) © Museum Hof van Busleyden te Mechelen

Al eerder in de 18de eeuw was het succes van de begijnenbeweging erg getaand. Het aantal begijnen
daalde zienderogen, van zevenhonderd rond 1720 tot nog driehonderd in 1790. In de 19 de eeuw werd
het begijnhof hersteld en er bleven in Mechelen begijnen actief tot de jaren 1980.
De Begijnhofkerk in barokstijl, gewijd aan de heilige Alexius en aan de heilige Katharina, de
begijnenpatroonheilige bij uitstek, werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd, toen de
begijnen binnen de stadsmuren waren teruggekeerd. Ze werd in 1647 ingewijd. Onder meer Lucas
Faydherbe en schilders als Jan Cossiers werkten mee aan de decoratie.
In de nacht van 27 januari 1687 bleek nog maar eens de gehechtheid van Mechelaars aan hun toren.
Enkele inwoners die ’s avonds nog heel laat op pad waren (en misschien iets te lang in de herberg
hadden gezeten) dachten dat de toren van de Sint-Romboutkathedraal in brand stond. Ze sloegen
alarm. Als we de getuigenissen mogen geloven, liep het op de markt algauw storm met goedgelovige
Mechelaars die hun toren wilden redden. Tot bleek dat één en ander gezichtsbedrog was geweest
door het maanlicht. Dit soort volksverhalen was in deze periode erg verspreid. Het waren niet enkel
Mechelaars die op deze manier met spot werden beladen, maar het verhaal is ook belangrijk als
indicator van een aantal sociale en culturele fenomenen. Het wijst alleszins op het feit dat de toren,
wellicht niet toevallig de belangrijkste kerktoren, de harten van de stedelingen erg beroerde. Dat is
op merkwaardige wijze tot de op dag van vandaag zo gebleven. Het maanblusverhaal toont echter
veel meer aan: het wijst op het belang van het geloof als identiteitsverstrekkend element en op de
sociale cohesie die dat opriep. Kerken en kloosters, straten en pleinen kregen door de triomferende
Katholieke Reformatie allemaal een nieuw aanzien.
Barokke gevels verdrongen oude middeleeuwse façades, kerkelijke interieurs veranderden in zwaar
versierde marmeren schrijnen, schilders en beeldhouwers konden de bestellingen nauwelijks
bijhouden. Mariabeelden werden op straathoeken opgericht om mensen tot piëteit aan te zetten.
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Synodes van geestelijken, catechese en preken, en vooral rechtstreekse controle door de
parochiegeestelijkheid moesten de gelovigen disciplineren en hen van bij hun geboorte tot aan hun
dood de goede richting aanwijzen. Scholen werden opgericht om dat juiste geloof te verspreiden.
Mechelen staat vol met de nieuwe kerken en andere religieuze gebouwen die in het zog van de
Katholieke Reformatie de gelovigen opnieuw op het juiste spoor moesten zetten.
De kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk van Lucas Faydherbe is met haar prachtige rotonde
wellicht het mooiste voorbeeld, maar als geen enkele andere orde moesten vooral de jezuïeten de
nieuwe disciplinering in goede banen leiden. Hun kerk, de Sint-Pieter- en -Pauluskerk op de
Veemarkt, werd tussen 1669 en 1694 gebouwd.

Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk

St.-Pieter en Paulus en het Jezuïtenconvent

Na de Beeldenstorm volgde een korte ‘nazomer’, met in de hoofdrol vooral de diverse
kunstnijverheden die in dienst van de Katholieke Reformatie de kerken en kloosters opnieuw
moesten bekleden met barokke pracht. En de succesvolle Mechelse schilderkunst produceerde grote
volumes canvasschilderijen voor de export naar Zuid- en Midden-Amerika.
De 17de en de eerste helft van de 18de eeuw bleken echter vooral een periode van economische
stagnatie. Slechts één sector kon nog grote aantallen Mechelaars tewerkstellen: steeds meer
vrouwen gingen aan de slag als kantklossters. Het was echter vaak een noodgedwongen
overlevingsstrategie, omdat de lonen bijzonder laag waren. Maar voor veel Mechelse gezinnen was
dat extra-inkomen meer dan welkom, omdat tewerkstelling in andere sectoren steeds moeilijker
werd. Mechelse kant werd succesvol als exportproduct naar Frankrijk, Engeland en uiteraard Spanje
en de Nieuwe Wereld. Tot diep in de 18de eeuw werkten in de kantsector duizenden Mechelse
vrouwen. De industriële telling van 1764 maakt melding van 150 kanthandelaren en ongeveer 4500
kantklossters. De jaarlijkse productie werd toen op liefst 800.000 gulden geschat, waar uiteraard
vooral de handelaren aan verdienden. Enkele decennia later was in 1796 meer dan één op vier van
de Mechelse vrouwen in kant actief.
In de 18de eeuw werd zwaar geïnvesteerd in de transportinfrastructuur. Steenwegen en nieuwe
kanalen moesten het handelsverkeer stimuleren. In de jaren 1730 financierde de stad mede de
aanleg van de steenweg naar Leuven en vanaf 1750 werd een kanaal naar Leuven gegraven. De
diverse nieuwe transportwegen waren ook elkaars concurrenten. De tolinkomsten, de zogenaamde
bareelrechten, van de steenweg naar Leuven daalden spectaculair toen het kanaal in gebruik werd
genomen en de Mechelse stapelrechten kwamen er zwaar door in verdrukking, tot Jozef II ze in 1784
afschafte.
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Voor een stad die het vertrekpunt vormde van de eerste spoorlijn in het pas onafhankelijke België,
sprong Mechelen slechts heel aarzelend op de trein van de mechanisering en industriële vernieuwing
die België in de loop van de 19de eeuw in een industriële grootmacht transformeerde. In tegenstelling
tot Gent was de textieltraditie er grotendeels verloren gegaan en uiteraard kon de stad zich niet
meten met de explosief groeiende nieuwe industriesteden van Wallonië rond Luik en in de Borinage.
Mechelen bleef lange tijd trouw aan zijn traditionele ambachtelijke productie van lederbewerking en
kant, die de hele 18de eeuw vrij succesrijk waren gebleven. Toch kwamen ook andere sectoren op:
katoenspinnerijen en -drukkerijen brachten vernieuwing in het industriële weefsel van de stad, maar
de mechanisering zelf drong slechts heel traag door. Het eerste mechanische weefgetouw werd in
1813 in gebruik genomen, maar die ene zwaluw kondigde allerminst de lente van economische
innovatie aan.
Pas met de Belgische onafhankelijkheid in 1830 lijkt er toch een versnelling op te treden en het was
de trein die de spreekwoordelijke kar trok. Mechelen werd na de ingebruikname van het traject naar
Brussel (5 mei 1835) een waar knooppunt in het steeds dichter wordende spoorwegennet dat België
als opkomende industriële natie uitbouwde. Verder kwamen metaal- en vooral houtverwerkende
nijverheden op de voorgrond. In het Arsenaal werd het rollend materiaal van de Belgische
spoorwegen gemaakt en onderhouden. Rond 1890 werkten daar niet minder dan 3500 arbeiders,
een kwart van alle arbeiders in de stad. Mechelen werd ook een echte meubelstad, maar in deze
sector was er veel minder sprake van schaalvergroting. De meubelmakerij bleef op ambachtelijke
kennis steunen.

