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Woord vooraf 
 
 
 
Dit boek vormt de weergave van mijn onderzoek naar personen die de achternaam Betten 
dragen (en hun familie), die leefden in de 16de en 17de eeuwse Loonse Kempen. Zowel de kern 
als de spits van dit onderzoek zijn gericht op mijn eigen voorgeslacht, zoals eerder en breder 
in verschillende Bette-boeken beschreven.   
 
Hier tracht ik verder in de ondergrond van onze familiegeschiedenis af te dalen. Het is een 
ervaring om via de touwen van historisch onderzoek neergelaten te worden in de grondlagen 
en spelonken van de oude Loonse Kempen en daar laag voor laag in het lamplicht van 
parochieregisters voorouders te zien opduiken. Het zijn maar scherven en brokstukken uit hun 
leven, maar ze zijn te vinden, de sporen van het voorgeslacht. 
 
Velen die zich tegenwoordig met genealogisch-historisch onderzoek bezig houden, betrekken  
de bredere geschiedkundige context van het onderwerp daarbij. Immers zowel het werk als 
de omgeving en allerlei omstandigheden beïnvloedden het levensverhaal van de persoon of 
familie die je onderzoekt. Decennialang was er in genealogie veel belangstelling voor de basale 
gegevens van namen, data en plaatsen en dan graag alles zo ver mogelijk teruggevoerd. Het 
leverde een stroom van stamboomlijsten op. Zelfs een genealoog kan gemakkelijk het spoor 
bijster raken in het woud van namen en jaartallen die een ander waar dan ook maar gevonden 
zou hebben. Zonder bronbeschrijving of -vermelding kan je de gegevens niet controleren en 
wordt de stamlijst een soort heenwijzing in het ongewisse. 
  
Veel waardering valt op te brengen voor de genealogische websites met enorme hoeveel-
heden namen en datareeksen van een bonte stoet onbekende mensen. Juist wanneer daarbij 
aan gezinsconstructies en bronvermelding is gewerkt, zijn het goudmijnen voor onderzoekers. 
Het is onder meer door bekende auteurs als Geert Mak, Frits van Oostrum, A. Th van Deursen, 
Annejet van der Zijl, Simone van der Vlugt en nieuwe loot aan de stam Enny de Bruijn (De 
hoeve en het hart), en vele anderen dat geschiedschrijving het grote publiek bereikt.   
In onze tijd is genealogie veel meer familiegeschiedenis en spreken vooral verhalen (als die er 
zijn) een duchtig woordje mee. Door deze verschuiving in belangstelling kwam de aandacht 
meer te liggen op de vraag welke omstandigheden hebben bijgedragen tot de vorming van de 
naar voren gehaalde personen. Dat is wat ik met mijn historisch-genealogisch bronnen-
onderzoek voor ogen heb: aandacht vragen voor gewone mensen, vergeten mensen in een 
verleden tijd waarbij wij van het meeste ons niet veel meer kunnen voorstellen. Het gaat bij 
mijn historische boeken in hoofdlijn dan wel over mijn eigen voorgeslacht, maar zij waren 
evenals wij mensen in een familiale, sociale en maatschappelijke omgeving.  
 
Dit nieuwe genealogisch-historische onderzoek naar Hermanus Betten en zijn familie alsook 
naar een breder overzicht van Betten-naamdragers en aanverwante families in de Loonse 
Kempen probeert nadrukkelijk wat is overgebleven van het levensverhaal van de hoofd-
personen uit de bronnen zo helder mogelijk onder ogen te krijgen. Het meer biografische 
onderzoek van dit boek concentreert zich niet op de namen en feiten van die unieke levens 
alleen, maar tracht de sociale omstandigheden van hun menselijk bestaan er zoveel mogelijk 
bij te betrekken. Voor deze uitgave ging ik daartoe de vele bestaande gegevens uit overge-



leverde akten en documenten als parochieregisters nog eens grondig herlezen en mogelijk 
uitbreiden of juister interpreteren. Vragen die in mijn boek Jacobus Betten en zijn verborgen 
verleden open bleven, tracht ik hier van antwoorden te voorzien.  
 
Het blijft opnieuw een verslag van het bronnenonderzoek en daarmee geen pakkend verhaal 
voor het brede publiek: dit boek is een onderzoeksrapport. Dat is in dit geval geen keuze maar 
het gevolg van wat verloren is gegaan. Want een pakket van 180 bewaarde brieven, zoals bij 
het boek van De Bruijn (hier dan bijvoorbeeld tussen grootvader Hermanus Betten en diens 
kleinzoon, de soldaat, boer en kleermaker  Jacobus Betten die naar Holland verhuisde), zullen 
we in de Bampslaan in Hasselt niet aantreffen. Dus weinig houvast voor een biografie, maar 
mogelijk krijgen we wel iets meer zicht op de ontwikkelingsgang van de oudst bekende 
personen in de Betten-stamboom. Dit is daarmee geen gewoon leesboek, daarvoor staan er 
teveel onbekende namen en onbesproken personen in. Slechts voor een klein aantal van de 
duizend en een mannen, vrouwen en kinderen die hier genoemd worden, is ruimte genomen 
om zo goed mogelijk iets van hun relaties en levens te reconstrueren. Met dit al zal het boek 
door weinigen worden gebruikt en ingezien, maar mogelijk van belang kunnen zijn voor hen 
die eveneens onderzoek doen in het Belgische gebied ‘de Loonse Kempen’.  
 
Terwijl ik van de concrete parochie- en andere brongegevens uitga, moeten deze zo passend 
mogelijk geïnterpreteerd worden in de geschiedenis van de besproken personen. Bronnen 
leveren gefixeerde historische overleveringen waarbij onder ogen komt wat wel en soms wat 
vooral niet over de betrokken personen gezegd kan worden. Op basis van hernieuwde lezing 
van de in mijn boek Jacobus Betten reeds genoemde gegevens en het onderzoek naar en van 
nieuwe bronnen doe ik in dit boek een poging iets meer over het leven van de hoofdpersonen 
te schrijven. In mijn eerdere vakgebied is dit een bekende regel: de manier waarop je kijkt, 
bepaalt voor een deel wat je ziet. In dit boek probeer ik door opnieuw en soms uit een ander 
perspectief te kijken meer zicht op de oude familie Betten te krijgen. Meer licht laten vallen 
op de mogelijke samenhang van de verschillende Loonse Betten-families. Dat ik daarbij zo 
overwogen mogelijk tevens gebruik maak van het werk van hen die eerder de historie van 
deze periode in de Loonse Kempen onderzochten en erover schreven, is zowel noodzakelijk 
als duidelijk. Enny de Bruijn schrijft ‘Misschien is dat de belangrijkste les uit dit (haar, jcb) hele 
onderzoek: de beste vondsten hebben altijd te maken met een combinatie van de ene bron 
met de andere. Pas door die combinatie vallen de puzzelstukjes op zijn plaats’. Dit is een van 
de motieven voor mijn ploegen en doorakkeren van archiefmateriaal, opzoek naar oude 
sporen van een familie Betten in de Loonse Kempen.  
 
Mijn grote waardering en dank gaan opnieuw uit naar de Hasseltse genealoog Marc Philippe, 
die met zijn grote kennis van het oude schrift en van de oude rooms-katholieke gebruiken, 
zoals bij mijn vorige publicatie ook nu enorm heeft geholpen. De Vlaamse genealoog Karel 
Soors heeft voor het Soors-aandeel in dit boek kritisch meegelezen en van zijn eigen vondsten 
en inzichten aangereikt. Wim Cuppens heeft mij enorm bemoedigd en van de nodige oude 
teksten voorzien. Wim is de ter zake kundige voorzitter van de Heemkundige Kring Bocholt.   
 
Historische belangstelling, de neiging om na te gaan wat mensen vroeger dachten, deden en 
leden, is zowel verantwoording als getuigenis van dit boek. Van hun denken kwam ik niets te 
weten, het blijft bij sporen van hun daden. Waarvan nog heel wat te vinden is, zoals blijkt. 
 



Bij het uitvoeren van dit voor mijn doen nogal grootschalige onderzoek heb ik niet de vraag 
gesteld hoe ik in dit werk origineel kan zijn. Het heeft mij veel meer bewogen naast mijn eigen 
onderzoek als een soort verzamelaar bijeen te brengen wat historieschrijvers en genealogisch-
onderzoekers al eerder hebben opgesteld. Natuurlijk ben je er dan niet met verzamelen 
alleen. Er is perspectief nodig en een duidelijke doelstelling. De kunst van het weglaten is in 
dit boek niet sterk ontwikkeld. Voor zover ik weet is een dergelijk onderzoek naar dragers van 
de familienaam Betten in de Belgische Loonse Kempen niet eerder gepubliceerd. Naast de 
grote hoeveelheid eigen onderzoek staat dit werk toch ook op de schouders van velen die zijn 
voorgegaan met het vastleggen van genealogische en historische gegevens.   
 
Dat de inhoudsopgave van groot belang is om enige lijn en begrip in de grote hoeveelheid 
verschillende data te krijgen, zal duidelijk zijn.   
De PDF-versie, zoals die op mijn website www.bettecollection.nl wordt gepubliceerd, is geheel 
doorzoekbaar. Voor de genealogische presentatie van de familie Bette(n) wordt zoals steeds 
naar de website van de bevriende genealoog Hans Prince verwezen:  
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php. 
 
 
 
J.C. Bette, juni-december 2019/februari/april 2020 

http://www.bettecollection.nl/
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php
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DEEL 1  BESCHRIJVING VAN ONDERZOEK EN BRONNEN 
 
 
 
INLEIDING 
 
Vastlopen en verder gaan 
Historisch onderzoek heeft iets van het oplossen van een som met veel onbekenden. Steeds 
weer zoeken naar nieuwe wegen blijkt echter niet altijd tot oplossingen te leiden. Behalve een 
alsmaar meer uitdeiende hoeveelheid namen en gegevens, wordt het geheel vaak 
onoverzichtelijker. Na het opnieuw lezen van Jacobus Betten en zijn verborgen verleden kwam 
de gedachte op dat grondiger onderzoek van bestaande gegevens wel eens tot nieuwe 
inzichten en resultaten zou kunnen leiden. Dit opnieuw bekijken van de vondsten en proberen 
de nog open vragen te beantwoorden, vormt dan ook de methode van deze nieuwe studie 
naar een familie Betten in Belgisch Limburg.  
 
De zoektocht van het genoemde boek Jacobus Betten leverde diens familiaire achtergrond en 
daarbij twee nieuwe voorvaderlijke gezinnen op. Met als bijvangst een groot aantal andere 
Betten-families die leefden in de zeventiende en achtiende eeuwse Loonse Kempen. Maar hoe 
nu verder? Het besluit is genomen om vooral de in parochieregisters gevonden gegevens 
opnieuw te onderzoeken en te trachten door combinatie daaruit meer te halen dan zo op het 
eerste oog gezien is. Een nauwkeuriger manier van kijken, onderzoeken en evalueren van wat 
al gevonden is, aangevuld met nieuw onderzoek. Een nieuwe methode van onderzoek dus 
naar oude en nieuw gevonden gegevens.  
 
We beginnen met de strategie door in een paar grote schetslijnen de contouren van ons 
onderzoeksgebied ‘de Loonse Kempen’ te bepalen en de plaatsen vast te stellen waar Loonse 
Betten-naamdragers en hun families zich grosso modo van 1550 tot 1700 hebben opge-
houden. Dan maken we een keuze met welke woonplaatsen we dit onderzoek beginnen. 
Daarna proberen we een hypothese op te stellen die naar het onderzoeksdoel zal leiden. Een 
uitgebreide studie naar het fenomeen van de parochieregisters in Vlaams België geeft eerst 
duidelijkheid over een groot bronnengebied dat we zullen onderzoeken en toepassen, waarna 
het eigenlijke werk begint: het beschrijven van Betten-naamvondsten per Loonse woonplaats. 
In de verwachting dat dit zal uitmonden in meer kennis van en zicht op mogelijke onderlinge 
familiale verbanden van Betten-naamdragers, dit alles mede door het beschrijven van 
sommige aan-verwante families.  
 
Geografische schets van de Loonse Kempen 
Het gebied waar zich het onderzoek op richt heb ik in de titel de ‘Loonse Kempen’ genoemd. 
Loon verwijst dan naar een graafschap met een veelzijdige geschiedenis1 en Kempen verwijst 
naar de Belgische Kempen. Daarmee is de titel Loonse Kempen, hoewel geheel aanvaard, toch 
een mengvorm van historie en landschapsgeschiedenis en dat is precies waar het om gaat. 
Om niet in een te diepgaande historische verhandeling met bijbehorende details te komen, 

                                                           
1 Zie Jan Vaes, De graven van Loon, Loons. Luiks en Limburgs, Antwerpen 2018.  
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denken we in dit onderzoek bij de Loonse Kempen aan Belgisch-Limburg, nader aangeduid als 
de Limburgse Kempen.2  
 
Hier wordt nog wel nader onderscheid gemaakt tussen het Kempisch Plateau, de Maaslandse 
Kempen en de Noord-Limburgse Kempen, maar omdat ik nu nog niet weet in welke richtingen 
en op welke plaatsen we in het onderzoek allemaal terecht komen, hou ik het maar bij de 
‘Loonse Kempen’, een historisch min of meer bepaald gebied in Belgisch (Noord)-Limburg.3 De 
geschiedenis van deze Loons-Kempische regio is uitvoerig onderzocht en beschreven door 
onder meer de heer Jozef Mertens,4 alsook in de vele Toponymieen van J. Molemans met 
bewonings- en landschapsgeschiedenis in verbinding met de diverse Loonse plaatsnamen.5  
 

 
 

Een van de vele historische kaarten 
en overzichten met betrekking tot het land van Loon uit de website 

‘Van de territoriale vorming tot het einde van het Graafschap Loon’6. 

                                                           
2 Zie BIJLAGE I, E. Paulissen, J. Goossens, J. Molemans en J. Theuwissen, De begrenzing van de Kempen 
(Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect en Naamkunde, nr. 25, Hasselt 1983.  
3 De Belgische provincie Limburg, in Nederland ook wel Belgisch-Limburg genoemd ter onderscheiding van 
Nederlands-Limburg, is een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest (of gewoon Vlaanderen) en een van de 
tien provincies van België. De hoofdstad van deze provincie is Hasselt. De provincie grenst in het noorden aan de 
Nederlandse provincie Noord-Brabant, in het oosten aan de Nederlandse provincie Limburg, in het zuiden aan 
Luik, en in het westen aan Vlaams-Brabant en Antwerpen. De provincie bestaat uit vier landstreken, namelijk de 
Voerstreek (als exclave in het uiterste zuidoosten), Haspengouw (in het zuiden), het Maasland (in het oosten 
langs de Maas) en de Kempen (in het midden en noorden). 
4 Zie bijvoorbeeld de onnavolgbaar rijke bundel verzamelde opstellen over het verleden van Belgisch Noord-
Limburg, Jozef Mertens, De Loonse Kempen, Eksel 2009.  
5 J. Molemans onderzocht plaatsen als As, Bocholt, Ellikom, Hamont, Kaulille, Kleine-Brogel, Neerglabbeek, 
Neerpelt, Niel-bij-As, Overpelt en Sint-Huibrechts-Lille, alle gemeenten uit de Limburgse Kempen. Hij heeft deze 
elf gemeenten vanuit naamkundig standpunt zo grondig mogelijk onderzocht. Zie bijvoorbeeld J. Molemans, 
Profiel van de Kempische toponymie, Hasselt 1977, dat ook via internet te vinden is (laatst ingezien 4-9 2019).  
6 Zie http://www.daris.be/documentatie/Territorium%20Loon.pdf; de instructieve en overzichtelijke website 
zoals beheerd door de Geschiedkundige Kring “Kanunnik Daris”, Borgloon. 

http://www.daris.be/documentatie/Territorium%20Loon.pdf
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Boven: Kaart van Limburg, Jacob Bos, naar Jacob van Deventer, 15587; onder kaart naar Jan Vaes 

 

                                                           
7 Zie https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-BI-2758 en voor Loon in kaarten, zie 
https://photos.google.com/share/AF1QipOkx2RfcEq0SicuT7Y1Gglw6hRjXjOhygN_O3YPH6hmjFhg-
5JHw8rEcGj8mviiLA?key=M3pzSDFGemlrMTRqaGowZ2d4S1VvV1dib2FQLUdB. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-BI-2758
https://photos.google.com/share/AF1QipOkx2RfcEq0SicuT7Y1Gglw6hRjXjOhygN_O3YPH6hmjFhg-5JHw8rEcGj8mviiLA?key=M3pzSDFGemlrMTRqaGowZ2d4S1VvV1dib2FQLUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipOkx2RfcEq0SicuT7Y1Gglw6hRjXjOhygN_O3YPH6hmjFhg-5JHw8rEcGj8mviiLA?key=M3pzSDFGemlrMTRqaGowZ2d4S1VvV1dib2FQLUdB
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Het onderzoeksgebied8  

 

 

 
 

                                                           
8 Het huidige Arrondissement Maaseik (12 gemeenten): Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-
Eksel, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Peer en Pelt. 
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Moderne kaarten via Google maps  
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De Kempen is dus de naam van een landstreek in het noorden van België (én in het zuiden van 
Nederland). In België strekt deze streek zich uit vanaf de Antwerpse regio tot aan de Duitse 
grens en is onderverdeeld in de Antwerpse en de Limburgse Kempen (afhankelijk of de 
gemeenten, die er deel van uitmaken, behoren tot de provincies Antwerpen of Limburg).  
 
De Belgische Kempen is van oudsher een streek van arme zandgronden (bossen, vennen en 
heide) en had dus een schaarse bevolking. In vroeger tijd was deze streek dan ook populair bij 
monniken die de stilte zochten, er zijn relatief veel abdijen.  
Dit onderzoek bepaalt zich vooral tot het gebied van de noordelijke Limburgse Kempen. 
 
De Betten-naam 
Over de oorsprong en betekenis van de familienaam Bette of Betten (eventueel Betten(s), 
Bet(s) en Beth(s) lezen we het volgende: 
1. Het is een metroniem, een verkorte vorm van Elisabeth. Een metroniem of moedersnaam 
is een familienaam die afgeleid is van de voornaam van de (stam)moeder.9  
2. Patroniem of metroniem uit het Germaanse Betto = Bertho/Betta = Bertha. Ber(h)t(o), 
bertha betekent schitterend, glans, prachtig en…lastig. 
Bron van deze wijsheid: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk 
(grondig herziene en vermeerderde uitgave), Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen/Het Taal-
fonds 2003. 
Uiteraard zijn er meer ideeën over deze naamsvorming, zoals bijvoorbeeld J. Lindemans, 
Bijdrage tot de geschiedenis en de betekenis van de Vlaamse persoonsnamen, 1ste reeks, 
Turnhout 1944, die opmerkt dat de Bette(n)-naam voortkomt uit een bakervorm van een 
bercht-naam, betto (mnl.) of betta (vrl.), terwijl J. Molemans in Toponymie van Bocholt, 
Bocholt 1975 het erbij houdt, dat deze naam wellicht verkort is uit Elisabeth. 
 
Leendert Brouwer van CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis)-Familienamen noemt nog dat 
het hier (in vooral Nederlandse context) gaat om een patroniem op basis van de mansnaam 
Bet, dan wel een vleivorm van Bertold. 
 
De Nederlandse Familienamenbank geeft bij Bette(n), vgl. van Betten en van Lijsebetten, dat 
het gaat om een toponomie en verduidelijkt dit als volgt: 
Veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen 
geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat 
of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of huur had. Bij 
deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. Straatnummers waren 
immers nog niet ingevoerd! Dit type naam wordt dan ook wel met de term ‘adresnaam’ van 
de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van 
steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, 
waterlopen, straten. De elite die zich naar haar bezittingen noemde, plaatste zich als het ware 
tussen deze categorieën in. Deze informatie10 baseert zich op: 

                                                           
9 De tegenhanger van de moedersnaam (metroniem) is een patroniem of vadersnaam, een naam, al dan niet 
officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Nederlandse familienamen als Jans(s)en, Claes 
Willems(en) (Willems-zoon), Hendriks, Jacobs en Hermans waren oorspronkelijk patroniemen. 
10 "Het onderzoek naar de oorspronkelijke betekenis van een plaatsnaam dient altijd uit te gaan van de vroegste 
vermeldingen van die naam in de schriftelijke bronnen. Er kan soms een aanzienlijk verschil bestaan tussen de 
vorm van het toponiem op het moment van zijn ontstaan en die waaronder hij nu in dialect of standaardtaal 
bekend is. Hoe ouder de attestatie, hoe dichter hij bij het moment ligt waarop de naam is gevormd en hoe groter 
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[Brouwer-1965]; [R.A. Ebeling, 'Oorspronkelijk Duitse familienamen in Noord- en Oost-
Nederland', in: DMB 34 (1983), p 119-132]; [Claes-1983]. 
N.B. Voor het ontstaan van familienamen en aliasnamen wordt verwezen naar BIJLAGE***. 
 
Als curiositeit voeg ik daar nog aan toe dat de Collectie Nederland: Musea, Monumenten en 
Archeologie er dit van zegt: Betten is het met edele vogels ter jacht gaan (Jac. Van Ginneken 
s.j., Deel II, Handboek der Nederlandsche taal). 
 
Aanverwante familienamen 
Vooral door de parochieregisters leren we veel aan de Betten-gezinnen verwante of bevriende 
familienamen kennen.  
In alfabetische volgorde zijn daar onder meer: Ceunen, Cleutgens, Coenen, Coesen, Coppen, 
Gielen, Goffarts/Gofferdt, Leen, Monts/Mons, Nijs, Smis, Soors/Soers, Stevens, Thijs, Tiesen, 
Van den Mortel, Viggels, Vrancken en Walpratz/Walpraets (zie Inhoud).  
 