Mechelen – Villaret-kaart (1745-1748)

Mechelen – Ferraris-kaart (1771-1777)
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Mechelen – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.14. Nederokkerzeel
(77 vermeldingen in de voorouderlijsten)
In 1057 wordt Nederokkerzeel vermeld als ‘Hochensala’ (‘hok, hukka’ is hoogte, ‘sala, sele, zele’ is
zaal, woning). ‘Neder-Hockensele’ werd onderscheiden van ‘Hover-Hochensele’ of ‘Steyn-Hochensele’
(Steenokkerzeel).
Nederokkerzeel was in de 9de eeuw een domaniale gift aan de abdij
van DenainFR. Er was een oude Karolingische hoeve die in de 12 de
eeuw eigendom werd van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen. De
abdij verwierf daar zoveel eigendommen dat bijna heel
Nederokkerzeel haar bezit werd.
Tot aan de grote verpandingen in de 16de eeuw bezaten de hertogen
van Brabant hier de rechtsmacht en de andere heerlijke rechten.
Het dorp werd meermaals verpand en werd in de 18de eeuw opnieuw
eigendom van de Sint-Michielsabdij.
De parochie was deel van het bisdom Kamerijk en vanaf 1559 van
het aartsbisdom Mechelen. De Sint-Stefanuskerk is een parel van
Brabantse gotiek. Oorspronkelijk was het een 12de eeuws eenvoudig
romaans kerkje, gebouwd op een driehoekige dries die met linden
beplant was en nu nog bekend staat als ‘de zes linden’. Het is nu een
driebeukig gebouw in baksteen met witte zandstenen speklagen, raamomlijstingen en
hoekversieringen en een prachtig interieur.
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Nederokkerzeel – Villaret-kaart (1745-1748)

Nederokkerzeel – Ferraris-kaart (1771-1778)

Nederokkerzeel – Vandermaelen-kaart (1848-1854)
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5.15. Perk
(215 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Perk is vooral gekend omdat de grote schilder David Teniers hier werkte en leefde. David Teniers, de
Jonge, bracht dertig jaar van zijn leven in Perk door in het kasteel De Dry Toren en overleed er in
1690. Teniers was vooral de schilder van het boerenleven en de Vlaamse kermissen. Op vele van zijn
schilderijen heeft hij de kerk van Perk en haar omgeving vereeuwigd.

’De Drye Torrens’ op het schilderij
‘De vier jaargetijden’
van David Teniers de Jonge (1610-1690)

Kasteel van Perk, zoals het er nu uitziet (eigendom van
de familie de Ribeaucourt)

Langs de oude Romeinse verbindingswegen breidden de dorpsgemeenschappen zich uit, waardoor
de vroegere bidkapellen te klein werden, zodat men overal kerken ging bouwen. Zeer vroeg in de
geschiedenis (vóór het jaar 1.000) was er maar één kapel voor Perk en Peutie, gelegen aan de
St.Martinusberg (huidige Krekelenhoek). Toen die verdween kwam er in Peutie een St.-Martinuskerk
en in Perk een eerst aan Onze-Lieve-Vrouw toegewijde kapel van zandsteen (nu St.-Niklaaskerk). Deze
kapel, waarvan de Romaanse onderbouw van de toren een overblijfsel is, heeft veel gemeen met het
kerkje van Humelgem en dat van Kwerps. Een dichtgemetselde toegang tot de oude kapel bevindt
zich achter het grafmonument van kardinaal Goossens.
De toren is gebouwd volgens het Schelde-romaans, dat een tak is van de Noord-Franse en
Normandische school. Deze stijl vinden we vooral ten Westen van de Dijle, omdat deze streken
afhankelijk waren van de bisschop van Kamerijk in Frankrijk. Het Romaans kenmerkt zich door de
gedrongenheid en stevigheid van de bouw en de rondboogvensters. Schelde-romaans kenmerkt zich
vooral door een middentoren. Ook hier is er een Romaanse toren met vierkante plattegrond, gevat
tussen het koor en het schip. Een middentoren (Schelde-Romaans) daterend uit de 12de eeuw, dus
eigenlijk voor deze streken al laat Romaans, wat te zien is aan de versieringen met kolommetjes. De
toren werd later bekroond met een slanke ingesnoerde naaldspits. Hij onderscheidt zich door zijn
merkwaardige allure met muren van 1,5 meter dikte en zijn sierlijke galmgaten. Het kerkgebouw
heeft in de loop der tijd heel wat wijzigingen ondergaan, die het van zijn oorspronkelijk bouwplan
wel hebben vervreemd.
De kerk had vooreerst de vorm van een Latijns kruis. Nog tijdens de Romaanse periode werd de kerk
vergroot met het huidige schip en het koor. In de 14 de eeuw werd het Romaanse koor vervangen
door een gotische bouw met drie vensters. Het vroegere koor had, naar de geplogenheden van die
tijd, een halfcirkelvormige bouw. In de 16de eeuw bouwde men dwarsbeuken aan de laatste boog van
het schip.
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In 1853 werd de kerk uitgebreid door het bouwen van twee zijbeuken in rode baksteen. Hierdoor
werd het gebouw heel wat ruimer, maar het Latijnse kruis verdween meteen, wat wel te betreuren
valt. Ook de rode baksteen steekt schril af tegen de mooie zandkleur van de vroegere bouw.
De kerk was vroeger omringd door een muur met een hekken voor
de ingang. Het kerkhof was ook volledig rond de kerk aangelegd.
Alvorens de kerk te betreden, bemerkt men het portaal in
Renaissancestijl. Tijdens de verbouwingswerken aan het kasteel
waar de inkompoort werd afgebroken, heeft men dit portaal
overgebracht naar de kerk. Links van het portaal bevindt zich een
arduinen gedenksteen met de wapens van Baron Frederik de
Marselaer die hier ook zijn grafsteen heeft. Een marmeren opschrift
aan de rechterzijde vereeuwigt er zijn nagedachtenis.
In de linkse zijbeuk hebben bevindt zich de rechtstaande arduinen
grafsteen van Isabella de Fren, de tweede echtgenote van David
Teniers.
Ligt nu ook de grote schilder David Teniers in de kerk van Perk
begraven? Men weet het niet en men zal het waarschijnlijk ook nooit
weten. Want er hangt wel een mysterie rond deze grafsteen. Ten eerste, de plaats voor de naam van
de schilder werd opengelaten op de grafsteen van zijn vrouw. Ten tweede, toen men de vloer van de
kerk vernieuwde, in 1980, vond men voor het huidige altaar het geraamte van een man die zijn hoofd
schuin hield. Men weet dat David Teniers ook het hoofd schuin hield. Ten derde, de enige plaats die
men niet opengelegd heeft is deze onder het altaar van Onze-Lieve-Vrouw naar analogie van het graf
van Rubens, waar ook een altaar met een schilderij boven geplaatst is, zou zich hier misschien het
graf van David Teniers kunnen bevinden. Ten vierde, het was ook niet de gewoonte dat men een
grafsteen rechtop plaatste, wat wel het geval is met deze van Isabella de Fren. Dit zou er kunnen op
wijzen dat de grafsteen verplaatst werd bij het bouwen van het altaar.
Aan de overzijde van de straat hebben bevindt zich de
voormalige banbrouwerij ‘De Camme’. De Kamme werd
gebouwd in 1652 in Vlaamse renaissancestijl uit de Spaanse
periode, met de typische trapgevels, op de plaats van een al in
de 15de eeuw vermelde hertogelijke brouwerij.

Perk – Villaret-kaart (1745-1748)
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Perk – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.16. Rijmenam
(263 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Silexen en een ijzertijd-urne getuigen van het oude
verleden van Rijmenam. Vooral in de GalloRomeinse periode moet de gemeente, met het
centrum op een hoogte aan de Dijle, al een zeker
belang gehad hebben. Vondsten van talrijke
fragmenten van dakpannen en een kleine
Molensteen nabij de Zwartwaterbeek verwijzen
naar een Romeinse villa uit de 4de eeuw. De huidige
Korte Dreef maakte oorspronkelijk deel uit van een
heirbaan, een verbinding tussen het GalloRomeinse centrum van Elewijt en de weg AsseMechelen-Nederland.
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Gelegen in het vlakke landschap aan de Dijle, behoorde Rijmenam in de Middeleeuwen tot het
hertogdom Brabant, meer bepaald tot het land van Arkel of van Mechelen, onder toezicht van de
Berthouts, heren van Mechelen en Grimbergen tot 1331. Daarnaast was het een grensparochie van
het bisdom Kamerijk. Al in de 11de eeuw is er sprake van een kapel, afhankelijk van de abdij van SintAugustinus te Bornem, in 1120 verenigd met de abdij van Affligem. In 1558 kwam de heerlijkheid
Rijmenam in handen van ridder Nicolas Ouddaert, die in dat jaar het leen verhef deed van Keizer
Karel.
In augustus 1578 had de slag van Rijmenam plaats tussen de Spanjaarden en de Staatsen, een strijd
die werd uitgevochten om de controle over de stad Mechelen in het meest westelijke deel van de
gemeente, meer bepaald in het Cassenbroek. Rijmenam werd nagenoeg volledig platgebrand en was
pas 20 jaar nadien heropgebouwd. In de 17de eeuw kwam het in handen van de familie Cuypers; de
laatste heer was Frans Corneel Cuypers, wiens wapenschild door de gemeente werd overgenomen.
Het is werd een landbouw- en woongemeente met dorpskern aan de Dijle, die de gemeente in het
uiterste zuiden van oost naar west doorsnijdt. Ter bevordering van de scheepvaart werd de Dijle
rechter getrokken, waardoor een aantal coupures ontstonden; tegelijkertijd werden de eerste dijken
aangelegd.

Rijmenam – Ferraris-kaart (1771-1778)

Rijmenam – Vandermaelen-kaart (1848-1854)
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5.17. Steenokkerzeel
(318 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Tussen de 10de en de 15de eeuw stond in Steenokkerzeel een
Romaanse bidplaats. Slechts de grafsteen van Jan van Hamme
(†1403) in het portaal van de kerk, herinnert aan deze periode.
De huidige kerk dateert uit de 16de eeuw maar onderging in de loop
der jaren tal van veranderingen. Van de oorspronkelijke laatgotische kerk zijn de toren en de gedeelten in witte zandsteen,
waaronder de helft van de St.-Bernarduskapel, overgebleven.
De geschiedenis van Steenokkerzeel is sterk verbonden met het
kasteeel Ter Ham. Op het voorplein van het huidige kasteel stond in
de 8ste eeuw al een Frankische nederzetting of versterkte hofstede,
villa van "de ham" genoemd. (‘Ham’ is een bocht in een waterloop
die door meandervorming een eilandje doet ontstaan).
Ze was in hout opgetrokken en had als enige bescherming de
grachten die haar omringden. Stilaan werden de gebouwen
vervangen door stenen constructies met ringmuur om de bevolking te kunnen beschermen tegen
mogelijke aanvallen.
Op hetzelfde voorplein, bouwde men in de 12de eeuw een eerste "Steen". Heden bestaan er nog vier
torens die aan deze periode herinneren: de eerste staat rechts van de toegangspoort, de tweede is
ingewerkt in het vroegere portiers huis en de twee laatste zijn ingebouwd in de voormalige
achtergevel van de stallingen en zijn nu door een galerij verbonden.
De familie Berthout verkocht het kasteel in 1321 aan Rogier van Leefdaal, zoon van een adellijk
geslacht, die lange tijd eerste raadsman was van de hertogen Jan I en II van Brabant. Zijn dochter
verkocht het domein van de Ham aan Jan van Hamme. Hieruit ontsproot de vandaag nog bestaande
naamsverwarring. In die tijd was het kasteel weliswaar van de ridders van Hamme175, het was het
kasteel van de Ham. Historici opteren vandaag voor Ter Ham, naar analogie van Ter Meeren, Ter Elst,
Ter Borcht en Ter Balckt in de ruime omgeving, en om alle verwarring met van Hamme uit te sluiten.