Regels voor het vernoemen 
Vroeger kregen kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid. Een overzicht van de 
regels die daarvoor golden. 
Het gebeurt hier en daar (gelukkig) nog steeds. Maar vroeger was het algemeen gebruikelijk 
om kinderen te vernoemen naar familieleden. Dat wil zeggen dat een kind dan dezelfde naam 
kreeg als een bepaald familielid. Daar bestonden vrij strikte regels voor. Zeker voor de periode 
vóór 1811 zijn vernoemingspatronen daarom heel belangrijk bij het aantonen van 
verwantschappen. Weliswaar waren het slechts gewoonteregels waar regelmatig van 
afgeweken werd, maar de ‘normale’ volgorde van vernoemen was in principe een vaststaand 
gegeven. 
1e zoon grootvader: vaders vader 
2e zoon grootvader: moeders vader 
3e zoon oom: vaders oudste broer 
4e zoon oom: moeders oudste broer 
5e zoon oom: vaders 2e broer 
6e zoon oom: moeders 2e broer 
enz.  

1e dochter grootmoeder: moeders moeder 
2e dochter grootmoeder: vaders moeder 
3e dochter tante: moeders oudste zus 
4e dochter tante: vaders oudste zus 
5e dochter tante: moeders 2e zus 
6e dochter tante: vaders 2e zus 

                                                           
de kans om daardoor het woord of de woorden te kunnen identificeren die aan die vorming ten grondslag hebben 
gelegen. Oude vermeldingen kunnen ons bovendien dikwijls helpen meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
die een naam heeft ondergaan sinds het moment van de naamvorming" [R. Rentenaar, 'Over de plaatsnaam 
Baarn', in: Van Baerne tot Baarn, Baarn 1999, p 16]. 
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N.B. Bij zonen had vaders familie dus voorrang en bij dochters moeders familie. 

Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken: 

x Overleden familieleden kregen vaak voorrang bij het vernoemen. Als moeders vader 
al was overleden en vaders vader nog niet, werd moeders vader vaak eerst vernoemd. 
Ook overleden jongere broers en zussen gingen vaak voor oudere nog levende broers 
en zussen. 

x Als de eerste 3 of meer kinderen zonen waren, werd er wel eens een zoon genoemd 
naar een grootmoeder. En andersom: als de eerste 3 of meer kinderen dochters waren, 
werd er wel eens een dochter genoemd naar een grootvader. 

x Kinderen die geboren werden na het overlijden van de vader werden vaak naar de 
vader genoemd (soms ook als het een meisje was). En als de moeder overleed in het 
kraambed, werd het kind vaak naar haar genoemd (soms ook als het een jongen was).  

x Vaak hadden 2 of meer kinderen in een gezin dezelfde voornaam. Meestal omdat het 
oudere kind inmiddels al was overleden en het ontstane gat in de vernoemingsrij weer 
moest worden opgevuld. (Zij werden dus NIET genoemd naar het overleden kind, maar 
naar het familielid waarnaar ook het overleden kind genoemd was.) Maar soms werd 
een naam ook vaker gebruikt omdat een naam zowel in vaders als in moeders familie 
voorkwam en dus meer dan 1 keer aan de beurt kwam. In dat geval kreeg het kind 
soms het patroniem of de familienaam van het betreffende familielid erbij als tweede 
voornaam, werd er onderscheid gemaakt d.m.v. een aanduiding als ‘de oudere’ en ‘de 
jongere’ of werd er een variant van dezelfde naam gebruikt (Kaatje en Trijntje komen 
bijvoorbeeld beide van Catharina). 

x Buitenechtelijke kinderen werden meestal naar de grootouders van moeders kant 
genoemd en soms naar de vader, bijvoorbeeld als een drukmiddel om hem het 
vaderschap te laten erkennen. Echter, wanneer een huwelijk bij de geboorte vrijwel 
zeker was, werden gewoon de normale vernoemingsregels gevolgd. Een zoon werd 
dan dus naar vaders vader genoemd. Wanneer een ongehuwde moeder later alsnog 
trouwde kan de naam van een eerder geboren zoon dus een aanwijzing vormen om 
vast te stellen of de bruidegom al dan niet zijn natuurlijke vader was. Bij een eerder 
geboren dochter is dat veel moeilijker, tenzij ze bij wijze van uitzondering naar haar 
vaders moeder is genoemd i.p.v. naar haar moeders moeder. 

x Als een van de ouders voor de tweede keer getrouwd was, werd vaak ook de overleden 
man of vrouw vernoemd. Soms nog voor de ouders, maar meestal na de ouders en 
voor de broers en zussen. 

x Ook stief- en pleegouders werden soms vernoemd. Soms zelfs in plaats van de eigen 
ouders, soms voor de eigen ouders, maar meestal na de eigen ouders en voor de 
broers en zussen. 

 Er wordt regelmatig beweerd dat na het vernoemen van de grootouders niet de ooms en 
tantes, maar de overgrootouders zouden zijn vernoemd. Nu komt dat grotendeels op 
hetzelfde neer: ook de ooms en tantes zijn zelf immers vaak weer naar grootouders genoemd 
en vernoemen van ooms en tantes is dus indirect vernoemen van overgrootouders. Maar 
wanneer consequent overgrootouders vernoemd zouden worden, zouden standaard ook de 
namen van de ouders zelf gebruikt moeten worden wanneer zij naar hun grootouders 
vernoemd zijn. Dat gebeurde niet. Een kind kreeg alleen de naam van zijn of haar vader of 
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moeder wanneer het naar een grootouder of oom of tante genoemd werd die toevallig 
dezelfde naam had of wanneer het direct naar de eigen vader of moeder genoemd werd. Dat 
een kind direct genoemd werd naar een overgrootouder waarnaar ook zijn of haar vader of 
moeder genoemd was, valt vrijwel niet aan te wijzen. 

Loonse plaatsen waar Betten-naamdragers woonden 
Vanwege digitalisering is tegenwoordig heel veel onderzoek in secundaire bronnen te ver-
richten achter de computer of laptop. Genealogie en historisch onderzoek hebben door de 
wijze waarop de archieven en grote interessegroepen al jaren op digitalisering inspelen een 
ander karakter gekregen. Leeszalen in archieven zijn vaak gevuld met computers en jonge 
mensen en door de huidige snelle internetverbindingen wordt zeer veel werk thuis gedaan.  
 
Het Rijksarchief in België 
Digitalisering is eveneens een voordeel als het gaat om onderzoek waar Betten-naamdragers 
in de Loonse Kempen gewoond hebben zo rond 1600. Het Rijksarchief in België heeft voor 
onderzoekers bijvoorbeeld de mogelijkheid de Parochieregisters online in te zien. In dit geval 
dus de primaire kerkelijke bronnen op het beeldscherm te krijgen. Met mogelijkheid van 
uitvergroting en het downloaden van zo’n digitaal bestand. Wie het Rijksarchief in Begië 
digitaal bezoekt (https://search.arch.be/nl/) krijgt vanaf augustus 2019 de volgende mede-
deling in het rood: UPDATE augustus 2019: Belgische parochieregisters en registers van de 
burgerlijke stand online! Er worden voortdurend meer gegevens toegevoegd! En dit geldt ook 
voor kadasterdocumenten, mogelijkheden van zoekmachines etc. Zie voor zoekrobotten en 
allerlei vormen van ‘opzoekingen’ de zeer instructieve film met uitleg: 
https://www.youtube.com/watch?v=0nAc8PZDAWM. 
 
We zijn op het moment gekomen dat we ons afvragen welke volgorde van woonplaatsen we 
in het onderzoek naar de Betten-naamdragers zullen aanhouden. Eerst willen we het grotere 
geheel bezien, waarna we uit de vele mogelijkheden een beredeneerde keuze maken. 
 
Door in te loggen krijgen we de mogelijkheid de Inventaris van de parochieregisters van de 
Belgische provincie Limburg digitaal in te zien (voor het overzichtelijke pdf-bestand, zie 
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadi
d=BE-A0515_111197_109891_DUT. We krijgen dan een lijst van 198 parochie-namen en 
onderliggende bestanden te zien van parochies die gedurende 1600-1800. tot Belgisch 
Limburg behoren. Dit is het huidige totaaloverzicht van de hele provincie, waarin de Loonse 
Kempen valt. We zien dan ook bekende plaatsen als Bree, Beek, Bocholt, Grote Brogel en 
Overpelt verschijnen. Gerdingen, dat onder Bree valt is onder een eigen lemma, de G, 
opgenomen.  
 
Wanneer we nu bijvoorbeeld op de parochie Bree klikken, krijgen we de gehele digitaal 
aanwezige lijst van verschillende registers van de parochie Sint-Martinus te zien:  

x Beek (Bree), parochie Sint-Martinus  
o Parochieregisters. Doopakten  
o Parochieregisters. Extra  
o Parochieregisters. Huwelijksakten  
o Parochieregisters. Index  
o Parochieregisters. Overlijdensakten (begrafenis)  

https://search.arch.be/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0nAc8PZDAWM
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0515_111197_109891_DUT
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0515_111197_109891_DUT
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/open/c:6.#c:6.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A6./open/c:6.c:0.#c:6.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A6./open/c:6.c:1.#c:6.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A6./open/c:6.c:2.#c:6.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A6./open/c:6.c:3.#c:6.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A6./open/c:6.c:4.#c:6.c:4.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/open/c:6.#c:6.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:6./open/c:6.c:0.#c:6.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:6./open/c:6.c:1.#c:6.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:6./open/c:6.c:2.#c:6.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:6./open/c:6.c:3.#c:6.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:6./open/c:6.c:4.#c:6.c:4.
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Alsmaar verder klikken (ook op het oog) opent uiteindelijk de verschillende gedigitaliseerde 
brondocumenten.  
Het aantal mogelijke Limburgse parochies (198) om Betten-naamdragers in te vinden is 
natuurlijk veel te groot en ook breder dan de Loonse Kempen. We moeten dus een andere 
weg inslaan om uit te vinden welke parochiesregisters we het beste kunnen bekijken, omdat 
bijvoorbeeld anderen al gevonden hebben dat in die plaatsen tussen 1600 en 1800. Betten-
naamdragers hebben gewoond. We hebben nu het totaal aan parochieregisters gezien, maar 
zullen het onderzoek moeten beperken.  
 
De database van FamilySearch 
Deze bron van (bijvoorbeeld) Limburgse parochieregisters is eveneens te raadplegen via de 
website FamilySearch. Ook hier kunnen de films en brondocumenten na inloggen worden 
bekeken en binnengehaald https://www.familysearch.org/en/home/ en wel via de knoppen 
Search en Catalog. Door bij Place bijvoorbeeld Beek in te tikken en te kiezen uit eventueel 
meerdere mogelijkheden Beek (Belgium Limburg Beek) en op Search te drukken krijgen we 
eveneens een overzicht van de verschillende typen films (zoals Parochieregisters met de begin 
en eind jaartallen). Door daarop verder te klikken verschijnen zes soorten films (Dopen, 
huwelijken overlijdens etc.), die zich openen wanneer je klikt op het Format-tekentje.    
 
Wie alle films van Belgisch Limburg wil overzien, zoekt op Belgium, Limburg, waarna dit 
overzicht verschijnt: 

Belgium, Limburg - Archives and libraries - Inventories, registers, catalogs ( 6 )  
Belgium, Limburg - Biography ( 1 )  
Belgium, Limburg - Cemeteries ( 1 )  
Belgium, Limburg - Church records - Inventories, registers, catalogs ( 1 )  
Belgium, Limburg - Civil registration ( 1 )  
Belgium, Limburg - Civil registration - Indexes ( 2 )  
Belgium, Limburg - Directories ( 2 )  
Belgium, Limburg - Genealogy ( 4 )  
Belgium, Limburg - Genealogy - Collected works ( 1 )  
Belgium, Limburg - Military records ( 1 )  
Belgium, Limburg - Naturalization and citizenship ( 1 )  
Belgium, Limburg - Nobility ( 1 )  
Belgium, Limburg - Notarial records ( 1 )  
Belgium, Limburg - Notarial records - Indexes ( 2 )  

Belgium, Limburg - Population ( 1 )  
 
Voor een overzicht van alle films met bronnen van Belgisch-Limburgse plaatsen: ‘Places within 
Belgium, Limburg’ en er verschijnt een nog veel uitgebreidere lijst dan bij de parochieregisters 
van het Rijksarchief. De parochies in FamilySearch lijken wat anders ingedeeld, waardoor er 
hier een lijst van 338 plaatsen (parochies in gehuchten dorpen en steden apart) ontstaat. Ook 
is hier sprake van verschillende soorten verfilmde registers, waardoor het aantal te bekijken 
films met oude gegevens bij FamilySeach zoveel groter is.  
Deze verschillende onderverdeling van de verfilmde bronnen en het gebruiksgemak kunnen 
bepalen voor welke van de twee mogelijkheden (Rijksarchief dan wel FamilySearch) gekozen 
wordt. Waarbij wordt opgemerkt dat soms het raadplegen van beide databanken tot mooie 
resultaten kan leiden.  

https://www.familysearch.org/en/home/
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A639813%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A660478%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A661060%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A724074%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A1132611%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A714364%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A349705%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A370923%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A613383%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A1377342%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A524410%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A660479%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A597923%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A469886%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A1181943%20
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Voor de keuze om tot een vermindering van het aantal te onderzoeken Limburgse plaatsen te 
komen, maak ik gebruik van wat anderen hebben gevonden aangaande Betten naamdragers 
per dorp of stad. Bijvoorbeeld: de PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg geeft jaarlijk een 
digitale gegevensdrager (nu een USB-stick) uit waarop ruim drie miljoen personen uit 
Parochieregisters en Burgerlijke Stand (incl. Limburgse begraafplaatsen, bidprentjes, 
genealogische kwartierstaten etc.), zie www.pro-gen.be. Deze Genealogie uit Limburg (GUL 
2019)-gegevens voorzien in een mogelijkheid om per door genealogen onderzochte plaats te 
zien of er inwoners van een bepaalde achternaam woonden. Maar ook andersom kan per 
familienaam worden gezocht naar de Limburgse plaatsen waarin deze voorkwam. Hier hebben 
we dus gereedschap in handen om de grote hoeveelheid gegevens van Rijksarchief België dan 
wel FamilySearch gerichter te onderzoeken op familienaam.11   
 
Genealogie uit Limburg 2019 
Wie de USB-gegevens inzet met ‘Achternamen uit klappers op de Parochieregisters’ krijgt bij 
de achternaam Betten de volgende gegevens: de genealogische gebeurtenis, de plaats van de 
parochie en opgezochte achternaam. Let wel, dit geldt voor alle namen uit de Par. Registers! 
 
ovl + Alken   :bette  
dop = Alken   :betten  
huw x Alken   :betten  
ovl + Alken   :betten  
dop = Beek   :betten  
huw x Beek   :betten  
dop = Bocholt  :betten  
huw x Bocholt  :betten  
ovl + Bocholt  :betten  
dop = Bree   :betten  
ovl + Bree   :betten  
dop = Kortessem  :betten  
ovl + Kortessem  :betten  
dop = Overpelt  :betten  
huw x Overpelt  :betten  
ovl + Overpelt  :betten  
dop = St-Truiden  :betten  
ovl + St-Truiden  :betten  
ovl + Wellen   :betten  
ovl + Hechtel  :bettens  
ovl + Bocholt  :bettet  
dop = Overpelt  :betthem  
huw x Overpelt  :betthem  
ovl + Overpelt  :betthem  
 
 
 

                                                           
11 Dit laatste om per familienaam te onderzoeken waar de naamdragers gewoond hebben, kan overigens ook 
met zoekrobotten van Rijksarchief België worden bepaald. Het instructiefilmpje op de website van RAB legt uit 
hoe dat in zijn werk gaat: https://www.youtube.com/watch?v=0nAc8PZDAWM. 

http://www.pro-gen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=0nAc8PZDAWM
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Een beredeneerde keuze van te onderzoeken plaatsen 
Natuurlijk is de zo ontstane lijst bepaald door de vrijwilligers/genealogen die hun gegevens 
per zoekplaats hebben aangedragen. Niet alle plaasten zijn al volledig op deze manier 
bewerkt. Toch kunnen we met niet al te veel moeite een keuze maken van plaatsen waarin 
we nu zeker weten dat er Limburgse Betten-naamdragers woonden tussen 1600 en 1800. Via 
de usb-stick GUL2019 is een kaartje ‘Provincie Limburg – Achternamen’ tevoorschijn te halen. 
Door met de muis over de gemeenten te bewegen, krijg je de naam van de gemeenten te zien. 
Van de ingekleurde gemeenten zijn op deze usb gegevens beschikbaar in de rubriek 
"Achternamen uit de Limburgse parochieregisters" en er wordt aangegeven of een bepaalde 
gemeente volledig of onvolledig is geïndexeerd of dat de gegevens behoren tot het  parochie-
register van naburige gemeente.  
 
Hierdoor is te zien dat bijvoorbeeld Bocholt en Beek volledig geindiceerd zijn, evenals 
Overpelt, Hechtel en Meeuwen terwijl Bree nog onvolledig is geindiceerd.  
 
Concluderend zouden we voor de Loonse Kempen als onderzoeksgebied naar de families 
Betten kunnen kiezen voor een eerste cirkel van woonplaatsen:  

1. Beek, Bree, Bocholt (en Veldhoven), Hechtel (ligt ten westen van Bree op de lijn Bree, 
Peer, Wijchmaal, Hechtel-Eksel) en Overpelt. Dit komt nagenoeg overeen met de 
onderzoeksplaatsen zoals beschreven in Jacobus Betten en zijn verborgen verleden. 12 
Hierbij voegen we nog de dichtbij liggende plaatsen Reppel (ten zuiden van Bocholt) 
en Gerdingen (ten zuiden van de lijn Beek-Reppel); daarbij liggen er in dit noordelijke 
gebied van de Loonse Kempen nog andere dorpen waarvan wij uit dat eerdere 
onderzoek weten dat er Betten-families woonden, zoals Grote Brogel en Kaulille, welke 
plaatsen min of meer binnen de ‘cirkel’ van bovengenoemde plaatsen liggen.  
 

2. Verder  hebben wij gegevens van veelal slechts enkele Betten-naamdragers gevonden 
in Kleine Brogel, Neerpelt, Achel, Hamont, St. Huibrechts-Lille. Hier kunnen we nog een 
aantal nader te vinden plaatsen uit GUL2019 aan toe voegen zoals Schakebroek, Herk 
de Stad en Kuringen.   

 
3. Tenslotte liggen ten zuiden van Hasselt de Betten-woonplaatsen Alken, Kortessem, 

Wellen (ten zuiden van Alken) en Sint Truiden (ten zuid-westen van Alken en 
Diepenbeek), deze plaatsen liggen redelijk dicht bij elkaar. 

 
Hier tekenen zich dus drie geografische gebieden af waarin we het Betten onderzoek kunnen 
inzetten.  Dit geeft door de beperking al enige duidelijkheid. Om deze voorstelling van zaken 
door bevestiging te versterken en wat meer inhoud te geven, zoek ik verder naar gegevens bij 
andere onderzoekers/instellingen die zulke naam-parochie-plaats gegevens hebben 
geïndiceerd. In BIJLAGE …* wordt een overzicht gegeven van de resultaten uit een 
zoekopdracht in de website van Familiekunde Vlaanderen http://dataindexen.familiekunde-
vlaanderen.be/. Bij het zoeken in de totaalindex van de parochieregisters vinden we zoals in 
de BIJLAGE te zien is, dat er nogal wat Betten-naamdragers woonden in het Vlaamse Arrondis-
sement Antwerpen, waarbij een 12-tal woonplaatsen genoemd worden. Ook Arrondissement 
Hasselt heeft 12 woonplaatsen van Betten’s, zo ook zijn die er in andere Arrondissementen. 

                                                           
12 Zie mijn Jacobus Betten en zijn verborgen verleden, Veenendaal 2016.  

http://dataindexen.familiekunde-vlaanderen.be/
http://dataindexen.familiekunde-vlaanderen.be/
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Maar dan zien we ook Arr. Maaseik met 11 verschillende woonplaatsen/parochies en dat 
maakt het interessant voor ons onderzoek. Het overzicht is als volgt: 
 
tabelnaam: 014_MAASEIK 
Referentienaam: Arrondissement Maaseik 
Familienaam 

 
Parochie 

 
Akten 

BETTEN Beek dho 
BETTEN Bocholt dho 
BETTEN Bree d-o 
BETTEN Grote-Brogel d-o 
BETTEN Hamont -ho 
BETTEN Kaulille dho 
BETTEN Lommel -h- 
BETTEN Overpelt dho 
BETTEN Peer d-- 
BETTEN Reppel dho 
BETTEN Wijchmaal --o 
 
Vergelijking toont dat de parochies Hamont, Peer, Lommel en Wijchmaal in het hiervoor 
genoemde onderzoeksgebied 1 niet voorkomen en dat Hechtel en Gerdingen in bovenstaand 
lijstje ‘Maaseik’ niet voorkomen.  
 
Dit geeft bevestiging om te starten met wat ik nu noem onderzoeksgebied 1 ofwel Maaseik, 
waarin Gerdingen en Hechtel worden opgenomen. De gebieden 2 en 3 blijven tot nader order 
zoals hiervoor aangegeven en zullen in een later deel van het boek apart behandeld worden.  
 
De volgorde van onderzoek van parochieregisters en andere bronnen per woonplaats voor 
het Kempense gebied Maaseik kies ik toch redelijk gevoelsmatig en arbitrair een lijst van 14 
Loonse Betten-plaatsen (benoemd als Loonse Kempen I), als volgt13:  
 
BREE, BEEK, BOCHOLT/Veldhoven, HAMONT, HECHTEL, OVERPELT, LOMMEL, KAULILLE, 
REPPEL, GERDINGEN, GROTE BROGEL, PEER, WIJCHMAAL (LKI) 
 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat we veelal bij het natrekken van de parochieregisters van 
zulke Betten-woonplaatsen gegevens uit de 18de eeuw te zien krijgen. Hoewel dit onderzoek 
zich vooral richt op de 17de eeuw worden de gegevens toch in dit boek als overzichten 
opgenomen. Want door peter/meter-beschrijving bij de doop van kleinkinderen zien we soms 
geheel onverwacht verbanden tussen de verschillende Betten-families ontstaan.  
 
Nu we de geografische gebieden van het onderzoek in eerste instantie hebben bepaald, 
proberen we door de beschrijving van een hypothese meer zicht te krijgen op het geheel van 
de toe te passen methode van onderzoek.  De woonplaatsen staan centraal, de methode volgt. 
 