Burcht van Steenokkerzeel (16de eeuw)

175

Kasteel Ter Ham (2003)

Zij behoren tot de voorouders CROON.
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De vroegste grafische weergave dateert uit de 16de eeuw. Mechels kunstenaar Michiel Coxcie
beeldde de burcht van Steenokkerzeel in 1591 uit met een groot zadeldak, kantelen en spitse
kegelvormige torens. Het was Filips Hincaert (senior), behorend tot een bastaardtak van de familie
van de hertogen van Brabant en ook al eigenaar van Tervuren, Lelle en Humelgem, die het waterslot
zo had laten bouwen op het einde van de 15de eeuw. Het slot was omsloten door uitgestrekte vijvers
en was alleen te bereiken via twee ophaalbruggen.
Van 1511 tot 1577 was Steenokkerzeel eigendom van de familie van Lannoy. De bekendste
vertegenwoordiger was Karel, graaf van Lannoy, veldheer en diplomaat, onderkoning van Napels, in
dienst van keizer Karel.
Het goed werd in 1577 verkocht aan Catharina van Brandenburg, weduwe van Jan van Coterau, baron
van Geten en Asse. Zij was niet minder dan 43 jaar lang kasteelvrouw van Steenokkerzeel. De grote
toegangspoort van het voorhof draagt het wapenschild en de wapenspreuk van haar familie die tot
in 1698 de heerlijkheid in haar bezit had. In het midden van de 18de eeuw kwamen het kasteel en
domein in handen van het geslacht van Groesbeek. Elisabeth-Catharina van Groesbeek heeft zich in
de jaren 1758-1782 met het kasteel bemoeid en veranderingen aangebracht. Haar wapenschild siert
het fronton boven de toegangspoort van het kasteel.
De Habsburgers, de meest illustere familie uit de geschiedenis van onze gewesten, huurden het
kasteel van de laatste privéeigenaars van Steenokkerzeel, nl. de Franse markiezen de Croix. Jan de
Croix was de laatste kasteelheer. Het kasteel werd verhuurd aan keizerin Zita en haar acht kinderen.
Zita was de laatste keizerin van Oostenrijk en laatste koningin van Hongarije (de grootvader van haar
echtgenoot keizer Karl, aartshertog Karl Ludwig, was de schoonbroer van Keizerin Sisi). De familie
leefde in ballingschap sinds 1918. Keizerin Zita zocht een geschikte woning in de buurt van Leuven,
waar haar zoon Otto studeerde. Ze zou er blijven wonen tot in 1940, toen ze vluchtten voor het
bombardement door de Duitsers. Haar kleinzoon Lorenz von Österreich-Este kennen we als de
echtgenoot van prinses Astrid van Sachsen-Coburg.
In 1943 liet het Duitse leger het reusachtige zadeldak en de kegelvormige daken op de torens samen
met een deel van de bovenverdieping afbreken. De spits van de St. Rumolduskerk werd eveneens
afgebroken. Het waren hindernissen voor het nabijgelegen vliegveld van Melsbroek.

Steenokkerzeel – Villaret-kaart (1745-1748)
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Steenokkerzeel – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

5.18. Muizen
(162 vermeldingen in de voorouderlijsten)
Muizen is ontstaan op de zuidelijke oever van de Dijle. De oudste sporen van bewoning gaan terug
tot de prehistorie.
In de tijd van de Romeinen lag de plaats langs de heirbaan die vanuit Temse naar Keulen liep. Op het
Wieleveld zijn er resten van een Romeinse villa teruggevonden.
Opgravingen brachten ook sporen uit de Merovingische en Karolingische periode aan het licht.
Belangrijk daarbij was de Karolingische schat die in 1906 opdook in de wijk Slagveld. Deze schat
dateert van rond 884 en omvat onder meer 73 zilveren munten. Misschien werden de kostbaarheden
begraven om ze niet in handen van de Noormannen te laten vallen. In de periode waarin de schat
verborgen werd moet er al een houten kerkje gestaan hebben op de plaats van de huidige SintLambertuskerk. Mogelijk gaat de geschiedenis ervan al terug tot de 7de eeuw. In de 10de eeuw kwam
er een stenen kerk in de plaats naar het voorbeeld van de paltskapel te Aken en de Luikse SintJanskerk. Later vervingen de Muizenaars deze kerk door een gotisch gebouw. In 1255 werd Muizen
officieel een zelfstandige parochie met Sint-Lambertus als patroonheilige.
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Tijdens de godsdiensttroebelen in de jaren 1570 brandde
de Sint-Lambertuskerk af. Begin 17de euw verrees er een
nieuwe kerk. Tijdens de daaropvolgende eeuwen
onderging deze kerk verschillende uitbreidingen en
wijzigingen. De geallieerde bombardementen van 1944
verwoestten de Sint-Lambertuskerk grotendeels. Enkel
de toren bleef gespaard.
Muizen was gedurende enkele eeuwen de thuisbasis van
een bloeiend klooster van cisterciënzer zusters. De
geschiedenis ervan gaat terug tot rond 1380. Het klooster
begon bescheiden maar werd al snel een pak groter. In
1445 woonden er 64 personen. De kerk was toen al
vergroot en ook de gebouwen werden uitgebreid. Rond
Kasteel van Planckendael
1520-1540 had het Muizenklooster een grote geestelijke
uitstraling. Ook de financiële situatie was rooskleurig.
In de jaren 1570 pakten zich echter donkere wolken samen. Oorlog en ziekte dwongen de zusters om
een onderkomen te zoeken binnen de Mechelse stadsmuren. Het klooster te Muizen werd compleet
verwoest en zou nooit meer heropgebouwd worden. De zusters bleven te Mechelen, aan de Korte
Heergracht.
In Muizen hebben er doorheen de eeuwen ook verschillende kastelen gestaan. Gekende namen zijn
onder meer het kasteel Vennecourt en het kasteel de Meester de Betzenbroeck. Beide kastelen zijn
al verschillende decennia verdwenen. Het kasteel van Planckendael staat er wel nog. In 1780 was hier
een 'huys van plaisantie' (buitengoed). Na de Tweede Wereldoorlog deed het kasteel dienst als een
vakantiehuis van de socialistische mutualiteiten. Nu kent iedereen het domein als dierenpark.
Het rustige dorp Muizen onderging doorheen de eeuwen enkele grote veranderingen. Zo was er de
aanleg van de Leuvensesteenweg in 1736, vlak bij het oude dorpscentrum. De bevolking vestigde zich
toen vooral naast de weg die tot op heden een grote impact heeft op het dorp. Rond het midden van
de 18de eeuw legden de Oostenrijkers het kanaal tussen Mechelen en Leuven of de Leuvense Vaart
aan. Zo kwam Muizen ook naast een belangrijke waterweg te liggen. In de 19 de eeuw kwamen daar
de spoorwegen bij. Muizen evolueerde van een plattelandsgemeente naar een verstedelijkt en
industrieel gebied.
Tot rond 1795 behoorde Muizen tot de heerlijkheid Mechelen. Daarna werd Muizen een zelfstandige
gemeente, toen behorend tot de provincie Brabant, nu tot de provincie Antwerpen. Tot begin 1870
maakte Hofstade deel uit van die gemeente.

Muizen – Villaret-kaart (1745-1748)
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5.19. Vilvoorde
(157 vermeldingen in de voorouderlijsten)
De ligging van de stad Vilvoorde aan de Zenne, doet op zich al vermoeden dat het om een vrij oude
vestiging gaat. Waarschijnlijk bestond er al een Nervische nederzetting, en later ook een Romeinse,
op de plaats waar de heirbaan van Asse naar Elewijt de rivier kruiste. Vast staat dat zich aan de Zenne
in de 8ste eeuw een klein agrarisch centrum ontwikkelde. De plaats, villa aan de voorde, wat als "villa
aan de doorwaadplaats" begrepen kan worden, gaf de stad Vilvoorde haar naam.
Officieel is er voor het eerst van Vilvoorde sprake in een document uit 779 dat verwijst naar de
schenking van het domein "Filfurdo" door Pepijn van Herstal aan de abdij van Chèvremont.
Sinds het einde van de 12de eeuw begon Vilvoorde zich te ontwikkelen tot een kleine stad. Vilvoorde
was de inzet van een langdurige rivaliteit tussen de hertogen van Brabant en de heren van
Grimbergen.
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Om zich te verzekeren van de steun van de bewoners in de conflicten met het machtige graafschap
Vlaanderen, verleende de Brabantse hertog in 1192 de stad een vrijheidskeure. De vrijheidskeure liet
Vilvoorde toe de stad te omwallen en de ambachtelijke producten vrij te exporteren. Deze relatieve
onafhankelijkheid en de rechten die men als inwoner kreeg, lokten heel wat mensen naar Vilvoorde.
Vilvoorde was in de 14de eeuw een belangrijk centrum dat met Leuven en Brussel wedijverde om de
belangrijkste stad van Brabant te worden.
Uit die tijd dateren verschillende grote bouwwerken. De stad werd helemaal omwald en van poorten
voorzien. De Onze-Lieve-Vrouwkerk en het hertogelijk kasteel werden gebouwd. De handel en de
lakennijverheid waren in volle bloei. Tegelijkertijd groeide ook het belang van de Zenne als
verkeersader voor het goederenvervoer.
Economisch steunde Vilvoorde lange tijd op de lakenhandel, geweven met Engelse wol. De
voornaamste aanvoerlijn liep over de Zenne, die vele eeuwen de enige verbinding met de Schelde en
de zee was. Conflicten over de nadelige tolheffingen op de Zenne, eerst door Mechelen en later ook
door Antwerpen op de Schelde verzwakten het economisch leven.
Uiteindelijk mengde Brussel zich ook in het commerciële conflict. Brussel zou de bevaarbaarheid van
de Zenne hebben gesaboteerd om op die manier de aanleg van een nieuwe waterweg af te dwingen:
de zgn. Willebroekse vaart tussen Brussel en de Schelde. Dat Brussel de eigen rechten op het vervoer
te water wilde monopoliseren, leidde tot spanningen.
In 1477 kwam men overeen de werken uit te voeren op voorwaarde dat beide oevers binnen Brabant
zouden liggen. Dit laatste om Mechelen te dwarsbomen. De graafwerken duurden van 1550 tot 1561.
Vilvoorde beleefde vanaf de 15de eeuw een geleidelijke achteruitgang. Een algemeen verval van de
lakennijverheid in Vlaanderen, de ontvolking ten gevolge van epidemieën, godsdienstoorlogen en de
sterke concurrentie van de sterk groeiende buur Brussel vormen hiervoor de belangrijkste redenen.
De stadskerk, Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Hoop, is zonder twijfel de opvolger van de eerste al in
947 vermelde Karolingische ecclesia waarvan we de patroonheilige niet kennen. Deze stadskerk had
diverse bouwfasen. Van de romaanse kerk is nog een stukje zichtbaar in het noordelijk deel van de
latere gotische bouw. Tegenover de kerk groeide in de loop van de 12 de eeuw een begijnhof, dat
vanaf 1230 verrijkt werd met een infirmerie en vanaf 1254 met een kerk. Financieel wanbeheer leidde
in de 16de eeuw tot bisschoppelijk toezicht. Het begijnhof doorliep meerdere woelige perioden, werd
in de 17de eeuw ingenomen door huurlegers en takelde verder af onder het Frans en Hollands bewind.
In 1844 werden de gebouwen openbaar verkocht en later zelfs grotendeels afgebroken om plaats te
maken voor een openbaar plein. Van het begijnhof zijn nog delen van een toegangspoort en delen
van de huizen in de kern van het huidige stadskwartier bewaard.
In 1623 kocht de dominicaner orde uit Brussel een privépand in de Lange Molenstraat
(Moelenstraat), een aankoop die met nog andere panden in de directe buurt wordt uitgebreid.
Meermaals werd het kloosterleven verstoord door opeisingen voor de legering van militairen. In 1791
werd het klooster afgeschaft. Van dan was het achtereenvolgens kazerne, katoenfabriek, brouwerij,
opslagplaats en mandenmakerij, een functie die leidde tot de alom bekende benaming Mattenkot.
Nadien werd het een technische school. Na restauratie, waarbij een deel van het gebouw instortte,
herbergt het de stedelijke administratieve diensten.
Na de vernieling van het convent der karmelietessen in Steenvoort (Peutie) kreeg deze orde in 1586
de beschikking over de vervallen gebouwen van het Sint-Niklaasgasthuis op de Meer
(Leuvensestraat).
Tussen 1641 en 1665 werd aan de nieuwe Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkerk gebouwd, die tenslotte
in 1671 ingewijd werd. Bij het klooster hoorde ook een internaat. De kloosterorde werd tijdens de
Franse revolutie ontbonden en de gebouwen werden deels verkocht en deels ingericht als kazerne.
Begin 19de eeuw kon de orde de gebouwen terugkopen en er zich opnieuw vestigen.
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Naast het al vermelde Sint-Niklaashospitaal bezat de stad ook een Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, in
het begin van de 13de eeuw gesticht door de Duitse Ridderorde. Langs de Vlaanderenstraat rest van
dit complex, sinds 1238 beheerd door zusters augustinessen, enkel de kapel uit het einde van de 17de
eeuw.