                                                           
13 Vergelijk Jacobus Betten … p.34 e.v.   

javascript:gotoDB2('ind_ttind','014_MAASEIK')
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Een nieuwe hypothese 
De methode om bij een historisch onderzoek als dit na het verzamelen van de nodige gegevens  
en conclusies een veronderstelling of aanname te doen aangaande een zekere onduidelijkheid 
(hypothese/casus) en die dan door middel van verder onderzoek zien te bevestigen of te 
ontkennen, is in het eerder genoemde boek Jacobus Betten zeer behulpzaam gebleken.  
 
Een hypothese (Grieks: upóthesis = veronderstelling) of onderzoeksvraag is een stelling die 
(nog) niet bewezen is en die dient als uitgangspunt voor een experiment (uitproberen) of een 
gerichte waarneming (zoveel mogelijk vaststellingen).  
 
Ongeacht de hoeveelheid aanwijzingen die de hypothese steunen, is één onweerlegbaar 
negatief uitvallend bewijs voldoende om de hypothese te falsifiëren (onderuit te halen). 
'Hypothese' wordt in het dagelijks spraakgebruik gebezigd in de zin van 'veronderstelling, 
aanname' en dat is precies wat we gaan doen: we nemen, gelet op een aantal feitelijkheden 
aan dat…’ en proberen de hypothese zoveel mogelijk door gevonden gegevens te bewijzen. 
Totdat we een onmiskenbaar tegenbewijs tegenkomen. Waarbij we ons zullen realiseren dat 
het bij ‘bewijs’ hier gaat om observationeel verkregen feiten en gegevens.  
 
Het begint allemaal met in ons geval genealogische waarnemingen. Op grond van wat we in 
de tekstbronnen (parochieregisters, gichtenboeken etc.) waarnemen, formuleren we een 
‘wetmatigheid’, iets wat wel steeds lijkt te gelden. Op grond van die regelmatig voorkomende 
situaties stellen we een hypothese op. De hypothese wordt ‘getoetst’ door meer óf andere 
waarnemingen, bijvoorbeeld in ons geval in andere genealogische bronteksten, waardoor de 
hypothese wordt bevestigd of ontkracht.  
 
Uitgangspunten 
Het onderzoeksmateriaal om tot formulering van de hypothese te komen, betrekken we in 
eerste instantie uit de resultaten van het boek Jacobus Betten…. Aangevuld met de resultaten 
van nieuw historisch/genealogisch onderzoek. We beginnen bij de samenvatting vanwege het 
voorgaande onderzoek aangaande alle Betten-naamdragers zoals ik die vond in de parochie-
registers van het Belgische dorp Beek.14 De tekst luidt (nu in oplopende tijdsvolgorde): 
 

1. Het gaat om drie gezinnen Betten in Beek in de periode 1640-1797, te weten: 
2. Het nu oudst bekende gezin Betten: Joannes Betten die gehuwd is met Margareta 

Soors (zij overlijdt in 1689), met in Beek in elk geval een zoon Antoon Betten (1641).  
3. Hermanus Betten, eerst gehuwd met Petronella Tiesen, zij  dopen Aleijdis in 1670, 

daarna is Hermanus Betten gehuwd met Catharina Viggels (10 februari 1675). Bij dit 
huwelijk is Antoon Betten (ged. 1641) een van de getuigen. Herman en Catharina laten 
vier kinderen dopen: Joannes op 24 oktober 1675, Maria in 1677, Gertrudis in 1679, 
Margareta in 1682. Daarna komt dit gezin niet meer voor in de archieven van Beek.  

4. Christianus Betten en Helena Nijs laten in 1642 hun dochter Maria dopen in Bree. 
5. Jacobus Betten huwt 24 september 1711 met Elisabeth Stevens. Zij laten vier kinderen 

dopen: Mathias in 1713, Maria in 1715, Petrus in 1716, Anna in 1719 (zij overlijdt in 
1781). 

                                                           
14 Wie de bepalende gegevens van deze samenvatting wil nalezen, verwijs ik naar Deel II Het verborgen verleden, 
pag. 34-47 van Jacobus Betten…, te vinden via de link naar het boek (pdf) op de website www.bettecollection.nl:  
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf. 

http://www.bettecollection.nl/
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf
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In het boek Jacobus zijn natuurlijk verdere vondsten uitgewerkt die van doen hadden met het 
voor dat boek geldende vraagstuk naar de voorvader Jacobus Betten, die in Breda trouwt met 
Francijntje Knook, maar bovenstaande punten vormden in grote lijnen het resultaat dat ik in 
2016 had met betrekking tot Betten-naamdragers in het Belgische dorpje Beek.  
 
Een van de resultaten van het onderzoek dat uitmondde in het boek Jacobus is de mogelijke 
verbinding tussen de gezinnen Joannes Betten-Margareta Soers en Hermanus Betten. Onder 
meer voor de eventuele verbinding tussen Joannes en Hermanus (vader en zoon?) is het 
huidige onderzoek en boek opgezet. De verbinding tussen alle drie (!) genoemde Betten-
gezinnen in Beek alsook die met een Christianus Betten in Bree is niet duidelijk. Daarbij zoeken 
we uiteraard naar oudere generaties Betten, dieper in de geschiedenis. 
 
De bevriende Dinteloordse genealoog Hans Prince heeft de resultaten van het boek Jacobus 
overgezet in zijn grote database ‘Dinteloord en omliggende gemeenten’,15 waardoor nu de 
genealogische weergave van Betten-gezinnen gemakkelijk visueel is in te brengen. Omdat 
deze genealogische Betten-overzichten precies de feitelijke basis en het uitgangspunt voor het 
onderzoek van dit boek vormen, neem ik de van belang zijnde gegevens van het gezin Betten-
Viggels (het in de gegevens van ‘Dinteloord en omliggende gemeenten’ enige van de drie 
genoemde gezinnen) voor een goed begrip hier op.  
N.B. Dat de andere twee Betten-gezinnen door Prince niet opgenomen zijn, heeft uiteraard 
van doen met het feit dat er indertijd geen bewijsbare verbinding gevonden was én met de 
keuze de resultaten van het boek Jacobus in de bewezen hoofdlijn weer te geven. 
 
Hermanus Betten, persoonlijke gegevens 
Hij is geboren in het jaar 1645 en overleden op 7 november 1717 in Overpelt, België, hij was 
toen 72 jaar oud. 
 
Gezin van Hermanus Betten 
Hij is getrouwd met (1) Petronella Tiesen in het jaar 1670, hij was toen 25 jaar oud. 
Kind(eren): Aleidis Betten  ± 1670-? 
Hij is getrouwd met (2) Catharina Viggels op op 10 februari 1675 te Beek, Limburg, België, hij 
was toen 30 jaar oud. 
Getuige(n): Leonardo Coppen (tekent vaak huwelijksakten als getuige mee) en Antonio 
Betten; frater Leonardus Coenen). 
 
Kind(eren): 

1. Joannes Betten  ± 1675-1741  
2. Matthijs Betten  ± 1677-1739  
3. Gertrudis Betten  ± 1679-? 
4. Margaretha Betten  ± 1682-1757 

Catharina Viggels is geboren op 21 september 1638 in Bree, België. Zij is gedoopt op 21 
september 1638. Getuige(n): Petrus Stoe en Aleijdis Vanderhelst), dochter van Arnoldus 
Viggels en Agathe Cillen. Haar vader en moeder zijn Arnoldus Viggels (± 1610-?)  en Agathe 
Cillen (1620-?) 

                                                           
15 Zie https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/. 

https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1717/11/7
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2789403/overpelt
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148221.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148225.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127455.php
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1675/2/10
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148226.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127452.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148230.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148231.php
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1638/9/21
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2801093/bree
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1638/9/21
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1638/9/21
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/
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Omdat we nog niet zeker zijn van de voorouders van Hermanus Betten en wel iets weten over 
de ouders van Catharina Viggels ziet het overzichtje er bij de website Dinteloord en 
omliggende gemeenten dan als volgt uit: 

    

Arnoldus Viggels 
± 1610-? 

Agathe Cillen 
1620-? 

    
    

 

Catharina Viggels 
1638-? 
1675 

Hermanus Betten 
1645 (eerste aanname, is gaande het onderzoek gecorrigeerd naar 1638)-1717 

            
            
  

Joannes Betten 
± 1675-1741 

 
 

Matthijs Betten 
± 1677-1739 

 
 

Gertrudis Betten 
± 1679-? 

Margaretha 
Betten 

± 1682-1757   

 

De twee andere Beekse Betten-gezinnen (Joannes Betten & Margareta Soers en Jacobus 
Betten en Elizabeth Stevens worden hier uit mijn PROGEN-databank BETTEN weergegeven: 
 
Joannis Betten 
Overleden in 1641 te Beek/Bree? 
Gehuwd met Margareta Soers, overleden op 24 11 1689 te Beek. Bij de doop van hun zoon 
Antonius (Beek, 27 10 1641) lezen we in de doopaantekening van het parochieregister: 
Margareta Soers, vidua (weduwe van de voornoemde Joannes). Dit houdt in dat Joannes 
Betten reeds overleden is als Antonius gedoopt wordt, oktober 1641. 
 

 
 
Jacobus Betten 
Gehuwd voor de kerk op 24 09 1711 te Bree met Elisabeth Stevens., Getuige(n): Simon Thijs 
en Elizabetha Cleutgens en pastoor Jacobs. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.Mathias Betten, gedoopt op 14 04 1713 te Beek. 

https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148222.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148224.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148226.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148226.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148226.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127452.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127452.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127452.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148230.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148231.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148231.php
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2.Maria Betten alias Stevens, gedoopt op 16 01 1715 te Beek, overleden op 04 01 1743 te 
Bree op 27 jarige leeftijd. 
3.Petrus Betten alias Stevens, gedoopt op 19 11 1716 te Beek. 
4.Anna Betten alias Stevens, gedoopt op 21 01 1719 te Beek, overleden op 28 02 1781 te Beek 
op 62 jarige leeftijd. 
 

 

 
 
Concrete formulering van de hypotheses 
Het gaat dus om voorlopige stellingen waarin wordt aangegeven wat ik verwacht te vinden in 
mijn onderzoek. Die stellingen omvat de onderzoeksvragen, waarvan de omschrijving 
gebaseeerd is op eerder gevonden resultaten. De ‘variabelen’van dit onderzoek en de groep 
die wordt onderzocht, worden gevormd door de vele Betten-naamdragers in dorpen en 
steden van de Loonse Kempen. De toetende probleemstelling drukt dus tevens een 
vermoeden uit van wat er uit het onderzoek gaat/kan gaan komen. De juistheid dan wel 
onjuistheid van de hypothese wordt zoveel mogelijk gevormd door concrete bewijsvoering 
door middel van bronnen. Door met een vaste methode te werken hoop ik de bewijsvoering 
te onderbouwen.  
 
1. De toetsende probleemstelling is allereerst de familiale verbinding tussen Hermanus Betten  
en Antonius Betten (en mogelijk Christianus Betten) en daarmee die tussen deze drie en 
Joannes Betten en zijn vrouw Margriet Soers. Deze verbinding kan bijvoorbeeld worden 
verondersteld door peterschappen zoals van Antonius Betten in de familie van Hermanus. 
2. Het tweede element van de hypothese is vast te stellen of Joannes Betten en Margriet Soors 
hun familiaire oorsprong hebben in de Loonse Kempen dan wel elders. 
3. De derde hypothese is de breedste en betreft de familaire verbindingen tussen Betten-
naamdragers in het bredere gebied van de Loonse Kempen.  
4. Tenslotte begeeft dit onderzoek zich buiten de Loonse Kempen en zoekt verbindingen te 
verifieren met Betten-naamdragers in andere Arrondissementen van Belgisch Limburg 
(Haspengauw) dan wel breder: Vlaanderen. Bijproduct van dit empirisch onderzoek is de 
waarneming van ‘Betten in Belgische bronnen’. 
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PRIMAIRE BRONDOCUMENTEN 
 
PAROCHIEREGISTERS 
De oudste parochieregisters in België gaan terug tot het einde van de vijftiende eeuw. Tijdens 
de zestiende eeuw werden de eerste bisschoppelijke richtlijnen uitgevaardigd in verband met 
het houden van parochie-registers. In de meerderheid van de parochies duurde het echter tot 
het begin van de zeventiende eeuw tot men startte met de systematische registratie van de 
doop-, huwelijks- en geboorteakten.16 
 
De invloed van het Concilie van Trente (1545-1563) en de nieuwe pastorale politiek die er 
werd ontwikkeld, lagen aan de basis van de systematische registratie van de sacramenten. Het 
Concilie van Trente was in de woorden van de Leuvense kerkhistoricus Michel Cloet het 
startsein voor de ‘personalisering van de zielzorg’. Pastoors moesten er op toezien dat hun 
parochianen een persoonlijke begeleiding kregen van de spreekwoordelijke wieg tot het graf. 
Om deze persoonlijke begeleiding en controle te bewerkstellingen moest de pastoor over een 
aantal instrumenten beschikken, waaronder de parochieregisters. Tijdens het Concilie van 
Trente werd bepaald dat pastoors voortaan de doop- en huwelijksakten moesten registreren.  
 
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 zestiende en 
vroege zeventiende 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 er op wijst dat vele pastoors en lokale 
burgerlijke besturen deze bepaling niet naleefden.  
 
In 1752 werden de bepalingen van het Eeuwig Edict opnieuw gepubliceerd, maar de uitvoering 
liet in vele regio’s te wensen over. In 1754 werd een nieuwe regeling over het opstellen van 
dubbels van parochieregisters gepubliceerd, maar opnieuw bleef deze ordonnantie dode 
letter in grote delen van de Oostenrijke Nederlanden. In 1778 volgde een gedetailleerde 
regeling met de ordonnantie ‘raeckende de registers der doopsels, houwelycken ende 
begraeffenissen’. De ordonnantie bevatte 24 artikelen en had een belangrijke invloed op de 
vorm, inhoud en structuur van de akten. Gegevens over leeftijd en herkomst, traditioneel niet 
opgenomen in akten, werden verplicht. Ook de handtekening van personen betrokken in 
dopen, huwelijken en begrafenissen werd vereist. De ordonnantie beval opnieuw de opmaak 

                                                           
16 Deze tekst over de parochieregisters is genomen uit ‘Geboorte, huwelijk en dood’, parochieregisters als bron 
voor je historisch artikel. Voor daarin genoemde specifieke gegevens zoals opgenomen in de noten, zie het 
origineel: https://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/3410482_Bladwijzer_CTST20_parochieregisters.pdf.  
In dit hoofdstuk gaat het om de doopregisters. Naar mijn besef is dit artikel een van de meest heldere 
beschrijvingen die over parochieregisters handelen, vandaar mijn complimenten aan de heer Thijs Lambrecht, 
archivaris Rijksarchief Gent, auteur van de cursusreeks ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?’.  

https://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/3410482_Bladwijzer_CTST20_parochieregisters.pdf
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van dubbels en deze keer werden de bepalingen wel nageleefd. De bepalingen van de 
ordonnantie van 1778 bleven in voege tot 1796. In dat jaar werd in de Belgische gewesten de 
Burgerlijke Stand ingevoerd, een gelaïciseerde versie van de registratie van geboorten, 
huwelijken en overlijdens. 
 

 
 
Vindplaatsen 
De originele parochieregisters behoren tot het zogenaamde pastoraal archief van een 
parochie. De grote meerderheid van de parochies hebben in de loop van de twintigste eeuw 
hun parochieregisters uit de zeventiende en achttiende eeuw in bewaring gegeven bij het 
Rijksarchief. Het Rijksarchief beschikt daarmee over de grootste collectie parochieregisters in 
België. Sinds kort kan je bovendien deze collectie digitaal raadplegen op de website van het 
Rijksarchief, www.arch.be. Momenteel worden ontbrekende parochie-registers, die zich nog 
ter plaatse bij pastoors en gemeente- en stadsarchieven bevinden, opgespoord en 
gedigitaliseerd. Het Rijksarchief heeft zich tot doel gesteld om alle bewaarde parochieregisters 
in België ouder dan 1796 online op hun website beschikbaar te stellen en dit ongeacht hun 
materiële bewaarplaats. 
 
Doopakten 
De toetreding van een individu tot de katholieke geloofsgemeenschap werd gemarkeerd door 
het doopsel. De neerslag van dit ritueel treft men aan in de doopakte. De doopakten bevatten 
doorgaans weinig informatie. In de meest elementaire vorm bevat de akte de datum van het 
doopsel en de voorna(a)m(en) van het kind, de ouders en de doopouders. Als het kind reeds 
een nooddoop onderging werd dit ook vermeld. In sommige regio’s werd ook systematisch de 
dag van de geboorte opgenomen. 
 
Datum geboorte en doopsel 
Doopakten waarin zowel de dag van de geboorte als de dag van het doopsel werden opge-
tekend. laten toe om het tijdsverloop tussen beide evenementen na te gaan. Het interval 
tussen beide data is van betekenis. Tijdens het Concilie van Trente werd immers 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 zeventiende en achttiende 
eeuw tonen aan dat kinderen na de geboorte steeds sneller gedoopt werden. In Sint-Baafs-
Vijve bijvoorbeeld werden omstreeks  het midden van de zeventiende eeuw slechts 13 
procent van de kinderen gedoopt op hun geboortedag. Kort voor 1700 was dit reeds gestegen 
tot 44 procent. In Kortrijk stellen we een gelijkaardige evolutie vast. Bij deze evolutie was de 

http://www.arch.be/
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pastorale bekommernis om het zielenheil van het kind essentieel. Men wilde vermijden dat 
kinderen overleden zonder het sacrament van het doopsel te hebben ontvangen. Om dit risico 
te beperken moesten kinderen snel gedoopt worden. Het was een boodschap die ook werd 
meegegeven aan toekomstige bruidsparen tijdens hun voorbereiding op het huwelijk. Vanuit 
medische hoek kwam kritiek op deze praktijk in de loop van de achttiende 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. 
 

      
 

Een paar van de eerste bladzijden uit het Doopboek van de parochie Beek (rond 1637) 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLY6?i=10&cat=33768  

De weekdag 
Aan de hand van de doopakte kan men ook de weekdag te weten komen waarop kinderen 
werden gedoopt. Momenteel bestaat hierover geen onderzoek, maar het is een interessant 
gegeven. Voltrok het doopsel zich op een zondag of opteerde men eerder voor een weekdag? 
De druk om kinderen sneller na de geboorte te dopen impliceerde voor de ouders minder 
bewegingsvrijheid om zelf een dag te kiezen. In elk geval was het doopsel een plechtigheid 
waar weinig of geen voorbereiding aan vooraf ging. Van pastoors werd verwacht dat ze dag 
en nacht beschikbaar waren om te dopen (‘soo by nagte als by daeghe’). In tegenstelling tot 
huwelijken en begrafenissen was er ook geen financiële vergoeding voorzien voor de pastoor. 
 
‘Sub conditione’ of het nooddoopsel 
De vermelding ‘sub conditione’ in een doopakte verwijst naar het toedienen van het 
zogenaamde nooddoopsel. Tijdens een moeilijke bevalling konden zowel de moeder als het 
kind het leven laten. Om te vermijden dat kinderen overleden voor ze werden gedoopt, 
konden vroedvrouwen en ouders zelf het doopsel toedienen. In de catechismus werd 
trouwens aandacht besteed aan de formulering die men daarbij diende te hanteren. Omdat 
men slechts één keer kon gedoopt worden, werd een aparte formulering gebruikt bij het 
doopsel in de kerk door de pastoor. Men doopte het kind met de volgende formulering: “Is ‘t 
dat gy niet gedoopt en zyt, ik doope U inden naem des Vaders, des Soons endes Heylighen 
Gheests”. De toevoeging ‘sub conditione’ in een geboorteakte wijst dus op een moeilijke 
bevalling waarbij het leven van het kind in acuut gevaar was. In dat opzicht zijn de 
doopregisters een stille getuigenis van de moeilijke omstandigheden waarin vrouwen 
bevielen. Onderzoek van parochieregisters toont aan dat nooddopen vooral werden 
toegediend tijdens de wintermaanden. Een sluitende verklaring voor dit fenomeen is er echter 
niet. Uit onderzoek blijkt wel dat het aantal borelingen dat een nooddoopsel ontving, daalde 
tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. In Kortrijk bijvoorbeeld wordt de vermelding ‘sub 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLY6?i=10&cat=33768
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conditione’ aangetroffen bij 11,1 procent van dopen tussen 1675 en 1680. Meer dan een eeuw 
later, tussen 1791 en 1795, was dit gedaald tot 6,7 procent. Deze daling kan verklaard worden 
door de toegenomen kennis over bevalling, in het bijzonder bij vroedvrouwen. In de tweede 
helft van de achttiende eeuw namen tal van regionale overheden initiatieven om 
vroedvrouwen een degelijke opleiding te verschaffen. Beter onderricht en meer 
gespecialiseerde vroedvrouwen resulteerden in aanzienlijk minder overlijdens van kinderen 
tijdens en kort na de geboorte. 
 
Aanwezigheid ouders en doopouders 
Naast de naam van het kind worden in de doopakten ook de namen van de ouders en 
doopouders vermeld. In tegenstelling tot wat men vaak vermoedt, impliceert dit niet dat alle 
partijen tijdens de doopplechtigheid aanwezig waren. Bij wijze van voorbeeld kunnen we de 
gebruiken in het bisdom Ieper aanhalen. In 1734 organiseerde de overheid een enquête bij 
alle pastoors van de kasselrij Ieper. Hierin werd de vraag gesteld of de vader doorgaans 
aanwezig was tijdens het doopsel van zijn kind. Alle pastoors gaven hetzelfde antwoord: het 
was niet gebruikelijk dat de vader aanwezig was tijdens het doopsel. De pastoor van Hooglede 
bijvoorbeeld antwoordde: “Binnen de prochie van Hooghlede en is geen gebruyck dat de 
vader van het kint tegenwordig is, alhoewel ick ‘t selve op den predickstoel over wenige weken 
van mijn parochianen versocht hebbe”. Vanaf 1778 is het mogelijk om na te gaan of de ouders 
en doopouders aanwezig waren op het doopsel door te controleren of hun handtekeningen 
werden geplaatst onder de akte. Indien zij afwezig waren, werd dit vermeld door de pastoor. 
In artikel 3 van de ordonnantie op de parochieregisters uit 1778 staat expliciet vermeld dat de 
pastoor moest melding maken van de eventuele afwezigheid van de vader (‘ingevalle den 
vader absent waere, sal daer van mentie maecken in de act’). De overheid nam overigens 
maatregelen om vaders te verplichten aanwezig te zijn tijdens het doopsel van kinderen. In 
het bisdom Brugge werden vaders vanaf 1755 verplicht om aanwezig te zijn tijdens het 
doopsel. Hun afwezigheid tijdens het doopsel gaf blijkbaar aanleiding tot verwarring en fouten 
bij het toekennen van naam en familienaam. Daarnaast werden ook maatregelen genomen 
om excessen na het doopsel te verbieden. Vooral het uitgebreide en langdurige 
herbergbezoek na het doopsel was een doorn in het oog van zowel de kerkelijke als wereldlijke 
overheid. In 1755 en 1779 verbood het Brugse Vrije om met “nieuw gedoopte kinderen in 
d’herbergen te gaen drincken”.  
 
De rol van doopouders 
De doopouders, in de rooms-katholiek traditie een man en een vrouw, vervulden een 
belangrijke rol in het doopritueel. Tijdens de plechtigheid hieven zij het kind ten hemel om de 
opname in de geloofsgemeenschap 
te symboliseren. Van de doopouders werd ook verwacht dat zij mee waakten over het 
zielenheil van hun doopkind. Volgens een achttiende-eeuwse publicatie waren de peter en 
meter “toesienders ende zielbestierders” en werd van hen verwacht “zorge te draegen voor 
de ziele van het kind”. Over de exacte rol van de doopouders bestaat weinig onderzoek. Was 
hun rol beperkt tot de doopplechtigheid of namen zij daarna ook nog een actieve rol waar in 
het leven van hun peter- of meterkind? De parochieregisters verschaffen in dit opzicht geen 
bijkomende informatie. Het loont wel de moeite om na te gaan wie de doopouders waren. 
Waren het familieleden en zo ja, welke verwantschap was er tussen dopelingen en 
doopouders? Gaf men de voorkeur aan grootouders of koos men andere familieleden? Als de 
doopouders niet familiaal verwant waren, wat was dan hun band met de ouders van de 
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dopeling? Waren het personen afkomstig uit hetzelfde sociaal-economische milieu of niet? 
Indirect verschaffen de doopakten dus ook informatie over sociale en familiale netwerken in 
het verleden. 
 
Naamgeving 
Tot de late middeleeuwen kregen kinderen in onze gewesten namen met een typische 
Germaanse oorsprong. Geleidelijk maakten deze namen plaats voor meer christelijk 
geïnspireerde namen. Dit proces voltrok zich eerst bij de elites en sijpelde langzaam door naar 
bredere lagen van de bevolking. Het Concilie van Trente was ook bepalend voor de 
voornaamgeving. In 1566 werd beslist dat vooral namen van heiligen moesten gekozen 
worden. Voornamen die refereerden naar andere religies of heidense gebruiken moesten ten 
allen tijde vermeden worden. Het Concilie van Trente stelde met andere woorden een einde 
aan de vrijheid en willekeur bij de voornaamgeving. Namen werden bij voorkeur gekozen uit 
het corpus van heiligennamen. De Gentse bisschop Triest gaf in 1640 onderstaande instructies 
mee aan zijn priesters in verband met de keuze van de voornaam: “De pastoor moet er voor 
zorgen dat aan de dopelingen geen obscene, belachelijke, fabelachtige namen van ijdele 
goden of heidenen gegeven worden, maar namen van Gods heilige, wier voorbeeldige daden 
aanzetten tot een godvruchtig leven”. De studie van voornamen in het verleden kon al op heel 
wat belangstelling rekenen. Voor zowel het oude hertogdom Brabant als het graafschap 
Vlaanderen werden al een aantal tendensen in kaart gebracht. Tijdens de zeventiende en 
achttiende eeuw doen zich een aantal wijzigingen voor. Zowel bij jongens als meisjes blijven 
dezelfde namen populair tijdens deze periode. Bij jongens waren de namen Joannes, Petrus 
en Jacobus vooral populair. Bij de meisjes spande Maria de absolute kroon. Deze namen 
worden in de loop van de achttiende eeuw wel steeds vaker gebruikt in combinatie met een 
tweede voornaam. De dubbele voornaam is een typisch kenmerk van de naamgeving tijdens 
de achttiende eeuw. De invloeden op de voornaamgeving zijn niet altijd eenvoudig te 
achterhalen. In sommige gevallen zijn er duidelijke aanwijzingen en is de invloed van de naam 
van de ouders en doopouders onmiskenbaar. Deze familiale invloed op de voornaamgeving 
daalt wel tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Onderzoek naar de voornaamgeving in 
plattelandsparochies ten noorden van Brugge bracht deze verschuivingen mooi in beeld. 
Tijdens de zeventiende eeuw was er bij circa de helft van de geboorten een duidelijk invloed 
van de namen van ouders of doopouders. In de achttiende eeuw daalde dit tot minder dan 20 
procent. 
 
Bij het ontbreken van een duidelijke familiale invloed is het moeilijker om te achterhalen 
waarom een bepaalde voornaam werd gekozen. Uit onderzoek is bekend dat bijvoorbeeld 
lokale heiligenverering een invloed kon uitoefenen op de populariteit van voornamen. In het 
Oost-Vlaamse Hansbeke bijvoorbeeld bouwde een gegoede boer rond 1763 een kapel en 
droeg die op aan de heilige Coleta. De devotie rond deze heiligenkapel liet zich meteen 
merken in de voornaamgeving in Hansbeke. Vóór 1763 werd de naam Coleta zelden gegeven 
aan meisjes. Na 1763 stijgt de populariteit van Coleta, zowel als eerste en tweede voornaam. 
De bouw van een kapel toegewijd aan deze heilige beïnvloedde met andere woorden de lokale 
voornaamgeving. Een soortgelijke invloed van lokale heiligenverering treft men ook aan in 
andere regio’s. In Lier bijvoorbeeld was Gummarus een populaire voornaam bij jongens. In 
Meldert kon Ermelindus dan heel wat ouders bekoren. Cornelius/Cornelia kon op 
belangstelling rekenen in Aalter. Het zijn allemaal voorbeelden van de invloed van lokale 
heiligenverering op de naamgeving.  
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Soms oefenden naast de parochieheiligen ook de kalenderheiligen een invloed uit op de 
voornaamgeving. Ouders vernoemden hun kinderen naar de heilige van de dag waarop het 
kind werd geboren of gedoopt. In Lokeren bijvoorbeeld werden 9,2 procent van de kinderen 
vernoemd naar kalenderheiligen. Ook heiligen verbonden aan bepaalde beroepen konden een 
invloed uitoefenen. Joseph was populair bij timmerlieden, Ivo bij advocaten en Eligius bij 
smeden. Soms werden kinderen ook vernoemd naar politieke figuren. De naam Maria-
Theresia bijvoorbeeld wordt populair tijdens de regeerperiode van de gelijknamige keizerin in 
de tweede helft van de achttiende eeuw.  
 
Tijdens latere periodes kunnen voornamen ook een duidelijk politieke voorkeur signaleren. Je 
kind Napoleon noemen tussen 1804 en 1815 impliceerde een vorm van steun aan deze keizer. 
Ook de keuze voor Willem tijdens het Hollands Bewind (1815-1830) kan een duidelijke 
politieke voorkeur verraden. Voornamen zijn dus zeker niet neutraal. Gedetailleerd onderzoek 
naar voornaamgeving in eenzelfde familie kan ook attitudes ten opzichte van kinderen aan 
het licht brengen. Werden kinderen vernoemd naar overleden broers of zussen? Is het 
mogelijk dat men op deze manier de herinnering aan een overleden kind levendig wilde 
houden? Kortom, aan de hand van de voornamen die binnen een familie of gemeenschap 
werden gebruikt, kan je ook een stukje sociale, culturele en zelfs politieke geschiedenis 
schrijven. [Eind deel artikel uit ’Geboorte, huwelijk en dood’]. 
 
PAROCHIEREGISTERS RIJKSARCHIEF PROVINCIE LIMBURG 
Sinds 2005 digitaliseert het Rijksarchief de parochieregisters van het Ancien Régime (zeg maar 
de maatschappelijke orde van vóór de Franse Revolutie). Intussen zijn reeds 28.119 registers 
samen goed voor meer dan 5,8 miljoen pagina's in digitale vorm beschikbaar. De consultatie 
is gratis maar om toegang tot de beelden te krijgen moet je over een login en een paswoord 
te beschikken. Op de website www.arch.be kan je een login en paswoord aanmaken door te 
klikken op 'registreer'. Je vult vervolgens naam, gebruikersnaam, e-mailadres en een wacht-
woord in en krijgt vervolgens een e-mail toegestuurd. Dan moet je de link in dit bericht aan- 
klikken om login en paswoord te activeren. 
 
Beek, akten en indexen 
Wanneer we gaan zoeken in het Rijksarchief in België naar Parochieregisters van de Provincie 
Limburg (digitaal), zien we dat er in de Archiefinventaris wel 4401 Archiefbestanddelen zijn en 
evenveel gedigitaliseerde archiefdocumenten. Om de inhoud overzichtelijk te krijgen, kiezen 
we onder het kopje ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ voor de plaats Beek 
en klappen de mogelijkheden zoveel mogelijk uit. We krijgen dan het volgende overzicht van 
de 17 scanseries in de parochieregisters van de Sint-Martinusparochie van het Loonse Beek:  

x Beek (Bree), parochie Sint-Martinus  
o Parochieregisters. Doopakten  
� Parochieregisters. Doopakten  
� 5000_000_00040_000_0_000224/11/1637 - 24/12/1758scans 
� 5000_000_00043_000_0_000115/06/1700 - 30/12/1806scans 
� 5000_000_00041_000_0_000213/02/1759 - 02/01/1798scans 
� 5000_000_00041_000_0_000124/03/1759 - 10/04/1788scans 
o Parochieregisters. Extra  
� Parochieregisters. Extra. Naamlijst  

http://www.arch.be/
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/open/c:5.#c:5.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5./open/c:5.c:0.#c:5.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A0./open/c:5.c:0.c:0.#c:5.c:0.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913284/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913274/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913273/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5./open/c:5.c:1.#c:5.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A1./open/c:5.c:1.c:0.#c:5.c:1.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/open/c:5.#c:5.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5./open/c:5.c:0.#c:5.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:0./open/c:5.c:0.c:0.#c:5.c:0.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5./open/c:5.c:1.#c:5.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:1./open/c:5.c:1.c:0.#c:5.c:1.c:0.
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� 5000_000_00041_000_0_000000/00/1745 - 00/00/1762scans 
� Parochieregisters. Vormelingenlijst  
� 5000_000_00040_000_0_024500/00/1730 - 00/00/1749scans 
� 5000_000_00041_000_0_010511/07/1765 - 04/08/1787scans 
� 5000_000_00043_000_0_007428/09/1783 - 08/09/1802scans 
o Parochieregisters. Huwelijksakten  
� Parochieregisters. Huwelijksakten  
� 5000_000_00042_000_0_000229/06/1637 - 04/02/1638scans 
� 5000_000_00042_000_0_000404/05/1650 - 15/05/1798scans 
� 5000_000_00043_000_0_007624/06/1700 - 26/11/1806scans 
o Parochieregisters. Index  
� Parochieregisters. Alfabetische index van dopen  
� 5001_000_00007_000_0_000100/11/1637 - 00/00/1797scans 
� Parochieregisters. Alfabetische index van huwelijken  
� 5001_000_00007_000_0_004300/00/1637 - 00/00/1797scans 
� Parochieregisters. Alfabetische index van overlijdens/begrafenissen  
� 5001_000_00007_000_0_008900/00/1687 - 00/00/1797scans 
o Parochieregisters. Overlijdensakten (begrafenis)  
� Parochieregisters. Overlijdens- en begrafenisakten  
� 5000_000_00042_000_0_024018/07/1687 - 08/04/1690scans 
� 5000_000_00042_000_0_016303/06/1690 - 24/11/1797scans 
� 5000_000_00043_000_0_010528/11/1728 - 07/11/1806scans 

Het openklappen 
Omdat we ons in dit hoofdstuk beperken tot de hoofdlijnen, onderzoeken we eerst de indexen 
of klappers van in dit geval de dopen in Beek. Het gaat daarbij nu vooral om gegevens met 
betrekking tot de zeventiende en begin achttiende eeuw (1600-1750). We gaan dus niet direct 
kijken in de doopakten zelf, maar in de voor onderzoek gemaakte indexen van die doopakten. 
Vooral is van belang dat we in deze lijsten de vroege akten vinden die op de familienaam 
Betten betrekking hebben, vanaf het begin van het doopboek,. We komen dan bij de volgende 
link: 

Parochieregisters. Index  
Parochieregisters. Alfabetische index van dopen  

5001_000_00007_000_0_000100/11/1637 - 00/00/1797 

Door in de websitepagina dan te klikken op 00/11/1637 - 00/00/1797 opent zich eerst de 
volgende archiefbeschrijving waardoor we zien dat er 59 gedigitaliseerde archiefdocumenten 
zijn. Door op dat kopje Gedigitaliseerde archiefdocumenten (59) te drukken openen zich de 
uiteindelijke scans van de klapper. Door op de eerste scan te klikken krijgen we de tekst van 
de eerste bladzijden te zien, die we naar behoeven kunnen vergroten en verkleinen.  

Parochieregisters. Provincie Limburg (digitaal) 

Inventaris van de parochieregisters. Provincie Limburg (digitaal)  

x Archiefbeschrijving  
x Gedigitaliseerde archiefdocumenten (59) 

 
Beek (Bree), parochie Sint-Martinus 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913271/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A1./open/c:5.c:1.c:1.#c:5.c:1.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913270/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913276/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913286/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5./open/c:5.c:2.#c:5.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A2./open/c:5.c:2.c:0.#c:5.c:2.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913279/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913280/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913287/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5./open/c:5.c:3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3./open/c:5.c:3.c:0.#c:5.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3./open/c:5.c:3.c:1.#c:5.c:3.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3./open/c:5.c:3.c:2.#c:5.c:3.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912485/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5./open/c:5.c:4.#c:5.c:4.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A4./open/c:5.c:4.c:0.#c:5.c:4.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913283/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913281/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913289/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5./open/c:5.c:3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5./open/c:5.c:3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:3./open/c:5.c:3.c:0.#c:5.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3./open/c:5.c:3.c:0.#c:5.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscans/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:3.c:0.c:0.#c:5.c:3.c:0.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscans/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.#c:5.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.#c:5.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:1./open/c:5.c:1.c:1.#c:5.c:1.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5./open/c:5.c:2.#c:5.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:2./open/c:5.c:2.c:0.#c:5.c:2.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5./open/c:5.c:3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:3./open/c:5.c:3.c:0.#c:5.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:3./open/c:5.c:3.c:1.#c:5.c:3.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:3./open/c:5.c:3.c:2.#c:5.c:3.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5./open/c:5.c:4.#c:5.c:4.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:5.c:4./open/c:5.c:4.c:0.#c:5.c:4.c:0.
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Parochieregisters. Index 
 
Parochieregisters. Alfabetische index van dopen 
 
� 5001_000_00007_000_0_000100/11/1637 - 00/00/1797 

 

De Tafel der Doopakten van Beek, oktober 1637 tot en inbegrepen het jaar 1758          
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-

A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00007_000_0_0001  

PAROCHIEREGISTERS RIJKSARCHIEF PROVINCIE LIMBURG BIJ FAMILYSEARCH 
FamilySearch is een genealogische organisatie die wordt beheerd door De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het was voorheen bekend als de Genealogical 
Society of Utah en is de grootste genealogische organisatie ter wereld. 
 
Miljoenen mensen gebruiken FamilySearch-records, bronnen en services om meer te weten 
te komen over hun familiegeschiedenis. Om te helpen bij dit geweldige streven, zijn  
FamilySearch en zijn medewerkers actief bezig met het verzamelen, bewaren en delen van 
genealogische records over de hele wereld, al gedurende meer dan 100 jaar. Klanten kunnen 
FamilySearch-services en -bronnen gratis online gebruiken op FamilySearch.org of via meer 
dan 5000 centra voor familiegeschiedenis in 129 landen, waaronder de belangrijkste 
bibliotheek voor familiegeschiedenis in Salt Lake City, Utah. Gezien de omvang van deze 
instelling kan men stellen dat Salt Lake City de toekomst op dit gebied dicteert.  Veel 
innovaties zullen vroeger of later ook ingang vinden bij de meeste andere genealogische 
bedrijven en instellingen.  
 
FamilySearch-website: https://www.familysearch.org/en/  
 
Parochieregisters Beek bij FamilySearch 
Wat FamilySearch heeft van de parochieregisters van Beek, vind je hier: 
 https://www.familysearch.org/search/catalog/33768?availability=Family%20History%20Library  
en dat is meer dan wat het Rijksarchief heeft op hun site www.search.arch.be!   
 
Voor Beek bestaat er, zo leerde ik van Marc Philippe, bijvoorbeeld een Gezinsklapper, ooit 
opgemaakt door het Rijksarchief. Hierin worden ook de getuigen (peters en meters) vermeld. 
Daar kunnen fouten in staan (namen of data die foutief gelezen werden), maar het kan wel 
degelijk een een handige hulp zijn. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3.#c:5.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3.c%3A0.#c:5.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A5.c%3A3.c%3A0.#c:5.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00007_000_0_0001
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912483/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00007_000_0_0001
https://www.familysearch.org/en/
https://www.familysearch.org/search/catalog/33768?availability=Family%20History%20Library
http://www.search.arch.be/
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De door mij hierna veel gebruikte Gezinsklappers van Beek zijn (na  registratie en/of inloggen 
te vinden op de site van Familysearch: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-
C3M1-KPCX?i=611&cat=33768  van image 612 tot image 984. 
 
 

SECUNDAIRE BRONNEN  
 
Gaande het onderzoek zal blijken dat de hoeveelheid secundaire bronnen verder toeneemt. 
Toch kunnen we aan het begin ervan al wel een paar specifieke soorten benoemen.  
 
Historisch-genealogische literatuur  
Te denken valt aan de eerder ontstane publicaties (boeken en artikelen) met betrekking tot 
het historisch onderzoek en de genealogische uitwerking over de door mij beschreven familie 
Bette(n). Zie www.bettecollection.nl of direct: https://bettecollection.nl/historieboeken/. 
 
S.F. Maes, J. Dreesen, De geschiedenis van Bree, I en II, Bree 1946 
 
Materialen uit het documentatiecentrum (bibliotheek, archieven en genealogie) van de 
Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree te Tongerlo, artikelen uit het tweejaarlijkse tijdschrift 
Ezendropke, zie http://www.heemkringbree.be/  
 
Diverse bijdragen tot de Loonse geschiedenis, J. Mertens 
 
Diverse bijdragen tot de Loonse toponymie J. Molemans 
 
De graven van Loon, dr. J. Vaes 
 
Historisch-genealogische websites 
CBG    https://cbg.nl/ 
Geneanet   https://nl.geneanet.org/  
Genealogieonline  https://www.genealogieonline.nl/  
Hans Prince/Dinteloord  https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-

gemeenten/ 
Wiewaswie   https://www.wiewaswie.nl/  
FamilySearch   https://www.familysearch.org/en/home/ 
Open Archieven  https://www.openarch.nl/?lang=nl  
StamboomForum  https://www.stamboomforum.nl/mijn/  
Rijksarchief in België  https://search.arch.be/nl/  
Rijksarchief Hasselt http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-

info&r=onze-leeszalen&d=hasselt 
Geneapage  http://www.geneapage.be/gp_bronnen.htm en 
  http://www.geneapage.be/gp_gemeenten.htm 
Marc Philippe/Overpelt http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/  
My Heritage  https://www.myheritage.nl/research  
Bijvoet/Bank van Pelt https://www.bijvoet.org/content/index.php/familieartikelen/146-de-

vier-dorpen-van-de-bank-van-pelt  
Genealogie in Limburg http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/persoonu_search.php? 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPCX?i=611&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPCX?i=611&cat=33768
http://www.bettecollection.nl/
https://bettecollection.nl/historieboeken/
http://www.heemkringbree.be/
https://cbg.nl/
https://nl.geneanet.org/
https://www.genealogieonline.nl/
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/
https://www.wiewaswie.nl/
https://www.familysearch.org/en/home/
https://www.openarch.nl/?lang=nl
https://www.stamboomforum.nl/mijn/
https://search.arch.be/nl/
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=hasselt
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=hasselt
http://www.geneapage.be/gp_bronnen.htm
http://www.geneapage.be/gp_gemeenten.htm
http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/
https://www.myheritage.nl/research
https://www.bijvoet.org/content/index.php/familieartikelen/146-de-vier-dorpen-van-de-bank-van-pelt
https://www.bijvoet.org/content/index.php/familieartikelen/146-de-vier-dorpen-van-de-bank-van-pelt
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/persoonu_search.php
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ONDERZOEKSMETHODEN    
 
Methode van naam-per-plaats (NPP) onderzoek 
In dit onderzoek maken we eerst gebruik van wat anderen zagen en wel in de hierna volgende 
volgorde van aanwijzingen naar de bronnen. 
 

x Het begint dus bij de woonplaats van Betten-naamdragers, hierboven is beredeneerd 
gekozen voor de volgende woonplaasten: 
BREE, BEEK, BOCHOLT/Veldhoven, HAMONT, HECHTEL, OVERPELT, LOMMEL, 
KAULILLE, REPPEL, GERDINGEN, GROTE BROGEL, PEER, WIJCHMAAL 

x De feitelijke brongegevens zullen we putten uit de Parochieregisters, waarbij de Naam-
registers dan wel de Gezinsklappers naar de eigenlijke akten of aantekeningen leiden.  

x Soms zullen de gegevens van GUL2019 leiden naar Betten-namen die we nog niet 
eerder kenden en zullen overzichten uit die databron bepalen hoe we in specifieke 
gevallen verder zoeken.  

x Zowel de Naamregisters als de Gezinsklappers kunnen per situatie genomen worden 
uit de bron van Rijksarchief in Belgie of uit die van FamilieSearch. 

x Daarnaast zullen nog weer andere basisgegevens gebruikt worden om de 
brongegevens op te zoeken. Te denken valt aan de secundaire bronnen die hiervoor in 
grote lijnen genoemd zijn, maar welke lijst gaande het onderzoek fors zal kunnen 
groeien.  