Karmelietessenklooster O.L.V.-ten-Troost

Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Langzaam maar zeker sluimerde de stad in om te verworden tot een onbelangrijk provincienest. Het
kasteel viel in puin, de kerken konden niet meer onderhouden worden, de statige herenhuizen
vervielen.
De centrale ligging zorgde ervoor dat Vilvoorde ook militair een sleutelpositie kon innemen. In de
14de eeuw werd het een militair hoofdkwartier en een legerstandplaats, wat het tot op deze tijd
gebleven is. De kern van de verdediging was de imposante burcht die vanaf 1375 onder impuls van
hertog Wenceslas opgetrokken werd op de plaats van een oudere versterking op de rechteroever
van de Zenne, vlak tegenover de kerk. De burcht die de verbindingen met Brussel, Mechelen en
Leuven controleerde, deed vooral dienst als hertogelijke staatsgevangenis. De onstabiliteit van de
ondergrond leidde tot meerdere consolidatiewerken. Na een laatste restauratie in 1713 werd ze in
1774/5 afgebroken. De afbraak van de stadswallen en -muren volgden in 1782. Al in 1773 besliste
Keizerin Maria-Theresia tot de bouw van een nieuw ‘tuchthuis’, dat uiteindelijk gerealiseerd werd op
de linkeroever van de Zenne tegenover de plek van het geslechte kasteel. Het complex fungeerde
achtereenvolgens als gevangenis, kazerne, landloper kolonie, militair lazaret en opnieuw gevangenis.

Tuchthuis
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Dit verval zou blijven aanhouden tot in de 19de eeuw, toen de stad onder de impuls van de Industriële
Revolutie een snelle opgang kende.
Vilvoorde was een van de eerste Europese steden die genoot van de nieuwe industriële ontwikkeling
van de late 19de en vroege 20ste eeuw. Vilvoorde ontwikkelde zich geleidelijk tot een belangrijk
industriecentrum.
De ligging op enkele kilometers van de hoofdstad en de gemakkelijke verkeersverbindingen
stimuleerden die opbloei. In 1835 werd de eerste spoorweg op het vasteland getrokken tussen
Brussel en Mechelen, en werd Vilvoorde een van de eerste stopplaatsen. De Willebroekse vaart, die
ca. 1830 verdiept werd, zag weldra meerdere fabrieken aan haar oevers gevestigd.
Het gebied tussen de Zenne, het kanaal en de spoorweg was een uitgelezen vestigingsplaats voor
nieuwe industrieën die gebruik konden maken van de unieke combinatie van verbindingswegen.
© http://www.heemkring-vilvoorde.be/
© https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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Vilvoorde – Vandermaelen-kaart (1848-1854)

Het gehucht Houtem heeft historische pachthoven waar heel wat voorouders hebben gewoond.

Houtem – Villaret-kaart (1745-1748)

Houtem – Ferraris (1771-1777)
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Houtem – Vandermaelen (1846-1854)