 
Gekozen volgorde voor het gebruik van de bronnen 
 

1. Naamklapper dopen Betten-naamdragers 
 

2. Gezinsklapper dopen van de gevonden kinderen Betten  
met doopgetuigen 

 
3. Gezinsklapper dopen families  

waarin Betten-naamdragers doopgetuigen zijn 
 

4. Naamklappers huwelijken en overlijdens  
Betten-naamdragers 

 
5. Gezinsklapper huwelijken en overlijdens (huw. p. 846; overl. p. 923) 

Betten-naamdragers/aanverwante families 
 

6. GUL (Genealogie uit Limburg 2019) 
Betten-naamdragers in de gekozen Loonse dorpen 
 

7. De originele ‘akten’ van de gevonden Betten-naamdragers en anderen die van familiair 
belang zijn; dit geldt voor parochieregisters, maar ook voor andere primaire bronnen 
zoals gichtboeken etc.  

 
Zoals hierboven is aangegeven zal er gaande het onderzoek een lijst met secundaire bronnen 
ontstaan door diverse boeken, artikelen en internetgegevens, samengevat onder Literatuur. 
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ONDERZOEKSGEBIED LOONSE KEMPEN I  
 
Voorbeeld onderzoeksmethode woonplaats Bree 
Het hiervoor genoemde Overzicht van de Limburgse Parochieregisters17 is digitaal te raad-
plegen en geeft voor Bree, de eerste te onderzoeken woonplaats, de volgende gegevens: 
 
Bree, parochie Sint-Michiels...............................................................................123 
Parochieregisters. Doopakten.............................................................................123 
Parochieregisters. Doopakten.............................................................................123 
Parochieregisters. Huwelijksakten......................................................................123 
Parochieregisters. Huwelijksakten......................................................................123 
Parochieregisters. Huwelijksakten. Huwelijksbeloften.......................................124 
Parochieregisters. Index......................................................................................124 
Parochieregisters. Alfabetische index van dopen...............................................124 
Parochieregisters. Alfabetische index van huwelijken........................................124 
Parochieregisters. Alfabetische index van overlijdens/begrafenissen................125 
Parochieregisters. Chronologische index van overlijdens/begrafenissen...........125 
Parochieregisters. Overlijdensakten (begrafenis)...............................................125 
Parochieregisters. Overlijdens- en begrafenisakten............................................125 
Parochieregisters. Overlijdensakten. Overlijdens- en begrafenisakten van 
kinderen...............................................................................................................125 
 
De betreffende pagina’s van het overzicht geven op de hierna volgende pagina’s de data, eerst 
als overzichtslijst en daarna opengeslagen met vanwege de internetversie van dit boek de erbij 
behorende links per onderdeel.  
 
Deze links geven de mogelijkheid om na registreren bij de website van Rijksarchief België en 
het intikken van naam en wachtwoord de originele brondocumenten (de 82 gedigitaliseerde 
archiefdocumenten van Bree) in te zien.  
 
Omdat we in dit onderzoek ons bepalen bij de 16de en 17de (soms begin 18de eeuw), kunnen 
we door de link met de daarbij behorende jaartallen (met Ctrl en klikken voor de koppeling) 
openen.  
 
Daarna begint bij de klappers het doorklikwerk om tot de juiste beginletters te komen; bij de 
werkelijke akten/aantekeningen zoeken we in de gegevens die we op het scherm te zien 
krijgen en klikken dan wel scrollen voor- of achteruit naar het gezochte document. 
 

                                                           
17 Zie pag. *** van dit boek en  https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-
A0515_111197_109891_DUT. 

https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0515_111197_109891_DUT
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0515_111197_109891_DUT
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De gedigitaliseerde archiefdocumenten van de Parochieregisters RAH18 
 

Bree, parochie Sint-Michiels 

x Parochieregisters. Doopakten 
o Parochieregisters. Doopakten 
� 5000_000_00099_000_0_0001_r19/06/1583 - 03/07/1597 
� 5000_000_00100_000_0_0000_r13/07/1597 - 02/02/1620 
� 5000_000_00101_000_0_0000_r05/01/1620 - 20/12/1645 
� 5000_000_00101_000_0_0186_r18/05/1627 - 18/05/1627 
� 5000_000_00102_000_0_000006/01/1646 - 09/11/1722 
� 5000_000_00102_000_0_033819/04/1716 - 22/03/1717 
� 5000_000_00109_000_0_0001_r08/01/1723 - 10/10/1797 
� 5000_000_00105_000_A_000008/01/1723 - 28/12/1818 
x Parochieregisters. Huwelijksakten 
o Parochieregisters. Huwelijksakten 
� 5000_000_00103_000_0_0003_r05/08/1582 - 08/11/1628 
� 5000_000_00104_000_0_0001_r26/01/1631 - 16/10/1722 
� 5000_000_00110_000_0_0001_r15/01/1723 - 09/10/1797 

                                                           
18 Rijksarchief Hasselt, Bampslaan4, 3500 Hasselt, België; http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-
info&r=onze-leeszalen&d=hasselt. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/open/c:22.#c:22.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22./open/c:22.c:0.#c:22.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A0./open/c:22.c:0.c:0.#c:22.c:0.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913628/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913629/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913630/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913795/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913797/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913832/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914021/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22./open/c:22.c:1.#c:22.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A1./open/c:22.c:1.c:0.#c:22.c:1.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913634/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913798/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913834/level/file
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=hasselt
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=hasselt
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/open/c:22.#c:22.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22./open/c:22.c:0.#c:22.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:0./open/c:22.c:0.c:0.#c:22.c:0.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22./open/c:22.c:1.#c:22.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:1./open/c:22.c:1.c:0.#c:22.c:1.c:0.
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� 5000_000_00105_000_B_027915/02/1723 - 08/02/1799 
� 5000_000_00105_000_B_027818/02/1754 - 12/06/1755 
� 5000_000_00105_000_B_035731/01/1800 - 27/11/1806 
� 5000_000_00105_000_B_037128/01/1807 - 22/11/1818 
o Parochieregisters. Huwelijksakten. Huwelijksbeloften 
� 5000_000_00103_000_0_0001_r18/08/1584 - 18/08/1584 
x Parochieregisters. Index 
o Parochieregisters. Alfabetische index van dopen 
� 5001_000_00017_000_0_0001_r00/00/1583 - 00/00/1797 
� 5001_000_00016_000_0_000123/04/1583 - 09/11/1797 
o Parochieregisters. Alfabetische index van huwelijken 
� 5001_000_00017_000_0_0108_r00/00/1582 - 00/00/1797 
� 5001_000_00016_000_0_020905/08/1582 - 00/00/1797 
o Parochieregisters. Alfabetische index van overlijdens/begrafenissen 
� 5001_000_00017_000_0_0203_r00/00/1623 - 00/00/1797 
o Parochieregisters. Chronologische index van overlijdens/begrafenissen 
� 5001_000_00016_000_0_033330/08/1623 - 06/05/1797 
x Parochieregisters. Overlijdensakten (begrafenis) 
o Parochieregisters. Overlijdens- en begrafenisakten 
� 5000_000_00106_000_0_0001_r30/08/1623 - 01/11/1632 
� 5000_000_00106_000_0_0014_r08/08/1634 - 22/12/1676 
� 5000_000_00106_000_0_0066_r25/01/1677 - 28/12/1779 
� 5000_000_00107_000_C_000103/01/1780 - 25/12/1797 
� 5000_000_00107_000_B_000103/01/1780 - 15/11/1797 
� 5000_000_00107_000_C_001930/05/1800 - 12/06/1855 
o Parochieregisters. Overlijdensakten. Overlijdens- en begrafenisakten van kinderen 
� 5000_000_00107_000_A_000104/05/1786 - 02/12/1830 
� 5000_000_00107_000_B_001105/03/1790 - 03/04/1797   

Zoekmethode en database FamilySearch 
Omdat door de jaren heen de zoekmethode via FamilySeach mij vertrouwder is geraakt en het 
de indruk wekt dat FS op sommige gebieden meer brondocumenten heeft verfilmd, kies ik 
vanaf nu en in eerste instantie voor de zoekmethoden van FS. Dat gaat zo:  
 

1. Zoek via Google de website FamilySearch: https://www.familysearch.org/en/home/. 
2. Maak een account aan of als dat al bestaat: log in met emailadres en wachtwoord. 
3. Ga via de Search-knop naar Catalog, dan ontstaat de mogelijkheid om per plaats te 

zoeken. 
4. Type als zoekplaats Bree en kies uit de ontstane lijst Belgium, Limburg, Bree. 
5. Kies dan uit de films of begin gewoon met Any en Search. De volgende list onstaat: 

Belgium, Limburg, Bree - Church records ( 1 )  
Belgium, Limburg, Bree - Civil registration ( 2 )  
Belgium, Limburg, Bree - Naturalization and citizenship ( 1 )  
Belgium, Limburg, Bree - Notarial records ( 5 )  

Belgium, Limburg, Bree - Population ( 2 )  
6. Omdat wij beginnen met de Parochieregisters klikken we eerst op Church Records en 

openen daarmee via de tussenstap Parochieregisters 1583-1905 de mogelijkheden 
tussen de diverse films te kiezen. Die lijst van 10 onderdelen ziet er (na even scrollen) 
zo uit als hieronder, waarbij ik de steeds herhaalde gegevens voor dit boek heb 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914024/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914023/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914026/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914029/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A1./open/c:22.c:1.c:1.#c:22.c:1.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913632/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22./open/c:22.c:2.#c:22.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A2./open/c:22.c:2.c:0.#c:22.c:2.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912479/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A2./open/c:22.c:2.c:1.#c:22.c:2.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912499/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912480/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A2./open/c:22.c:2.c:2.#c:22.c:2.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912500/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A2./open/c:22.c:2.c:3.#c:22.c:2.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912481/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22./open/c:22.c:3.#c:22.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A3./open/c:22.c:3.c:0.#c:22.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913637/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913639/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913641/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913829/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913825/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913831/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c%3A22.c%3A3./open/c:22.c:3.c:1.#c:22.c:3.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913824/level/file
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913827/level/file
https://www.familysearch.org/en/home/
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A412296%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A438738%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A1410078%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A714096%20
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=%2Bsubject_id%3A352083%20
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:1./open/c:22.c:1.c:1.#c:22.c:1.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22./open/c:22.c:2.#c:22.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:2./open/c:22.c:2.c:0.#c:22.c:2.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:2./open/c:22.c:2.c:1.#c:22.c:2.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:2./open/c:22.c:2.c:2.#c:22.c:2.c:2.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:2./open/c:22.c:2.c:3.#c:22.c:2.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22./open/c:22.c:3.#c:22.c:3.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:3./open/c:22.c:3.c:0.#c:22.c:3.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/node/c:22.c:3./open/c:22.c:3.c:1.#c:22.c:3.c:1.
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weggehaald. Door op de link met het fototoestel achteraan de lijn te drukken open je 
de filmrol. Het gaat hier uiteraard in eerste instantie om dezelfde verfilmde 
archiefboeken als waarvan we hiervoor de lijst zagen. Vanwege gewoonte en 
gebruikersgemak kies ik voor deze zoekmethode in de FS database. 

 
Klappers 1583-1797 
International Film 
317882 
 8308689 
 
Dopen 1583-1620, 1723-1797 
International Film 317883  8308690 
   
Dopen 1620-1796 
International Film 317884  8308691 
   
Huwelijken 1583-1797 Overlijdens 1627-1797 
International Film 317885  8308692 

 
Dopen, huwelijken 1723-1846 
International Film 673604  8300848 
Huwelijken 1846-1905 Overlijdens 1780-1855 
International Film 616826  8300735 

 
Dopen, huwelijken, overlijdens 1772 
International Film 634289 Item 5 8300823 
Dopen 1583-1797 (een andere filming) 
International Film 1358950 Items 4-8  8309086 
Huwelijken 1583-1797 Overlijdens 1623-1855 Dopen, huwelijken 1723-1818 Dopen, 
huwelijken, overlijdens 1806-1808 Dopen, huwelijken 1819-1845 (een andere filming) 
International B1 High Density 1358951 8309085 
   
Klappers 1583-1797 (een andere filming) 
International Film 1358952  8309084 
 

 
 

Rijksarchief B-Limburg, Bampslaan 4,3500 Hasselt, België 
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DEEL 2  GENEALOGISCH VERTREKPUNT 

  

 

BASIS VOOR EEN VERVOLG 

 

Uitgangspunt van nieuw onderzoek 

Een onderzoekstraject heeft net als een gewone reis een bepaald vertrekpunt nodig. We 

dwalen maar niet wat in het rond, maar gaan ergens van uit en op weg ergens naar toe. Het 

vetrekpunt biedt onder meer houvast bij de ontwikkeling van doelen en andere gedachten of 

ideeën, zoals in het geval van dit onderzoek de hiervoor besproken hypotheses. We bespraken 

inmiddels het onderzoeksgebied, benoemden de doelen in de vorm van bevestiging of 

ontkenning van de hypothese en beperkten het aantal te onderzoeken woonplaatsen tot die 

van wat we noemden ‘De Loonse Kempen I’. Maar wat is nu precies inhoudelijk het 

genealogisch vertrekpunt voor dit historisch-genealogisch onderzoek?  

 

In een containerantwoord samengevat vormt de uitkomst van mijn vorige boek ‘Jacobus 
Betten en zijn verborgen verleden’ de genealogische basis. Daar worden de openingen voor 

nader onderzoek benoemd en de contouren van dit huidige boek liggen erin verborgen. 

Uiteraard is dat voor een goed verstaan te vaag. Vandaar dat deze opening van DEEL 2 de 

belangrijke vondsten en genealogische resultaten uit het genoemde boek naar voren haalt
1

, 

van waaruit we verder denken en zoeken.  

 

Het onderzoeksgebied nader bekeken 

Behalve het uitgangspunt is natuurlijk ook de verkenning van het onderzoeksgebied van 

belang. Het is wel duidelijk dat het nu bekende voorgeslacht Betten wortels heeft in het 

huidige Belgisch Limburg, dat vroeger tot de Zuidelijke Nederlanden
2

 behoorde. Maar ook dan 

                                                           

1

 Voor het geheel van genoemde genealogische resultaten, zie Jacobus Betten en zijn verborgen verleden, deel 

4, Tussenbalans, pag. 127-157, via https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf. 

Hierbij wordt opgemerkt dat in het boek Jacobus Betten …  Maria Betten, gedoopt 16 september 1642 te Bree, 

ouders Christianus Betten en Helena Nijs wel worden vermeld (p. 49), maar dat in het PROGEN programma van 

2016 deze gegevens nog niet waren verwerkt, waardoor zij in het Gezinsrepertorium Betten van het genoemde 

boek en dus ook hieronder niet voorkomen. Ditzelfde geldt voor Antonius Betten, gedoopt 27 oktober 1641 te 

Beek, ouders  Joannes Betten en Margareta Soors. Deze twee Betten-gezinnen kregen daardoor in 2016 geen 

eigen lemma in het gezinsrepertorium. N.B. Antonius Betten wordt hier wel twee maal als doopgetuige/peter 

vermeld.  

2

 De Zuidelijke Nederlanden is de (verzamel)naam voor de verschillende landsheerlijkheden uit de Habsburgse 

Nederlanden die onder het gezag van de Habsburgers bleven, nadat de opstandige zeven noordelijke provinciën 

zich in 1581 hadden afgescheiden. Omdat de Habsburgse landsheer vanaf 1556 tevens koning van Spanje was, 

waren de Zeventien Provinciën als geheel toen de Koninklijke of Spaanse Nederlanden genoemd. Maar na de 

afscheiding was ook die benaming nog enkel op de Zuidelijke Nederlanden van toepassing. Geografisch gezien 

kunnen, naast de gebieden onder bewind van de Habsburgers, ook het prinsbisdom Luik en andere kleinere 

territoria tot de Zuidelijke Nederlanden gerekend worden. Na beëindiging van de Spaanse Successieoorlog in 

1713 kwamen de Zuidelijke Nederlanden door het Verdrag van Utrecht onder bewind van de Oostenrijkse 

Habsburgers en werden om die reden ook wel de Oostenrijkse Nederlanden of Belgium Austriacum genoemd.  

Aan de administratieve eenheid van de Zuidelijke Nederlanden kwam een eind toen het in 1795 door Frankrijk 

geannexeerd werd. Onder het opvolgende bewind van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) 

werd het betreffende gebied wel weer aangeduid als de Zuidelijke Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden 

kwamen op zichzelf te staan als gevolg van de afscheiding door de Noordelijke Nederlanden bij de Acte van 

Verlatinghe van 1581 op 26 juli waarin Filips II van Spanje vervallen van de troon van de Lage Landen werd 

verklaard. Dit betekende dat de noordelijke provinciën zich feitelijk van de Spaanse Nederlanden afsplitsten ten 

https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf
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is het nodig het onderzoeksgebied nader in kaart te brengen, want het uitgangspunt ‘Loonse 
Kempen’ is nog een te onduidelijk veld. Voor een nadere indicatie maak ik gebruik van het 
materiaal dat de onderzoekers van GUL 2019

3

 hebben samengebracht en waarin op naam en 

plaats gezocht kan worden.  

Wanneer we gaan zoeken naar de achternaam Betten krijgen we in deze gegevensbron de 

navolgende reeks van mogelijkheden tot onderzoek. Opnieuw moet worden ingezoomd om 

het gebied te beperken, waarbij tevens op de vroege periode gelet dient te worden. Rijkelijk 

veel van het werk van GUL 2019 betreft de 18
de

 eeuw en later, terwijl dit onderzoek zich vooral 

richt op de 17
de

 (en zo mogelijk de 16
de)

 eeuw. Uit de gegevens van GUL komen we tot de 

navolgende indicatie met betrekking tot de familienaam Betten.  

 

 

Parenteel van Hermanus Betten (versie 20 september 2016) 

 

I.1Hermanus Betten, geboren circa 1645
4

, overleden op 07-11-1717 te Overpelt. 

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1670 met Petronella Tiesen, overleden voor 1675 (te Beek?). 

Gehuwd voor de kerk (2) op 10-02-1675 te Beek (getuige(n): Leonardo Coppen (tekent vaak 

huwelijksakten als getuige mee) en Antonio Betten; frater Leonardus Coenen) met 

Catharina Viggels, 36 jaar oud, gedoopt op 21-09-1638 te Bree (getuige(n): Petrus Stoe 

en Aleijdis Vanderhelst), dochter van Arnoldus Viggels en Agathe Cillen. In mei 1682 

tekent Hermanno Betten in de kerk van Beek bij het huwelijk van Godefridum Gerits en 

Sibillam Achten, samen met Henrico Soors; twee maanden later in juli bij ene Nicolaas 

en Sibillam Muens en 13 februari 1685 bij een huwelijk Joosten-Willems. Daarna komt 

Hermanus Betten niet meer voor in de parochieregisters van Beek.   

Uit het eerste huwelijk: 

1.Aleijdis Betten, gedoopt op 14-09-1670 te Beek (getuige(n): Joannes Betten en Reneera 

Ceunen). 

Uit het tweede huwelijk: 

2.Joannes Betten (zie II.2). 

3.Matthijs (Mathias/Matheus) Betten (zie II.4). 

4.Gertrudis Betten, gedoopt op 23-04-1679 te Beek (getuige(n): Guilielmus Tiesen en Maria 

Coesen). 

5.Margareta Betten (zie II.9). 

 

II.2Joannes Betten, gedoopt (RK) op 24-10-1675 te Beek (getuige(n): Henricus Soors en 

Margarita van Mortel alias Soors), overleden op 26-09-1741 te Overpelt op 65-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-05-1698 te Overpelt (RK) (getuige(n): Petrus 

Smolders en Mathias Betten (Matthia Bethem)) met Petronella Reijnkens/Renckens, 35 

jaar oud, gedoopt op 13-04-1663 te Overpelt, overleden op 10-12-1719 te Overpelt op 

56-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Reijnkens en Elizabetha Voets. 

Uit dit huwelijk: 

                                                           

opzichte van de Zuidelijke, ook al was het document in Willem van Oranje's optiek toen nog voor het geheel van 

de Zeventien Provinciën bedoeld. De facto werd de scheiding bewerkstelligd door de Val van Antwerpen vier jaar 

later, in 1585 op 27 augustus.  

3

 Genealogie uit Limburg, zie http://www.geneapage.be/ en www.pro-gen.be. 

4

 De geboortedatum van Hermanus Betten wordt later in dit deel beredeneerd bijgesteld naar ca 1638. 

http://www.geneapage.be/
http://www.pro-gen.be/
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1.Margareta Betten, gedoopt op 12-04-1699 te Overpelt (getuige(n): Petrus Peten in de plaats 

van Hermanus Betten en Elizabeth Renkens), overleden op 04-04-1762 te Overpelt op 

62-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 10-01-1740 te Overpelt (RK) (getuige(n): Joannes 

Adriaenzens en Wilhelmus Renkens) met Goswinus Claes, 59 jaar oud, gedoopt (RK) op 

26-01-1680 te Balen, overleden op 15-01-1752 te Overpelt op 71-jarige leeftijd, zoon 

van Laurentius Claes en Margareta Willen. {Hij was eerder gehuwd circa 1705 met Maria 

van Balen, gedoopt (RK) op 25-11-1675 te Overpelt, overleden op 08-05-1728 te Overpelt op 

52-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus van Balen en Anna Spelters.  Hij was eerder gehuwd 

voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 03-08-1728 te Overpelt met Joanna Gerrits, overleden op 

09-05-1739 te Overpelt.} 

 

2.Joannes Betthem/Betten (zie III.3). 

 

II.4Matthijs (Mathias/Matheus) Betten, 1724: brouwer, gedoopt op 14-01-1677 te Beek 

(getuige(n): Henricus Leen en Elisabetha Raeijmadekers), overleden op 07-01-1739 te 

Kaulille op 61-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) voor 1698 met Aleidis (Eel) Winters, dochter van N.N. Winters en Margaretha 

(Griet) N.N. (weduwe Winters). 

Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 13-06-1717 te Kaulille met Elisabeth 

Broeckmans, 25 jaar oud, gedoopt op 06-08-1691 te Neerpelt, overleden op 12-05-1738 

te Kaulille op 46-jarige leeftijd, dochter van Gijsbertus Broeckmans en Catharina (Lijn 

Geunis/Catharina Gevens/Geuens) Goeiens. 

Uit het eerste huwelijk: 

1.Catharina Betten (zie III.7). 

2.Jacobus Betten (zie III.9). 

Uit het tweede huwelijk: 

3.Helena Betten, gedoopt (RK) circa 1723 te Kaulille, overleden op 28-04-1807 te Kaulille. 

4.Aleidis/Aldegondis Betten (zie III.13). 

5.Wilhelmus Betten, gedoopt (RK) op 26-02-1730 te Kaulille. Wilhelmus ontvangt samen met zijn 

tweelingzus Aleidis (Aldegundis) het vormsel in 1740 (Par. Reg.), tevens samen met Aldegundis 

en Henricus Paep, kinderen van Joannes Paep en hun stiefzuster Catharina Betten  

 

II.9Margareta Betten, gedoopt op 05-01-1682 te Beek (getuige(n): Andreas Viggels en Helena 

Soors), overleden op 27-09-1757 te Zolder op 75-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-04-1704 te Beek met Nicolaus Gofferdt, 

overleden op 30-04-1747 te Zolder. 

Uit dit huwelijk: 

1.Maria Catharina Goffart, gedoopt op 12-03-1705 te Beek (getuige(n): Antonius Betten en 

Maria Viggels), overleden op 17-05-1782 te Zolder op 77-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-05-1727 te Zolder met Joannes Cloeselmans, 

22 jaar oud, gedoopt (RK) op 11-11-1704 te Overpelt, overleden op 19-12-1758 te Zolder 

op 54-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus Claesemans en Helena Smolders. 

 

2.Nicolaus Goffart, gedoopt op 10-11-1706 te Beek (getuige(n): Andreas Viggels en Anna 

Viggels). 

3.dochter Goffart, gedoopt op 24-01-1716 te Beek, overleden op 24-01-1716 te Beek, 0 dagen 

oud. 
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4.Joannes Goffart, gedoopt op 02-04-1717 te Beek (getuige(n): Mattheus Betten en Petronella 

Betten). 

5.Fransiscus Goffart, gedoopt op 06-10-1719 te Beek (getuige(n): Joannes Betten en Helena 

Soors). 

6.Margareta Goffaer, gedoopt op 15-08-1722 te Zolder (getuige(n): Joannes Bortels en Ida 

Hoijdonckx). 

7.Catharina Elisabetha Goffaer, gedoopt op 04-06-1724 te Zolder (getuige(n): Florentius 

Heckens en Catharina Daniels). 

8.Maria Goffaer, gedoopt op 20-10-1726 te Zolder (getuige(n): Hubertus Moris en Maria Joanna 

Menten). 

 

III.3Joannes Betthem/Betten, gedoopt op 17-02-1701 te Overpelt (getuige(n): Mattheus Block 

in naam van peter Anthony Betthem en meter Aleydis Renckens), overleden op 

06-05-1755 te Overpelt op 54-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 22-06-1728 te Overpelt (getuige(n): Petrus 

Schepers en Joannes Jansen) met Joanna Claes, overleden op 24-11-1747 te Overpelt. 

Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 12-01-1749 te Overpelt met Maria Voets, 

overleden op 04-03-1773 te Overpelt. 

Uit het eerste huwelijk: 

1.Petronella Betten/Betenem, gedoopt op 18-08-1730 te Overpelt (getuige(n): peter Matthias 

Betten, meter Margaretha Betten (zuster *1699-1762* van Joannes of tante 

*1682-1757*), overleden op 06-10-1747 te Overpelt op 17-jarige leeftijd. 

 

III.7Catharina Betten, geboren circa 1698 te Kaulille, overleden op 04-12-1783 te Kaulille. 

Gehuwd (1) circa 1719 met Joannes Paep, gedoopt (RK) op 20-11-1701 te Wijchmaal, overleden 

op 28-05-1751 te Kaulille op 49-jarige leeftijd, zoon van Henricus Paep en Maria Jannis. 

Gehuwd voor de kerk (2) op 09-01-1753 te Kaulille (RK) met Petrus Smeets, gedoopt (RK) circa 

1705, overleden op 17-01-1769 te Kaulille. 

Uit het eerste huwelijk: 

1.Aleidis Paep, gedoopt op 11-04-1731 te Kaulille (getuige(n): Mathias Betten en Marie Beckers 

alias Winters). Aleidis ontvangt samen met haar broer Henricus in 1740 het vormsel. Zie 

de Vormelingenlijst in de Par.Reg. Kaulille. Zij wordt dan Aldegundis genoemd en is 

negen jaar. 

2.Henricus Paep, gedoopt op 16-10-1733 te Kaulille (getuige(n): Henricus N.N. en Catharina 

Paep). Henricus ontvangt samen met zijn zuster Aleidis (Aldegundis) in 1740 het vormsel. 

Hij is dan zeven jaar.   

3.Joannes Paep, gedoopt op 28-03-1736 te Kaulille RK (getuige(n): Mathias Betten en Maria 

Winters), overleden op 30-03-1739 te Kaulille op 3-jarige leeftijd. 

4.Mathias Paep, gedoopt op 09-04-1738 te Kaulille (getuige(n): Joannes Betten en Catharina 

Neven). 

5.Andreas Paep, gedoopt op 16-04-1741 te Kaulille (getuige(n): Joannes Petrus Pex en Catharina 

Rutten), overleden op 02-11-1779 te Kaulille (ongehuwd) op 38-jarige leeftijd. 

6.Maria Elisabeth Paep, gedoopt op 21-10-1744 te Kaulille (getuige(n): Andreas Theunissen en 

Anna Huijbrechts). 

7.Maria Margaritha Paep, gedoopt op 11-04-1746 te Kaulille (getuige(n): Mathias Thijs en Marie 

Kerckhofs). 

8.Petronella Paep/Paeps, gedoopt op 01-06-1750 te Kaulille (getuige(n): Joannis Betten en 



39 
 

Catharina Pinxten), overleden op 03-01-1780 te Kaulille op 29-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-08-1777 te Kaulille (RK) met Joannes Verhees, 

26 jaar oud, gedoopt op 23-07-1751 te Kaulille (getuige(n): Joannes Dijckmans en Marie 

Mores), overleden op 06-09-1826 te Kaulille op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem 

(Guillaume) Verhees en Maria Heeren. {Hij was ook ooit gehuwd met Anna Neven, gedoopt 

op 21-10-1754 te Kaulille (getuige(n): Henricus Vrancken en Anna Ieven), overleden op 

07-06-1823 te Kaulille op 68-jarige leeftijd.} 

III.9Jacobus Betten, geboren circa 1701 te Kaulille, overleden op 24-02-1762 te Fijnaart, 

begraven op 02-03-1762 te Fijnaart. 

Ondertrouwd op 25-05-1726 te Willemstad, gehuwd op 16-06-1726 te Breda, gehuwd voor de 

kerk op 23-01-1727 te Breda (RK Waterstraat) met Francijntje Knook, 36 jaar oud, 

gedoopt (NH) op 29-07-1689 te Zevenbergen, begraven op 12-06-1761 te Fijnaart op 

71-jarige leeftijd. 

Uit dit huwelijk: 

1.Alijdis Betten, gedoopt (RK) op 22-04-1727 te Breda (getuige(n): Joannes Bette en Elisabeth 

Winters). 

2.Johannis Betten, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te 

Fijnaart op 63-jarige leeftijd. 

 

III.13Aleidis/Aldegondis Betten, gedoopt op 26-02-1730 te Kaulille. Aleidis ontvangt samen met 

haar broer Wilhelmus het vormsel in 1740 (zie Vormelingenlijst in Par. Reg. 

Kaulille). Zij heet dan Aldegundis en is 10 jaar. Zij ontvangen het vormsel samen 

met de kinderen Aleidis en Henricus Paep. Overleden op 18-07-1804 te Kaulille 

op 74-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-09-1751 te Kaulille met Joachim Bormans, 25 

jaar oud, gedoopt op 13-10-1725 te Valkenswaard (N-Br. Nl), overleden op 19-11-1779 

te Kaulille op 54-jarige leeftijd. 

Uit dit huwelijk: 

1.Elisabeth Bormans, gedoopt op 09-01-1755 te Kaulille. 

Gehuwd met Petrus Matheus Peeskens, overleden 1822. 

2.Marcellus Bormans, gedoopt op 04-02-1757 te Kaulille. 

3.Matheus Bormans, gedoopt op 01-12-1759 te Kaulille, overleden op 01-12-1759 te Kaulille, 0 

dagen oud. 

4.Maria Bormans, gedoopt op 14-01-1761 te Kaulille (getuige(n): Petrus Smeets en Lucia Ercken 

in de plaats van Maria Bormans uit Valkensweert.). 

5.Maria Helena Bormans, gedoopt op 07-12-1763 te Kaulille, overleden op 11-10-1779 te 

Overpelt op 15-jarige leeftijd. 

6.Joanna Bormans, gedoopt op 02-03-1767 te Kaulille. 

Gehuwd met Leonardus Van Saman, geboren te Achel. 

7.Petronella Bormans, gedoopt op 18-09-1769 te Kaulille. 

8.Petronella Bormans, gedoopt op 10-10-1771 te Kaulille, overleden op 26-09-1781 te Kaulille 

op 9-jarige leeftijd. 
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Gezinsrepertorium Betten (PROGEN 2016) 

 

Betten Aleidis/Aldegondis                                                    (III.13) 

    *                                     † 18-07-1804 Kaulille                 

    = 26-02-1730 Kaulille                 

      (dochter van Betten Matthijs (II.4) en Broeckmans Elisabeth (II.6)) 

f     27-09-1751 Kaulille                                                       

Bormans Joachim                                                            (III.12) 

    *                                     † 19-11-1779 Kaulille                 

    = 13-10-1725 Valkenswaard (N-Br. Nl)  

Uit dit huwelijk: 

 1. Elisabeth                                                                (IV.14) 

    = 09-01-1755 Kaulille                 

    x met Peeskens Petrus Matheus      (IV.13) 

 2. Marcellus                                                              (IV.15) 

    = 04-02-1757 Kaulille                 

 3. Matheus                                                                 (IV.16) 

    *                                     † 01-12-1759 Kaulille                 

    = 01-12-1759 Kaulille                 

 4. Maria                                                                    (IV.17) 

    = 14-01-1761 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Petrus Smeets en Lucia Ercken in de plaats van  

Maria Bormans uit Valkensweert.) 

 5. Maria Helena                                                             (IV.18) 

                                          † 11-10-1779 Overpelt                 

    = 07-12-1763 Kaulille                 

 6. Joanna                                                                   (IV.20) 

    = 02-03-1767 Kaulille                 

    x met Van Saman Leonardus       (IV.19) 

 7. Petronella                                                               (IV.21) 

    = 18-09-1769 Kaulille                 

 8. Petronella                                                               (IV.22) 

    *                                     † 26-09-1781 Kaulille                 

    = 10-10-1771 Kaulille                 

 

Betten Catharina                                                           (III.7) 

                                          † 04-12-1783 Kaulille                 

      (dochter van Betten Matthijs (II.4) en Winters Aleidis (II.5)) 

f (1) circa 1730 Paep Joannes                                                              (III.8) 

    *                                     † 28-05-1751 Kaulille                 

    = 20-11-1701 Wijchmaal                

      (zoon van Paep Henricus en Jannis Maria) 

f (2) 09-01-1753 Kaulille                                                       

Smeets Petrus                                                              (III.10) 

    *                                     † 17-01-1769 Kaulille                 

    = circa 1705                          

Uit het eerste huwelijk: 
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 1. Aleidis                                                                   (IV.4) 

    = 11-04-1731 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Mathias Betten en Marie Beckers alias Winters) 

 2. Henricus                                                                (IV.5) 

    = 16-10-1733 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Henricus N.N. en Catharina Paep) 

 3. Joannes                                                                 (IV.6) 

                                          † 30-03-1739 Kaulille                 

    = 28-03-1736 Kaulille               

      (doopgetuigen: Mathias Betten en Maria Winters) 

 4. Mathias                                                                 (IV.7) 

    = 09-04-1738 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Joannes Betten en Catharina Neven) 

 5. Andreas                                                                 (IV.8) 

    *                                     † 02-11-1779 Kaulille (ongehuwd)      

    = 16-04-1741 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Joannes Petrus Pex en Catharina Rutten) 

 6. Maria Elisabeth                                                           (IV.9) 

    = 21-10-1744 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Andreas Theunissen en Anna Huijbrechts) 

 7. Maria Margaritha                                                         (IV.10) 

    = 11-04-1746 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Mathias Thijs en Marie Kerckhofs) 

 8. Petronella (Paep/Paeps)                                                    (IV.12) 

                                          † 03-01-1780 Kaulille                 

    = 01-06-1750 Kaulille                 

      (doopgetuigen: Joannis Betten en Catharina Pinxten) 

    f 20-08-1777 Kaulille met Verhees Joannes     (IV.11) 

      (zoon van Verhees Willem/Guillaume en Heeren Maria) 

 

Betten, Hermanus                                                              (I.1) 

    * circa 1645               † 07-11-1717 Overpelt                 

f (1)  voor 1670                                                               

Tiesen Petronella                                                               (I.2) 

                                          †  voor 1675 (Beek?)                  
f (2) 10-02-1675 Beek                                                           

      (kerk. getuigen: Leonardo Coppen (tekent vaak huwelijksakten  

      als getuige mee) en Antonio Betten; frater Leonardus Coenen) 

Viggels Catharina                                                               (I.3) 

    = 21-09-1638 Bree                     

      (dochter van Viggels Arnoldus en Cillen Agathe) 

Uit het eerste huwelijk: 

 1. Aleijdis                                                                    (II.1) 

    = 14-09-1670 Beek                     

      (doopgetuigen: Joannes Betten en Reneera Ceunen) 

Uit het tweede huwelijk: 

 2. Joannes                                                                   (II.2) 
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                                          † 26-09-1741 Overpelt                 

    = 24-10-1675 Beek                     

      (doopgetuigen: Henricus Soors en Margarita van Mortel alias Soors) 

    f 04-05-1698 Overpelt met Reijnkens/Renckens Petronella   (II.3) 

      (dochter van Reijnkens Jacobus en Voets Elizabetha) 

 3. Matthijs                                                                  (II.4) 

     1724: brouwer in Kaulille 

                                          † 07-01-1739 Kaulille                 

    = 14-01-1677 Beek                     

      (doopgetuigen: Henricus Leen en Elisabetha Raeijmadekers) 

    f (1)  voor 1701 met Winters Aleidis      (II.5) 

      (dochter van Winters Margaretha, weduwe) 

    f (2)  13-06-1717 Kaulille met Broeckmans Elisabeth   (II.6) 

      (dochter van Broeckmans Gijsbertus en Goeiens Catharina) 

 4. Gertrudis                                                                (II.7) 

    = 23-04-1679 Beek                     

      (doopgetuigen: Guilielmus Tiesen en Maria Coesen) 

 5. Margareta                                                                (II.9) 

                                          † 27-09-1757 Zolder                   

    = 05-01-1682 Beek                     

      (doopgetuigen: Andreas Viggels en Helena Soors) 

    f 06-04-1704 Beek met Gofferdt Nicolaus     (II.8) 

 

Betten Jacobus                                                                 (III.9) 

    *            Kaulille            † 24-02-1762 Fijnaart                 

                                         � 02-03-1762 Fijnaart                 

      (zoon van Betten Matthijs (II.4) en Winters Aleidis (II.5)) 

o     25-05-1726, Willemstad   

x      16-06-1726, Breda                                                        

f     23-01-1727 Breda                                                          

Knook Francijntje                                                              

    = 29-07-1689 Zevenbergen � 12-06-1761 Fijnaart                 

Uit dit huwelijk: 

 1. Alijdis                                                                    (IV.2) 

    = 22-04-1727 Breda                    

      (doopgetuigen: Joannes Bette en Elisabeth Winters) 

 2. Johannis                                                                (IV.3) 

                                          † 07-09-1793 Fijnaart                 

    = 05-02-1730 Willemstad               

Betten Joannes                                                              (II.2) 

                                           † 26-09-1741 Overpelt                 

    = 24-10-1675 Beek                     

      (zoon van Betten Hermanus (I.1) en Viggels Catharina (I.3)) 

f     04-05-1698 Overpelt (kerk. getuigen: Petrus Smolders en Mathias Betten) 

Reijnkens/Renckens Petronella                                                 (II.3) 

                                           † 10-12-1719 Overpelt                 

    = 13-04-1663 Overpelt                 
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      (dochter van Reijnkens Jacobus en Voets Elizabetha) 

Uit dit huwelijk: 

 1. Margareta                                                               (III.2) 

                                          † 04-04-1762 Overpelt                 

    = 12-04-1699 Overpelt                 

      (doopgetuigen: Petrus Peten in de plaats van Hermanus Betten  

      en Elizabeth Renkens) 

    f 10-01-1740 Overpelt met Claes Goswinus     (III.1) 

      (zoon van Claes Laurentius en Willen Margareta) 

 2. Joannes Betthem/Betten                                                 (III.3) 

    *                                    † 06-05-1755 Overpelt                 

    = 17-02-1701 Overpelt                 

      (doopgetuigen: Mattheus Block in naam van peter Anthony Betthem  

      en meter Aleydis Renckens) 

    f (1)  22-06-1728 Overpelt met Claes Joanna     (III.4) 

    f (2)  12-01-1749 Overpelt met Voets Maria     (III.5) 

 

Betten Margareta                                                           (II.9) 

    *                                     † 27-09-1757 Zolder                   

    = 05-01-1682 Beek                     

      (dochter van Betten Hermanus (I.1) en Viggels Catharina (I.3)) 

f     06-04-1704 Beek                                                           

Gofferdt Nicolaus                                                           (II.8) 

    *                                     † 30-04-1747 Zolder                   

Uit dit huwelijk: 

 1. Maria Catharina Goffart                                                (III.16) 

    *                                     † 17-05-1782 Zolder                   

    = 12-03-1705 Beek                     

      (doopgetuigen: Antonius Betten en Maria Viggels) 

    f 03-05-1727 Zolder met Cloeselmans Joannes     (III.15) 

      (zoon van Claesemans Nicolaus en Smolders Helena) 

 2. Nicolaus Goffart                                                       (III.17) 

    = 10-11-1706 Beek                     

      (doopgetuigen: Andreas Viggels en Anna Viggels) 

 3. dochter Goffart                                                        (III.18) 

    *                                     † 24-01-1716 Beek                     

    = 24-01-1716 Beek                     

 4. Joannes Goffart                                                         (III.19) 

    = 02-04-1717 Beek                     

      (doopgetuigen: Mattheus Betten en Petronella Betten) 

 5. Fransiscus Goffart                                                       (III.20) 

    = 06-10-1719 Beek                     

      (doopgetuigen: Joannes Betten en Helena Soors) 

 6. Margareta Goffaer                                                      (III.21) 

    = 15-08-1722 Zolder                   

      (doopgetuigen: Joannes Bortels en Ida Hoijdonckx)  

 7. Catharina Elisabetha Goffaer                                              (III.22) 
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    = 04-06-1724 Zolder                   

      (doopgetuigen: Florentius Heckens en Catharina Daniels) 

 8. Maria Goffaer                                                            (III.23) 

    = 20-10-1726 Zolder                   

      (doopgetuigen: Hubertus Moris en Maria Joanna Menten) 

 

Betten Matthijs                                                               (II.4) 

    1724: brouwer in Kaulille  

    *                                     † 07-01-1739 Kaulille                 

    = 14-01-1677 Beek                     

      (zoon van Betten Hermanus (I.1) en Viggels Catharina (I.3)) 

f (1)  voor 1701                                                               

Winters Aleidis                                                               (II.5) 

      (dochter van Winters Margaretha, weduwe) 

f (2) 13-06-1717 Kaulille                                                       

Broeckmans Elisabeth                                                         (II.6) 

    *                                     † 12-05-1738 Kaulille                 

    = 06-08-1691 Neerpelt                 

      (dochter van Broeckmans Gijsbertus en Goeiens Catharina) 

Uit het eerste huwelijk: 

 1. Jacobus                                                                  (III.9) 

    *            Kaulille                 † 24-02-1762 Fijnaart                 

                                          � 02-03-1762 Fijnaart                 

    x 16-06-1726 Breda met Knook Francijntje      

 2. Catharina                                                                 (III.7) 

    *                                     † 04-12-1783 Kaulille                 

    f (1)  met Paep Joannes        (III.8) 

        (zoon van Paep Henricus en Jannis Maria) 

   f (2) 09-01-1753 Kaulille met Smeets Petrus     (III.10) 

Uit het tweede huwelijk: 

 3. Helena                                                                   (III.11) 

    *                                     † 28-04-1807 Kaulille                 

    = circa 1723 Kaulille                 

 4. Aleidis/Aldegondis                                                         (III.13) 

    *                                     † 18-07-1804 Kaulille                 

    = 26-02-1730 Kaulille                 

    f 27-09-1751 Kaulille met Bormans Joachim     (III.12) 

 5. Wilhelmus                                                                (III.14) 

    = 26-02-1730 Kaulille                  

Betthem/Betten Joannes                                                      (III.3) 

    *                                     † 06-05-1755 Overpelt                 

    = 17-02-1701 Overpelt                 

      (zoon van Betten Joannes (II.2) en Reijnkens/Renckens Petronella (II.3)) 

f (1) 22-06-1728 Overpelt                                                       

      (kerk. getuigen: Petrus Schepers en Joannes Jansen) 

Claes Joanna                                                                (III.4) 

    *                                     † 24-11-1747 Overpelt                 
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f (2) 12-01-1749 Overpelt                                                       

Voets Maria                                                                 (III.5) 

    *                                     † 04-03-1773 Overpelt                 

Uit het eerste huwelijk: 

 1. Petronella Betten/Betenem                                               (IV.1) 

    *                                     † 06-10-1747 Overpelt                 

    = 18-08-1730 Overpelt                 

      (doopgetuigen: peter Matthias Betten, meter Margaretha Betten  

      (zuster *1699-1762* van Joannes of tante *1682-1757*) 

 

 

 

Resultatengrafiek voorouders en nakomelingen van Jacobus Betten5

 

 

 

    
Hermanus Betten 

circa 1645-1717 

Catharina Viggels 

1638-? 

N.N. Winters 

1630-? 

Margaretha N.N. 

1635-? 

  

Matthijs Betten 

1677-1739 

Aleidis (Eel) Winters 

1663-1719 

 

Jacobus Betten 

1699-1762 

x 

1726 

Francijntie Jansen Knook 

1689-1761 

 

Alijdis Bette 

1727-? 

Jan Bette 

1730-1793 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5

 De gekozen volgorde van deze resultatengrafieken is niet de historische maar een overzichtelijke, juist vanwege 

de opzet van de eerste grafiek. De historische volgorde is Hermanus, Matthijs, Jacobus en Jan e.v. Zie voor 

Hermanus, Mathijs en Jacobus Betten Jacobus Betten en zij verborgen verleden. 

https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127455.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127457.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127458.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127452.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127453.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68983.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68985.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I21538.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I21538.php
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Resultatengrafiek voorouders en nakomelingen van Matthijs Betten  

 

 

    

 

Arnoldus Viggels 

± 1610-? 

Agathe Cillen 

1620-? 

 

 

Hermanus Betten 

1645-1717 

Catharina Viggels 

1638-? 

 

Matthijs Betten 

± 1677-1739 

x (1) 

1698 

Aleidis (Eel) Winters 

± 1663-1719 

 

Jacobus Betten 

± 1699-1762 

 

Catharina Betten 

± 1703-1783 

 

x (2) 

1717 

Elisabeth Broeckmans 

± 1691-1738 

 

 

 

Helena Betten 

1723-1807 

Aleijdis Betten 

± 1730-1804 

Wilhelmus Betten 

1730-? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148222.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148224.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127455.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127453.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68982.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148236.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148239.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148242.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148243.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I148245.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68982.php
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Resultatengrafiek voorouders en nakomelingen van Johannis (Jan) Betten6 

 

 

 

    

Matthijs Betten 
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± 1663-1719 
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Jacob Bette 
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Isaak Betten 
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Adriaan Bette 
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Joost Betten 

1763-1826 

 

x (2) 1779 

Dingena (Hendriks) Dirken 

1760-1796 

 

 

Jacob Bette 

1780-1842 

 

Neeltje Bette 

1782-1784 

Neeltje Betten 

1787-1859 

 

Maria Betten 

1788-1837 

 

Jan Bette 

1789-1820 

 

Janneke Bette 

1791-1820 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6

 Zie Johannis Betten, een familiegeschiedenis, https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/johannis-

betten.pdf. 

https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127452.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127453.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I15485.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I76509.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68982.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68983.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I21541.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127459.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68986.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I7864.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I21539.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I73319.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I66151.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I23415.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127460.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127022.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I21561.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127461.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127462.php
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/johannis-betten.pdf
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/johannis-betten.pdf
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Vier voorvaders van een geslacht Bette(n)7 

 

I Hermanus Betten; geboren circa 1645 – Overpelt 7 november 1717 

Trouwt voor de kerk (vóór 1670) met Petronella Tiesen (overleden vóór 1675); uit dit 

huwelijk 1 dochter. Trouwt 10 februari 1675 te Beek met Catharina Viggels  (Bree 
1638-onb.); uit dit huwelijk 2 zonen en 2 dochters.  

 

II Matthijs Betten; gedoopt Beek, 05-01 1682-Kaulille 07-01 1739 

Trouwt voor de kerk voor 1698 met Aleidis Winters; uit dit huwelijk een dochter en 

een zoon (Jacobus Betten). Trouwt voor de kerk te Kaulille 13-06 1717 met Elisabeth 
Broeckmans (1691-1738), uit dit huwelijk drie kinderen, waarvan een tweeling.  

 

III Jacobus Betten; Kaulille? ± 1690 - Fijnaart, 24 februari 1762 

Vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden (nu Belgisch Limburg)  

Soldaat in het Staatse Leger: garnizoen Breda, Willemstad 

Trouwt 16 juni 1726 in Breda met Francijntje Knook (1689-1761), 
uit dit huwelijk twee kinderen. Vertrek uit Willemstad naar Fijnaart. Kleermaker. 

 

IV Johannis Bette(n); Willemstad, 5 februari 1730 - Fijnaart, 7 september 1793 

 Trouwt 19 mei 1755 in Fijnaart met de 34-jarige weduwe Maria Provilij (1721-1775), 
uit dit huwelijk 6 kinderen,  

Trouwt 10 januari 1779 in Fijnaart met Dingena Dirke(n) (1760?-1796), 

uit het tweede huwelijk 8 kinderen. Bouman in polders rond Fijnaart. 

 

 

 

 

 

Vrouw met kookpoten (Charles Wellens, 1889-1958) 
 

                                                           

7

 Van de inmiddels bekende 13 generaties zijn dit 4 voorvaders, zoals in de parenteel hierboven beschreven.  
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Betten namen (122) en plaatsen (29) in GUL 2019 

 

NAMEN 

Agnes (1643-) 37 

Agnetis (1648-1713) 37 

Aldegonda 156 

Aldegonda (1763-1804) 2 104 

Aldegonde 14 

Aldegondis (1674-) 3 

Aldegondis (1730-1804) 105 

Aleidis (1730-) 104 

Aleidis (1730-1804) 195 

Anna 3 69 70 107 

Anna (-1712) 125 

Anna (-1747) 125 

Anna (1656-) 3 

Anna (1673-) 23 

Anna Maria (1745-1805) 23 

Antonius (1644-) 203 

Arnold 3 89 121 

Arnoldus 37 37 37 37 125 

Arnoldus (1631-) 37 

Arnoldus (1646-) 37 

Arnoldus Guilielmus (1657-) 37 

Beatrice (-1679) 3 

Catharina 3 89 269 

Catharina (-1753) 104 

Catharina (-1783) 104 183 

Catharina (1638-) 203 

Catharina (1695-) 105 

Catharina (1710-) 23 

Catharina (1715-1753) 105 183 

Catharina (1725-1783) 105 

Catherine 89 89 230 

Chretien (1662-) 121 

Christina (1647-) 203 

Christina (1662-) 3 

Digna 69 70 

Digna (1690-) 105 

Digna (1696-1747) 23 69 70 104 183 223 

Dionysius 69 70 

Elisabeth 242 

Elisabeth (-1651) 269 

Gertrudis 223 

Gertrudis (1641-) 37 

Gertrudis (1641-1676) 37 

Gregoor (1635-) 3 

Guillam 3 

Guillam (1655-) 3 

Guillam (1710-1738) 3 

Guillaume 89 89 123 

Guillaume (-1738) 123 

Helena (1695-) 23 

Helena (1723-1807) 104 105 

Helena (1735-) 23 69 70 104 173 195 223 

Hendrik (1643-) 3 

Henricus 23 203 

Henricus (-1746) 80 

Hermanus (-1717) 10 195 

Ida (-1735) 121 

Ida (1634-) 3 

Ida (1661-) 3 

Ida (1662-) 3 

Ida (1663-) 121 

Jacobus 23 

Jacobus (1642-) 23 

Jacobus (1683-) 23 

Jan 89 

Jean 89 

Joanna 41 41 

Joanna (-1750) 41 

Joannes 3 3 3 3 23 

Joannes (1637-) 3 

Joannes (1639-) 3 

Joannes (1648-1677) 37 

Joannes (1671-) 3 

Joannes (1675-1741) 10 195 

Leonard 3 3 

Leonard (1671-) 3 

Leonardus 125 

Leonardus (1720-) 23 

Lucia (-1635) 203 

Margareta 78 147 

Margareta (1699-1762) 195 

Margaretha (1638-) 3 

Margaritha (1640-1641) 203 

Margaritha (1641-) 203 

Margaritte 284 

Maria 3 3 3 3 3 70 79 79 79 89 121 147 

Maria (-1715) 3 

Maria (-1733) 41 

Maria (-1789) 78 

Maria (1635-) 37 

Maria (1636-) 3 

Maria (1654-) 37 

Maria (1668-) 69 70 114 

Maria (1670-) 69 104 

Maria (1672-) 3 3 

Maria (1694-) 23 

Maria Gertrude (1821-1824) 89 

Maria Gertrudis (1727-) 23 

 

 

 

Maria Gertrudis (1730-) 23 

Marie (1645-) 203 

Matheus 23 

Matheus (-1739) 104 173 

Mathias (1690-1739) 105 

N.N. (1679-) 23 
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file:///I:/4PrBsWeb/diepenbeek/diepenbeek-000017.htm%23BM115478
file:///I:/4PrBsWeb/meeuwen/meeuwen-0001.htm%23BM224
file:///I:/4PrBsWeb/achel/achel-00002.htm%23BM4113
file:///I:/4PrBsWeb/kaulille/kaulille-0002.htm%23BM247
file:///I:/4PrBsWeb/beringen/beringen-00002.htm%23BM8139
file:///I:/4PrBsWeb/alken-jh/alken-jh-000012.htm%23BM50105
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Nicolaas (1658-) 3 

Nicolaas (1660-) 3 

Nicolaas (1669-) 3 

Petrus 79 

Petrus (1651-) 37 

Petrus Jacobus (-1798) 23 

Renerus 3 

Renier 3 

Theodorus 23 37 

Theodorus (-1738) 70 

Theodorus (1680-) 79 

Theodorus (1694-) 23 

Veronica (1667-) 3 

Wilhelmus (1643-) 37 

Wilhelmus (1659-) 37 

Wilhelmus (1730-) 104 105 

Willem 89 

Willem (1631-) 3 

 

 

 

 

PLAATSEN 

3 Alken   PR 1631-1810  

Alken (jh) 

 

10 Beek   BS 1798-1919 NVT 

Beek 

 

14 Beringen PR 1635-1649/1797 

Beringen 

 

23 Bocholt                PR 1640-…-1897 

Bocholt (ls) 

 

37 Diepenbeek PR 1631-1796 

Diepenbeek 

 

41 Donk  PR 1657-1906 

Donk 

 

69 Grote-Brogel (bs) NVT 

 

70 Grote-Brogel (pr) PR 1734-1820 

Grote-Brogel (pr) 

 

78 Hamont  PR 1640-1796 

Hamont 

 

79 Hasselt  PR 1675-1796 

Hasselt 

 

 

80 Hechtel-Eksel  PR 1613-1800 

 Hechtel-Eksel (fusie) 

 

89 Herk-de-Stad  PR 1528-1797 

  Herk-de-Stad (fusie) 

 

104 Kaulille   PR 1735-1830 

Kaulille  

 

105 Kaulille (ls)  PR 1711-1802 

Kaulille (ls) 

 

107 Kermt en Kuringen BS 1800-1917 

 

114 Kleine-Brogel  PR 1675-1914 

Kleine-Brogel 

 

121 Kortessem  BS tot 1919 

 Kortessem (fusie) PR 1632 e.v.  

 

125 Kuringen  PR 1605-1797 

Kuringen 

 

147 Maaseik            PR 1583/1624/1610-1797 

 Maaseik (pr)  

PR 1663-1902 

  Maaseik (Heppeneert, ld)   

 

156 Meeuwen PR 1637-1802 

 Meeuwen 

 

173 Neerpelt PR 1654-1944 

Neerpelt 

 

183 Opglabbeek PR 1691-1802 

Opglabbeek 

 

195 Overpelt PR 1592-1800 

Overpelt 

 

 

203 Reppel  PR 1635-1795 

Reppel 

 

230 Stevoort  PR 1675-1798 

Stevoort 

 

242 Thorn (NL) PR 1626-1812 

Thorn 

 

269 Wellen  PR 1647-1796 

Wellen 

 

284 Zolder  BS 1798-1822

 

 

N.B. (de onderstreepte plaatsnamen geven de door de GUL-onderzoekers gevonden gegevens) 
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DEEL 2.1  BASALE GEGEVENS PLAATSEN EN PAROCHIEREGISTERS MET 
BETTEN-NAMEN  

 
BREE   Betten in Parochieregisters    
Het doel van dit eerste deel van het historisch onderzoek is te komen tot een beeld van de 
verschillende Betten-naamdragers die in de stad Bree woonden dan wel verbleven gedurende 
de 16de en 17de eeuw. We zoeken daarbij naar mogelijk bredere familiaire banden.  
 
DOPEN BETTEN  

 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-T?i=36&cat=35708 
 

 
Maria Betten, dochter van Christianus Betten en Helene Nijs wordt gedoopt 16 september 1642 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W6-Q?i=174&cat=35708 
 
Omdat dit vooralsnog de enige Betten-doopvermelding in Bree is, kijken we of bij de mogelijk 
aanverwante dan wel bevriende families een Betten als peter of meter wordt genoemd.  
NIJS in Bree 16de en 17de eeuw: geen Helena, in het geheel geen Betten bij doopgetuigen Nijs.  
SMI(T)S/SMEETS/SMETS in Bree 16de en 17de eeuw (zie ook noot 5).  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBK-P?i=793&cat=35708  
 
GIELEN in Bree (16de en 17de eeuw)  

 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY4-B?i=198&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-T?i=36&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W6-Q?i=174&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBK-P?i=793&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY4-B?i=198&cat=35708
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HUWELIJKEN BETTEN (periode 1582-1628 en 1631-1721): geen. 
 

OVERLIJDENS BETTEN  
 

 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2K-Z?i=213&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKS-2?i=91&cat=35708 
 
NB In Bree overleden 8 personen in het jaar 1710, 17 in 1709  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2P-G?i=214&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS2H-J?i=120&cat=35708 
 

 
Opnieuw hulp uit het voorvaderland 
Terwijl het genealogische onderzoek gaande is en deze hoofdstukken geschreven worden, 
ontvang ik een opmerkelijke email van de bekende genealoog Marc Philippe, die ook voor het 
schrijven van het vorige boek Jacobus Betten en zijn verborgen verleden zoveel betekend 
heeft. De markering van de email geeft al direct aan waarom het gaat: Ouders van Herman 
Betten gevonden. Door onze voortgaande emailwisselingen is Marc op de hoogte van dit 
nieuwe project, maar toch is het mij wonderlijk te moede opeens dit van hem te vernemen: 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2K-Z?i=213&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKS-2?i=91&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2P-G?i=214&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS2H-J?i=120&cat=35708
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‘De schepenbankregisters van Bree beginnen pas in 1675. Ik dacht als Margaretha Soors de 
moeder van Herman zou zijn, dan is er misschien een erfenisaangifte van haar te vinden in de 
gichtregisters. Zij overleed te Bree (dit moet zijn: Beek jcb) op 25-11-1689. 
Dus ik deze voormiddag naar het Rijksarchief en wat vond ik?  
 
Met daarbij de hiervoor staande duiding, de navolgende bewijsvoering en transliteratie van 
de tekst. Mijn dank aan Marc is groot! Hij is voor mijn familieonderzoek van cruciaal belang 
gebleken. Voor wat betreft mijn vorige boek zorgde Marc voor de Matthias-Jacobus-koppeling 
en nu vindt hij ook nog dat Hermanus en Antonius broers zijn en daarmee hebben we een 
ouderechtpaar aan onze stamboom toegevoegd! 
 

 
 

Schepenbank Bree, 16 januari 1690 
 
Opheldinge Herman Betten en cons(oorten) 
Op heden de 16e januari 1690 is komen voor recht Herman Betten en heeft zo voor hem als 
zijne consoort(en) opgehalden en gereleveerd 150 gulden staande geaffecteerd op Liesbet 
Metten bampt in de Musseborchheide, reengenoten de kinderen van burgemeester Boels 
bampt, ter ander zijde Christina Jacobs bampt, en ter derde en vierde de gemeente en voorts 
alles onder deze justitie ge…… op hem en consoorten na dood van Margriet Soors verstorven 
en vervolgens diens is de opheldinge zo voor hem als consoorten verleend en is in hoede (van 
de wet) gekeerd. 
 

 
 

Kempense boerderij (Charles Wellens) 
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Schepenbank Bree, overdracht aan Herman Betten 13 februari 1690 en 10 april 1690 verkoop van het weiland  
door Herman en Thonis Betten aan Derick Metten   

 

 



55 
 

Opdracht Liesbet Metten in behoef Herman Betten en Thonis Betten 
Op heden de 13 februari 1690 is komen voor recht Elisabeth Metten en heeft om alle onkosten 
te voorkomen ten behoef van Herman Betten, present en accepterende, opgedragen zekeren 
bampt in de Musseborchheide gelegen, reengenoten ter ener zijde burgemeester Boels zaliger 
bampt, ter andere zijde Christina Jacobs en ten derde de gemeente en dat door fout van 
betaling van de jaarlijkse intresten van 150 gulden kapitaal op dezelfde bampt geaffecteerd 
en fout van voldoening van 62 gulden vervallen pachten, onder conditie dat haar kinderen 
dezelfde bampt altijd zullen kunnen wederlossen, alwelke lossing de voornoemde Herman 
Betten of de zijne met en zal gehalden zijn te consenteren tenzij hij eerst en voor al aan 
dezelfde die voornoemde sommen voldaan en betaald zijn en diensvolgens is Herman Betten 
ter opdrachte komen naar recht en is in hoede van wet gekeerd. 
 
In de marge 
Daarna op heden 10 april 1690 voor recht compareerde Herman Betten zo voor hem als voor 
zijn broeder Thonis hem daarvoor sterkmakende  en caverende, heeft zijne actie en 
gerechtigheid wegens deze bijgaande bampt door hem bij opdracht van Liesbeth Metten 
verkregen, overgecedeerd en getransporteerd aan Derick Metten present en accepterende en 
bekennende hem van alle verlopen pachten deswegens van de kapitale van 150 gulden op 
dezelfde bampt geaffecteerd ten volle voldaan en betaald te zijn, en de voornoemde Herman 
Betten zo voor hem als in naam van zijn broeder waarvoor is caverende heeft geconsenteerd 
dat de voorschreven Derick Metten de jaarlijkse pacht der 150 gulden gedurende zijn leven of 
tot de redemptie zal betalen en altijd komen volstaan zo voor hem als zijne nakomelingen met 
5 gulden jaarlijks en diensvolgens is Derick Metten het transport verleend naar recht en is in 
hoede van wet gekeerd. 
 
Waar lag de De Mussenborghei? 
In De Geschiedenis van Bree (Maes & Dreesen 1946) wordt meerdere malen De Mussen-
borgheide genoemd (II, p. 169, 235, 236, 248). De daar gelegen weilanden en heide blijken 
Breese jachtgrond geweest te zijn. ‘De weiden die nu tussen het Kanaal en de Horstgatterbeek 
liggen, vanaf de brug tot op de hoogte van Romenhof, heetten vroeger deels Mussenborg-
heide, deels de Romerheide. In 1843 hoorde die hei nog toe aan gemeente Bree. Bij het graven 
van het Kanaal1 is er een laag grond over die heiden terecht gekomen. Het veld tussen 
Romenhof, de weg nr. 23 (Hulsboschstraat) en de Hasselterdijk was het Romenveld… Boerderij 
Hillenhof in de Mussenborghei hoorden vroeger eeuwen onder gemeente en kerk Gerdingen, 
later onder gemeente Bree en kerk Gerdingen en nu onder parochie Bree ’t Hasselt.’ 
Maes en Dreesen behandelen het gebied Panhoven (M&DII p. 244) en beschrijven er 
boerderijen, o.a. de Mussenburghof. Het stuk Hasselterdijk tot aan Mussenburghof heette 

                                                           
1 De Zuid-Willemsvaart, een kanaal in de provincies Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Noord-Brabant. 
Het dient als lateraalkanaal van de Maas. Verschillende andere belangrijke waterwegen sluiten erop aan, onder 
meer de overige Kempische kanalen en het Wilhelminakanaal. Op zijn bijna 122 km lange traject passeert de 
Zuid-Willemsvaart steden zoals Maastricht, Maasmechelen, Bree, Weert, Helmond en 's-Hertogenbosch. De 
Zuid-Willemsvaart is vernoemd naar koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een van de 
voortrekkers van het project. Een uitbreiding van de belangrijkste vervoerswegen, indertijd de waterwegen, 
moest de ontsluiting van het Zuiden en de handel in het Noorden bevorderen. Eind 1822 vatten de eerste 
werkzaamheden aan. Het laagste gedeelte werd op 31 mei 1825 geopend, de hogere gedeeltes op 24 augustus 
1826. Het oorspronkelijke kanaal werd met de hand gegraven, door enkele honderden kanaalarbeiders die vaak 
van buiten de streek kwamen.  
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vroeger (in 1624) Mussenburgstraat. Op de aan het gebied Panhoven grenzende Veewei ligt 
het Hovenpad, vroeger Mussenburgpad. Tussen Panhoven en de Veewei ligt de Hasselterdijk.  
 

 
 

Kaart uit Maes & Dreesen, de lijst van straten en wegen geeft aan dat nr. 4 (links van de P van Panhoven) 
en naar rechts omhoog de Hasselterdijk is, het kronkellijntje is dan ws. de Horsgatterbeek (die in 2014  

vanwege industrie volgens HLN tot de meest vervuilde beken van Vlaanderen behoorde). 
Nr. 23 (links van de H van Hasselt) is de Hulsboschstraat. In het gebied Veewei en Panhoven lag de  

Messenborghei met oude pachtboerderijen als Mussenburghof en Viggelshof.  
Voor de ‘Buijtenijen van Bree’, o.a. de Veewei, zie Maes p. 226 e.v. 
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Hier lag het gebied dat Hermanus en Antonius Betten in april 1690 verkochten aan Derick Metten 
 
Maes beschrijft dat de Mussenburghof op de Veewei lag en dat die eigendom is geweest van 
de Paters Augustijnen (dl. I, p. 141). Op bovenstaande tekening is de vorm van een gebouw 
getekend onder nr. 61, de plaats waar we de Mussenburghof2 ons moeten voorstellen. 
Veeweide en Panhoven zijn inmiddels gedeeltelijk de Breese industriezone Kanaal-Zuid met 
daarbij prachtige woningen gelegen aan de Brugstraat en het Mussenburgveld. Het kan 
verkeren.  
 