5.20. Zemst
(326 vermeldingen in de voorouderlijsten)
De eerste vermelding van Zemst komt uit de 12de eeuw en maakt gewag van Sempst, Semse of
Sempse. In de 18de eeuw was het vaak Sempts. Op de Ferraris kaarten uit de late 18 de eeuw wordt
Zemst aangeduid als Semps. Later veranderde dit uiteindelijk officieel tot Sempst. Met de aanpassing
van de Vlaamse gemeentenamen aan de nieuwe Nederlandse spelling werd het uiteindelijk het beter
uitspreekbare Zemst.
Vermoedelijk is het woord afgeleid van Seemst. De seem slaat op een bies en het deel ‘st’ staat voor
een plaats. Men zou het dus kunnen omschrijven als een plaats waar biezen groeien.
Vóór 1550 passeerden via Zemst goederen naar Brussel en in mindere mate naar Vilvoorde. Bij gebrek
aan goede wegen gebeurde het goederenvervoer immers via de Zenne, met kleine schuiten die van
Antwerpen, Mechelen en Zeeland kwamen. Brussel moest hier steeds toestemming voor vragen.
Ten tijde van Filips de Goede werd de Zenne verlegd en in 1447 werden de gronden in de oude
bedding te koop gesteld.
Ook de Leibeek, die in de Zenne afwatert en eveneens een vaarweg was, veranderde doorheen de
tijd meermaals van loop. In 1510 kwam het tot een rechtszaak tussen bootslepers van Zemst tegen
deze van Vilvoorde. Deze bootslepers woonden vooral in het gehucht De Brug, vlak aan de Zenne. De
opening van de Willebroekse Vaart in 1550 zorgde voor een sterke afname van de scheepvaart over
de Zenne.
Op 11 juni 1293 werd de rechtsmacht te Zemst verdeeld tussen de familie Van Grimbergen-Asse en
de familie Van der Aa, beide afstammende takken van de Berthouts. De familie van der Aa kreeg de
hoge rechtsmacht en de Grimbergen-Asse's de lage. Beide groepen hadden hun eigen meier,
schepenen en leenmannen. Later kende Zemst zelfs drie schepenbanken, inbegrepen deze van de
hertog van Brabant. Deze verdeling van de rechtspraak zorgde soms voor verwarring bij misdaden of
processen. Heel Brabant was trouwens een lappendeken van verschillende rechtsgebieden. Deze
gang van zaken beïnvloedde Zemst nog tot in 1796, toen het Ancien Regime een einde kende.
Zemst was zeer bosrijk. Het Bos van Aa alleen al was in de 14 de eeuw 400 bunder (540 ha) groot.
Zemst-Laar was een open plek in het bos. Desondanks was de gemeente ook rijk aan beemden en
broeken, de meeste in heel het Hertogdom Brabant.
In 1357 kwam het te Zemst tot een groot gevecht tussen Brabanders, aangevoerd door de graaf van
Nassau en Mechelaars, onder leiding van Pieter Dondelaer.
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De Mechelaars drongen de Brabanders terug tot op het kerkhof, waarna de strijd in niemands
voordeel meer vorderde. Dondelaer daagde Brabants ridder Hendrik van Quaderebbe uit tot een
tweegevecht en verwondde hem.
Zoals eerder vermeld werd de rechtsmacht te Zemst verdeeld in 1293. De rechtsmacht van de
Grimbergen-Asse's werd herhaaldelijk doorgegeven via huwelijk of verkocht. Begin 15de eeuw kwam
ze in handen van Godfried Raes, de toenmalige Kanselier van Brabant. Zijn dochter Goedele Raes
erfde de rechten over en huwde met Jan Vilain, een dapper ridder, die overleed in 1449 en begraven
werd te Burcht. Godfried Vilain, ook wel Govaert Van Zempst genoemd, zoon van Jan en Goedele
Raes, werd op zijn beurt heer van Zemst.
Godfried Raes had te Zemst een schepenbank, een meier, schepenen en 18 leenmannen, waarbij een
jaarlijkse cijns van 23 pond en 6 schellingen behoorde.
Zemst was ook het toneel van belangrijke
economische onderhandelingen. Op 31 juli 1411
begaven vertegenwoordigers van Leuven en
Brussel met de drossaard van Brabant zich naar
hier om er te onderhandelen met afgevaardigden
van Mechelen over de in beslagneming door de
Mechelaars van goederen, toebehorend aan de
Brusselaars en de Leuvenaars. Ook werd in deze
eeuw het Kasteel van Relegem gebouwd.
Kasteel van Relegem (1694)
Tijdens de periode 1559-1616 vielen de parochies
Zemst, Eppegem en Weerde nog onder de Bisschop van Kamerijk, Elewijt hoorde echter reeds bij het
nieuw opgerichte Aartsbisdom Mechelen.
Zemst was rond 1566 een predikplaats voor protestanten. Aan de grens met Mechelen lag rond 15791583 een fort, genaamd de "Hollaken" in het Vriezenbroek.
Langs de waterlopen in het Scheldebekken, ten tijde van de godsdienstoorlogen, kwamen deze
gebouwen, ook de zogenaamde schansen, talrijk voor om de vijand die zich per boot verplaatste, te
observeren of tegen te houden.
De kosten van de parochie werden slecht bijgehouden. In de periode 1559 tot 1598 was men
ontevreden van het werk van de koster. In 1567 was er zelfs geen pastorij voorhanden. In 1578
hadden ze de pech dat tijdens de Spaanse Oorlogen hun klokken werden geroofd. In 1596 bracht de
Kerkelijke Overheid meermaals bezoek aan Zemst om orde op zaken te stellen. Belangrijke zaken
liepen immers steeds mis in de parochie, zoals het doopwater dat in een kom stond in plaats van in
een doopvont. Maar in 1598 zaten ze zelfs zonder priester en in datzelfde jaar was ook de
kerkomheining verwoest. In 1599 regende het binnen in de kerk, maar zelfs in 1604 werd ze nog
steeds niet hersteld en er werd gevreesd voor instorting. Ook in 1602 werden er klachten tegen de
koster en zelfs tegen zijn vrouw geuit. In 1610 werd de toenmalige pastoor dan weer vermaand
omdat hij vaak buiten de parochie in de stad overnachtte.
Ook in het onderwijs liep ook heel wat verkeerd. In 1597-1598 werd er in Zemst geen school gedaan.
Ofwel waren er niet genoeg leergierige kinderen, ofwel was er geen lokaal, ofwel was er geen
onderwijzer. In 1599 liep er wel weer een zondagsschool met godsdienstonderricht door de pastoor.
Constantijn Huygens de Jonge (1628-1697), de oudste zoon van de beroemde dichter, werd in 1672
benoemd tot secretaris van prins Willem III, kapitein-generaal van het Staatse leger en wat later
stadhouder van de Republiek. In zijn functie van secretaris vergezelde Huygens de prins op diens
veldtochten tegen de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden, Duitsland en Noord-Frankrijk.
Die campagnes, een soort lang volgehouden kat-en-muisspel tussen de strijdende partijen, begonnen
meestal in april en duurden tot in oktober. Tegen de tijd dat het weer te slecht dreigde te worden en
de wegen onbegaanbaar werden, keerden de prins en zijn gevolg naar Holland terug.
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Huygens, Prins Willem III en de Nederlandse legerleiding kwamen aan op 19 april 1676 in het Relegem
kasteel waar nota bene geen levende ziel te bespeuren viel. De "Dame" van het kasteel verbleef
immers in het nabijgelegen klooster. Hier op deze plaats besprak prins Willem III onder andere met
de gouverneur van de Spaanse Nederlanden, de Hertog van Villa-Hermosa, het beleg van het NoordFranse grensstadje Condé en de plannen om via dit plaatsje Frankrijk binnen te dringen.
In 1686 telde Zemst 135 huizen, waarvan 20 pachthoeven en 32 kleine huisjes gebouwd in stro en
leem. Verder waren er 26 schuren, 19 stallen en 12 herbergen, waarvan er vier wijn en bier schonken.
De overige 8 schonken enkel bier, en zaten dikwijls zonder voorraad. Het dorp telde één kasteel, één
molen en één brouwerij. Er was een winkeltje waar men naaigerei kon kopen en twee kleine ateliers
van smeden. De oppervlakte van Zemst was als volgt ingedeeld: van de 1.463 bunder (± 2.050 ha)
was er 775 bunder akkerland (53%), 130 bunder weiland (9%) en 556 bunder bos (38%). Zemst telde
toen dus nog meer dan 750 ha bos. Meer dan ⅓ van de totale oppervlakte van het dorp bestond uit
bos.
In 1702 was het aantal huizen opgelopen tot 190 waarvan 55 kleine lemen huisjes. In het dorp
woonden er ondertussen 1 militair, 1 gareelmaker, 65 handwerkers (kleine boeren, die op grotere
boerenbedrijven werkzaam waren), 1 brouwer, 5 biertappers, 1 holleblokmaker, 1 timmerman, 1
bakker, 2 rademakers, 2 schoenmakers, 1 smid, 1 koster en 1 maalder.
Het totaal aantal huizen was in 1747 een klein beetje gestegen tot 215. De armoede was blijkbaar
wat gedaald, want er waren nog 34 lemen huisjes.
In 1755 werd er tussen 8 en 15 januari een volkstelling gehouden. Hieruit is heel wat informatie te
halen. Er woonden 308 gezinnen in Zemst, waarvan 63 leefden van "den armen". Van de overige 245
waren er 142 die de kost verdienden als cossaert (dagloner), zij gingen dus werken bij één van de 42
pachtersgezinnen.
In de gemeente waren er toen 18 herbergen en 4 brouwerijen en nog heel wat ambachten: 9
spinsters, 4 wevers, 4 schoenmakers, 3 timmermannen, 2 radenmakers, 2 klompenmakers, 1
kleermaker, 1 kuiper, 1 smid, 1 metser en 1 brandewijnstoker.
Meer dan 30 mensen werkten als knecht of als meid. Verder was er o.a. een chirurgijn, een meier,
een molenaar en twee boswachters.
Uit Parijse archieven blijkt dat de teller in 1786 op 1809 inwoners stond.
In 1794 was het aantal huizen al verdrievoudigd ten opzichte van in 1686. Het waren er al 341
geworden. Er woonden te Zemst nu 1872 personen. Deze mensen bezaten samen 823 koeien, 262
kalveren, 141 paarden en 281 varkens. Tijdens de 18de eeuw kende Zemst een zeer grote aangroei
van de bevolking.
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Zemst – Ferraris-kaart (1771-1777)

Zemst – Vandermaelen-kaart (1848-1854)
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6. Nawoord
Deze stamboom is omvangrijk maar uiteraard niet volledig en bevat, ondanks onze grondige controle,
misschien nog fouten.
Het is onze betrachting geweest de gezinnen zo volledig mogelijk samen te stellen tot op het niveau
van de kleinkinderen, wat is ons lang niet altijd is gelukt.
In de beschreven gezinnen zijn 2 722 geboorten geregistreerd, waarvan 42 tweelingen (10,0‰) en 1
drieling (0,4‰): 1 407 jongens (52%) en 1 304 meisjes (48%) en 11 met ongekend geslacht
(doodgeboren). Een aantal andere gegevens in dit document lenen zich tot een statische analyse
m.b.t. gezinsgrootte, kindersterfte, levensverwachting van mannen en vrouwen, huwelijksleeftijd, …
Zonder statistiek springen enkele feiten in het oog:
• De relatief hoge huwelijksleeftijd, rond de 25 jaar bij de vrouwen en eerder rond de 30 jaar bij de
mannen. Dit heeft allicht te maken met de armoede, waardoor er eerst gespaard moest worden
alvorens te kunnen trouwen.
• De kroostrijke gezinnen, de grote kindersterfte en de korte levensverwachting, enkele
uitzonderingen niet te na gesproken.
• Het overlijden van moeders in het kinderbed, en daaraan gekoppeld een voor de kinderen
levensnoodzakelijk, 2de en soms 3de huwelijk van de weduwnaars. Ook jonge weduwen waren
genoodzaakt te hertouwen om met hun kinderen te kunnen overleven.
• Met de zeden viel het nogal mee, het aantal dwingende huwelijken omwille van de zwangerschap
van de moeder is niet groot en het aantal onwettige of voorkinderen is erg beperkt. Er zijn maar
zelden grote leeftijdsverschillen tussen de echtgenoten.
• De pestepidemieën in Kampenhout in oktober-november 1630 en in 1636-1639, in Grimbergen
tijdens het najaar van 1635 en in Zemst in oktober 1651.
• Tot op het einde van de 19de eeuw is in de plattelandsomgeving de overgrote meerderheid van
de beroepsbevolking landbouwer/landbouwster of had een aan de landbouw verbonden beroep
zoals dagloner/dagloonster en dienstknecht/dienstmeid. Er zijn ook heel wat handwerkers wat
wijst op (huis)nijverheid.
• In de 18de eeuw en daarvoor vonden we een hele reeks belangrijkere beroepen en functies:
burgemeester (1), H. Geestmeester (3), kerkmeester (4), meisenier (25), pachter (13), koster (2)
en schepene (9), wat wijst op welstellende burgers.
Dit is niet het einde van onze reis door de tijd, niet minder dan 7 voorouders van Maria Theresia
Mathilde CROON zullen ons in deel II terugleiden naar de Late en Hoge Middeleeuwen (ca. 1500 - ca.
1000).

❖

Leten
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