Conclusies, de eerste negen 
De beredeneerde conclusies van het onderzoek uit 2016 (boek Jacobus Betten…) gelden voor 
een groot deel nog steeds. Vandaar dat ik ze voor zover van toepassing hier overneem en 
uitbreidt met de nieuwe vondsten. Het gaat hierbij om verifieerbare feiten waarin mogelijk 
een patroon, betekenis of samenhang in te vinden is.  

1. De familie Betten heeft gedurende een periode van zo’n 100 jaar in Bree een zekere 
thuisbasis gehad  (zoals hierna zal blijken minstens gedurende de periode 1583-1770); 
er is geen Betten-naamdrager in Bree gehuwd. 

2. Aan de familie Betten verwante families zoals Soors/Soers, Viggels en Reijnkens/ 
Renkens hebben in de 17de en 18de eeuw duidelijk een plaats onder de inwoners van 
Bree.  

3. De tamelijke afwezigheid van Betten-namen in de analen van Bree blijkt overduidelijk 
uit de naamregisters van  het boek ‘De geschiedenis van Bree’ door S.F. Maes en J. 
Dreesen, Heverlee 1984: ze komen er niet een keer in voor. De namen van 
aangehuwde families zoals Soors/Soers, Nijs, Smis, Giels, Leen, Renkckens/Reijnkens, 
Viggels en in hun omgeving betrokken personen zoals Dirk Metten (aan wie Herman 
en Antonius Betten een weiland verkopen) worden er wel genoemd (Dirk Metten als 
emmer-bezorger ofwel brandweerman, Maes II p. 139).  

4. De eerste Betten-naamdrager die we tot nu toe in de analen van Bree (parochie-
registers) tegenkomen3 is Maria Betten, zij wordt in Bree gedoopt op 16 september 
1642, doopgetuigen: Arnoldus Smis en Anna Giels. Van haar ouders Christiaan 

                                                           
2 Oktober2019 blijkt op internet dat de huidige Mussenburghof in datzelfde gebied een gerestaureerde 
langgevelhoeve is met uitstekende hotelaccommodatie, gelegen aan de Brugstraat 76, kijkend op de Zuid-
Willemsvaart, op amper 1 km. van het centrum van Bree:  
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/mussenburghof/28be4826-748f-41d0-9b88-3674721ca500/ . 
3 Door het lopende onderzoek achterhaald, een andere Marie Betten was doopgetuige in Bree, 1591, zie hierna.  

https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/mussenburghof/28be4826-748f-41d0-9b88-3674721ca500/
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(Christiani= ‘van Christiaan’) Betten en Helena Nijs4 weten we niets. Het komt mij 
daarom voor dat Christianus Betten en Helena Nijs slechts een korte periode rond 
1640 in Bree hebben gewoond. Van beiden heb ik na uitgebreid onderzoek tot nu toe 
geen verder gegevens kunnen vinden. De familienaam van doopgetuige Arnoldus Smis 
lijkt een dialectische verbastering te zijn.5  
N.B. Bij dit onderzoek naar peter Arnoldus Smis/Smeets doet zich opeens een 
opmerkelijke vondst voor: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-
M?i=775: we vinden een Marie Betten, die 28 december 1591 doopgetuige en meter is 
bij een geboorte in de familie Smeets-Neesten. We werken dit nader uit en nemen de 
gegevens evenals die van de hieronder staande families Giels, hierna apart op.  
Voor de meter, Anna Giels, geldt wat haar achternaam betreft: deze wordt in Bree niet 
gevonden6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYC-5?i=200. 
Uit deze concluderende analyse blijkt wel, dat familiebanden voor een deel zichtbaar 
kunnen worden in parochieregisters en met name in de vermeldingen van peter en 
meter bij doopaantekeningen.  

                                                           
4 De familienaam Nijs (en aanverwante mogelijke verbasteringen zoals Nesen, Nies, Nijeskens, Nieskens, Nijskens 
en Nijsken) is wel bekend in het Bree van de 17de eeuw, maar niet veelvuldig in naamdragers. In Bree worden de 
eerste helft van de 17de eeuw geen Nijs-kinderen gedoopt, zie 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-Z?i=37 De volgende Nijs-kinderen worden 
gedoopt in de 2de helft: Anna Nijs, 28 januari 1650, Barbara Nijs 29 mei 1654, Mathias Nijs 14 juni 1659. Voor 
latere Nijs-naamdragers, zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLD-R?i=66. Het 
eerste Nijs-huwelijk is in 1641: Godfried Nijs met Maria Willems trouwen er op 2 juli. Zie verder 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2T-W?i=158 . In het latere deel van de 17de eeuw 
huwen er een aantal Nijs-naamdragers in Bree. Een overlijdensaantekening van Helena Nijs ben ik in Bree niet 
tegengekomen, zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2K-P?i=237.Ook in de 
parochieregisters van Beek kom ik geen doop van Helena Nijs tegen. Voor N-huwelijken en overlijdens in Beek: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR6T?i=894; 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR7P?i=960. Overpelt kent ook een uitgebreide 
familie Nijs, geen Helena of in de vleinaam: Heylken. De voornaam Helena komt in latere Betten-families (18de 
eeuw) zeven maal voor (GUL). In het Rijksarchief van België wordt (okt. 2019) niet een Helena Nijs gevonden 
gedurende de 17de eeuw!                                                     https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Nijs/q/zoekwijze/s/start/500?M=0&V=0&O=0&persoon_
0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc. Dit tegen 5 maal Helena Nijs in Lommel, 19de eeuw. 
Christiaan/Christianus Betten wordt daar helemaal niet gevonden. De kwartierstaten van Elisa Nijs, Familiekunde 
Vlaanderen, regio Kempen, geven uit 361 Vlaamse Nijs-naamdragers niet een Helena. Overigens wordt er ook 
geen enkele Betten-naamdrager in vermeld, hetgeen eveneens geldt voor het archief Jos van Breen. J. Molemans 
noemt in zijn Toponymie van Bocholt p. 65,66 in zijn opsomming van boerderijen in het dorpsdeel Goolder de 
familie- en boerderijnaam Nijs (Nijs als afkorting van Dionys), en bespreekt het nijsgoet van 1496 tot in de 18de 
eeuw.     
5 De familienaam Smis komt in deze spelling in Bree niet voor. Wel vinden we er een familienamen als Smits, 
Smeets, Smeedts en Smets en wordt er b.v. een paar jaar voor Maria Betten een Arnoldus Smets gedoopt op 2 
november 1640 (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2V-7?i=41)  en ook een 
Arnoldus Smets op 1 sept. 1648 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL7-7?i=70. De 
voornaam Arnoldus komt in de families Smets en Smee(d)ts geregeld voor, dit zijn echt Breese families! Een 
Arnoldus Smets is doopgetuige bij een kindje Smeets-Joachims in 1680. Er is geen Arnoldus Smis/Smet/Smeets 
in Bree gehuwd. Vooral de familie Smeets was van grote getale en oude Breese oorsprong. Bij hen opent zich 
plotseling een nieuw gezichtspunt op een Betten-naamdrager van 42 jaar eerder dan de doop van Maria uit 1642, 
de oudste tot nu toe bekende Betten-naamdrager uit Bree is meter Marie Betten in 1591. Dit roept om nieuw 
onderzoek. Want een volwassen meter als Marie Betten zal geboren zijn 1571 of eerder.  
6 Ook bij de familienaam Giels hebben we waarschijnlijk van doen met een dialectische verbastering en zoeken 
we naar een verwante naam. Deze doen zich voor in een aantal gezinnen Gielen, Gielisen en Gielis. We werken 
deze families nader uit en nemen de vondsten onder een apart lemma op.   
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-M?i=775
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-M?i=775
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYC-5?i=200
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-Z?i=37
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLD-R?i=66
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2K-P?i=237.Ook
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR6T?i=894
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR7P?i=960
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Nijs/q/zoekwijze/s/start/500?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Nijs/q/zoekwijze/s/start/500?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Nijs/q/zoekwijze/s/start/500?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2V-7?i=41
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL7-7?i=70
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5. De onder 4 genoemde Maria is hoogstwaarschijnlijk niet de Maria Betten (ged. Bree 
16-9 1642) die in Bree overlijdt op 4 januari 1743 (ze zou dan bijna 100 jaar zijn 
geworden, wat in die tijd hoogst zelden voorkwam (Anna Celiën †19-3 1660 en 
Christianus Smeedts †4-2 1770), wel kan zij een Haments-Betten zijn; dochter in Beek, 
1715). Gekozen wordt voor Maria Betten (alias Stevens uit 1715), maar het blijft 
onzeker. Een aanwijzing is dat bij het overlijden ter onderscheiding vermeld wordt: ex 
Beek (wat overigens geldt voor beide voornoemde Maria’s Betten).  

6. De kwestie met betrekking tot de erfenis van Margriet Soors in 1690, die uitloopt op 
de verkoop van dat stuk grond in de Mussenburgheide door de broers Herman en 
Antonius Betten, versterkt de gedachte dat Margriet Soors, de vrouw van Joannes 
Betten, uit een Breese familie Soers/Soors afstamt. De beide broers Betten hebben 
blijkbaar hun domicilie elders (Beek) en geen interesse om de grond te behouden. 

7. Antonius Betten overlijdt in Bree op 31 november 1710. Omdat er verder niet een 
Antonius Betten in deze periode bekend is dan de 27 oktober 1641 in Beek gedoopte 
Antonius, zou dit kunnen betekenen dat Antoon Betten op enig moment van Beek naar 
Bree is verhuisd en daar op 69-jarige leeftijd overlijdt en wordt begraven. Van een 
huwelijk van Antoon is (nog) niets bekend.  

8. Aan Betten verwante, bevriende of gerelateerde familienamen van dit deel van het 
onderzoek in het Bree van de zestiende en zeventiende eeuw zijn Nijs, Smis/Smeets/ 
Smets, Giels/Gielis en Metten; uit eerder onderzoek weten we dat verschillende 
later aanverwante families ook wortels in Bree hebben: Soers/Soors, Viggels en 
Renkckens/Reijnkens.  

9. Om er zoveel mogelijk zeker van te zijn geen Betten-naamdragers uit Bree over het 
hoofd gezien te hebben, werden de 1502 pagina’s van de Gezinsklappers geheel 
doorgenomen. Alle Breese Betten-vondsten worden onderzocht en verwerkt. 

 
Beredeneerde conclusies die tot een nieuwe vondst leidden 
Het is minder fraai om in de lopende tekst van conclusies de ontwikkelingsgeschiedenis van 
een nieuwe vondst te melden, zoals hierboven gebeurde. Toch heb ik weloverwogen de gang 
van zaken zo laten staan, omdat dit aangeeft hoe vreemd het soms in historisch onderzoek 
kan lopen. Het direct in de bewijsvoerende tekst invoeren van de nieuwe vondst van meter 
Marie Betten uit 1591 zou dan de ontstaansgeschiedenis van de vondst versluieren. Vandaar 
hieronder de concrete gegevens in een apart onderdeel van de tekst. 
 
Marie Betten, meter in Bree op 28 december 1591 (de 29 van de gezinskaart hieronder is 
door de opsteller verkeerd gelezen, zoals blijkt uit sterke vergroting van de brontekst). 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-M?i=775  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYQ-M?i=775
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Er blijken familiaire banden te zijn tussen de peter/meter-families Smeets en Gielen uit 1642  
(bij elkaars doopplechtigheden zien we verschillende personen als peter en meter optreden). 
In elk geval is uit het deelonderzoek naar beide families (zie ook de noten hierboven m.b.t. de 
familienaam en -naamdragers) gebleken dat peter Arnoldus Smis/Smets/Smeets en meter 
Anna Giels/Gielis (bij de doop van Maria Betten in Bree 1642) oude en familiaire wortels in 
Bree hebben.  
Tevens realiseren we ons dat een meter een volwassen vrouw moet zijn, waarmee we de 
geboortedatum van deze Marie Betten ruwweg kunnen schatten tussen 1530 en 1570.  
 

 
 

Het oudste bewijsstuk van een Betten-naamdrager in Bree: meter Marie Betten, 28 december 1591 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-ZSXR-9?i=297&cat=35708 

 
 

De Breese familie Gielen 
Deze familie komt vanaf 1584 voor in de parochieregisters van Bree (met relaties in vele 
families, onder andere Smeets en Tijs). Zoekterm is Anna Giels, meter van Maria Betten in 
1642.  
We nemen alle voorkomende doop- en gezinskaarten op, maar het gaat natuurlijk in dit 
onderzoek uitsluitend om de families rond 1640 en daarvoor en dat beperkt zich tot Gielesen, 
Gielis en Gielissen alias Gielis (!).   
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY4-B?i=198 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-ZSXR-9?i=297&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY4-B?i=198
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYH-W?i=199 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYC-5?i=200 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYH-W?i=199
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYC-5?i=200
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Redenering aangaande meter Anna Giels 
De meter Anna Giels bij de doop van Maria Betten in Bree op 16 september 1642 moet in 
elk geval een volwassen vrouw zijn geweest, dus iemand die rond 1620 of eerder geboren 
werd. Als we veronderstellen dat ze  60 jaar mocht worden, behoeven we ook niet te zoeken 
na 1680.  
 
Bij de families Gielis en Gielissen alias Gielis komen we twee Anna’s als moeder tegen Dierick 
Gielis is gehuwd met ‘Anna sijns wijfs’ en Henricus Gielissen alias Gielis is getrouwd met Anna 
Jeten.  
 
De Anna die tevens wordt aangemerkt met ‘sijns wijfs’zal bij haar eerste kind in 1583 mogelijk 
rond de 20 zijn geweest en werd mogelijk in de volksmond Anna Gielis genoemd.   
 
Anna Jeten (alias Gielis) kan naar haar man ook Anna Gielis genoemd zijn en is moeder van 
haar eerste kind in dezelfde periode als de vorige Anna (twee jaar later).  
Echter zouden beide vrouwen dan, geboren zo rond 1565 in het jaar dat de gezochte meter 
Anna Giels meter van Maria Betten werd (1642) rond de 77 jaar zijn geweest. Dat is voor een 
meter te oud. Zij komen dus beide niet in aanmerking.  
 
Bij het gezin Henricus Gielissen alias Gielis, getrouwd met Anna Jeten zien we een kind 
gedoopt worden dat in de getypte gezinsklapper met de hand is bijgeschreven: Anna Gielis 
wordt gedoopt 8 jan 1593. Deze Anna is op het moment van de doop van Maria Betten in 1642 
dus 49 jaar oud en dat is wel een mogelijke leeftijd voor een meter. Anna Gielis zou 
ingeschreven kunnen zijn als Anna Giels. In Bree komen we niemand anders tegen die aan 
gestelde gegevens voldoet.  
 
Bij de huwelijken die opgetekend staan in de gezinsklappers van Bree vinden we de naam Giels 
niet terug. Wel is er een Anna Gielen die in ondertrouw gaat met Mathias Sijmon op 22 
oktober 1594. Deze Anna Gielen zou in 1642 48 jaar kunnen zijn geweest en eveneens in 
aanmerking komen, zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB3-L?i=1087.  
 

 
Mogelijke perspectieven voor nader onderzoek 
1. De Parochieregisters van Bree geven als omsluitende data 1583 en 1905. Voor ons 
onderzoek geldt dat we voor 1583 niet bij de Parochieregisters terecht kunnen en moeten 
uitwijken naar Gicht- of Rolregisters van de Schepenbank van Bree. Vanaf 1621 is het 
notariaat op een geordende wijze overgeleverd. Zulke bronnen zijn niet in de zien via 
FamilySearch. Het Rijksarchief in Hasselt heeft daarvoor alle mogelijkheden geïnventariseerd, 
zie http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=hasselt. 
2. De oudst bekende Betten-naamdrager in Bree (1591) is gevonden door het zoeken bij 
bepaalde families en doopgetuigen. Zo zou op het hele gebied van de gezinsklappers van 
Bree op de oudste (en alle) jaren naar peter- of meternamen Betten gezocht kunnen worden: 
zie hieronder Nieuwe vondsten door uitbreiding zoekgebied. 
3. Het gepubliceerde onderzoek van derden kan soms nieuw licht werpen op de perioden 
waarin we zoeken. Te denken valt aan het werk van de genealogen van Heemkunde Bree die 
veel van hun werk hebben gepubliceerd in het blad Ezendropke. Voor de index van de 
jaargangen, zie http://www.heemkringbree.be/wp-content/uploads/documentencentrum/index-ezendropke74.pdf. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB3-L?i=1087
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=hasselt
http://www.heemkringbree.be/wp-content/uploads/documentencentrum/index-ezendropke74.pdf
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4. Literatuur met betrekking tot de historische ontwikkeling van omliggende steden, dorpen 
of gehuchten kan verrassende vondsten opleveren.  Zie bv. de Toponymie-boeken van J. 
Molemans. 
5. Een breed uitgezette email-vraagstelling aan ‘Loonse genealogen’ kan inzichten bieden.   
 
 
Historisch tijdbeeld van Bree in de 16de en 17de eeuw  
 
In 1542 kreeg Bree bezoek van Maarten van Rossum en zijn plunderende soldaten, zij hadden 
echter aan het plaatselijke garnizoen een hele kluif.  
 
In 1568 begon de droevige godsdienstoorlog tussen de protestantse Noordelijke en rooms-
katholieke Zuidelijke Nederlanden, die 80 jaar zou duren (Maes II,p30 e.v.). De godsdienstige 
onverdraagzaamheid en de ellende die de oorlog meebracht, leidden tot migratiestromen in 
de Nederlanden, onder meer die van protestanten richting de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden (al  in de jaren 1578-1588 toen deze formeel nog niet bestond), maar ook richting 
de andere omringende landen. Omgekeerd gingen katholieken naar het zuiden. De Loonse 
Miseriekroniek van de 16de en 17de eeuw (BIJLAGE**) geeft een beeld van de onvoorstelbare 
ellende die deze voortdurende oorlogsvoeringen voor Vlaamse steden, dorpen en voor de 
Loonse boeren, burgers en buitenlui teweegbracht. 
 

x Marie Betten is in 1591 in Bree tijdens de doopdienst in een Breese familie. Ze zal rond  
1550/1560 geboren zijn. Maar woonde ze ook in Bree? Waarschijnlijk wel, want 
regelmatig zien we de naam van een woonplaats als er een doopgetuige van elders is. 

 
1632: Loon onderging een krijgstocht van prins Frederik-Hendrik die in Brabant doordrong en 
dan door de Kempen terug trok. 
 
1636: Jan van Weert met zijn Kroatische ruiters plundert, moordt en brandt in de regio. In 
november 1636 verspreiden de benden van Jan van Weert zich in de Kempen en vallen Bree 
aan, vanwaar ze echter worden teruggedreven; zij koelen dan hun wraak op de omliggende 
dorpen, waaronder Neeroeteren, waar zij plunderen en verwoesten. En dat oorlogsgeweld 
gaat de hele 17de eeuw in de Loonse Kempen door.  
 

x Anthonius Betten leefde van 1641-1710, niet steeds in Bree. Hij overlijdt er in 1710. 
 

x Maria Betten wordt gedoopt in 1642 in Bree. 
 

x Haar ouders Christianus Betten en Helena Nijs laten haar in 1642 dopen, maar 
verdwijnen dan uit beeld van de Breese historische ‘parochie-radar’.  

 
x Joannes Betten en Margriet Soors laten in 1641 hun zoon Antonius Betten in Beek 

dopen. Ik dacht vanwege tekst bij die doopaantekening steeds dat Joannes dan al is 
overleden, maar daarvan is in Bree geen bewijs7. Margriet Soors overlijdt in Beek 1689. 

                                                           
7 Hierna zal aangetoond worden dat Joannes Betten toen zeker niet overleden was: hij van Margareta Soors de 
tweede man. Zie hierna onder het kopje ‘Nieuwe vondsten … door uitbreiding zoekgebied’ nummer 4.  
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Margriet heeft blijkbaar grond in Bree (geërfd?) die uit hun erfenis in 1690 door haar 
zoons Herman en Thonis verkocht wordt.  

1648: Vrede van Münster: Einde van de 80-jarige oorlog: Filips IV van Spanje slaagt er niet in 
de noordelijke Nederlanden te heroveren. Deze worden een Calvinistische republiek, het 
Zuiden wordt (blijft) Habsburgs, katholiek en monarchaal. 
1648: Vrede van Westfalen (politiek uiteenvallen van het Heilig Roomse rijk)  
1648-1654: Ten gevolge van het optreden van de Lorreinen werden in het Prins-Bisdom Luik 
5.565 huizen in de as gelegd. De Lorreinse hertog Karel IV, was in 1633 door Richelieu uit 
Frankrijk gezet en van zijn hertogdom beroofd. Hij verhuurde dan zijn troepen in 1635 aan het 
Spaanse Gouvernement te Brussel. Het waren vooral de Lorreinse troepen waarmee de 
Loonse streken geplaagd werden. Door zijn onhandelbaarheid haalde Karel van Lorreinen zich 
de afkeuring op de hals van Brussel  de Republiek, het Land van Gullik en van Luik. Door de 
vrede van Munster in 1648 kreeg hij zijn hertogdom niet terug en vanuit Brussel kreeg hij van 
de Spanjaarden geen soldij meer voor zijn troepen. Zijn hongerige soldaten wierpen zich als 
havikken op de plattelandsgemeenten. Hij verwoestte Borgloon, Bilzen, Hamont, Peer, 
Beringen, Herk-de-Stad en plunderde Herkenrode, Munsterbilzen en de commanderij Oude 
Biesen. Gedurende 6 jaar voeren de Lorreinen als een mongolenstorm over Loon.  
 
1648: slag op de Donderslagheide bij het dorp Meeuwen. Weerstand van veel minder goed 
bewapende ‘huyslieden en schutten’ (inwoners van dorpen in de Loonse Kempen, burgers en 
schutterijen) tegen alsmaar plunderende Lorreinen (soldaten van Karel IV van Lotharingen). 
Het werd een ramp: Loonse verliezen : 381 doden; 390 zwaar gewonden.  
Zie verder BIJLAGE ** De Loreinen.   
 
De zeventiende eeuw was wat oorlogsgeweld betreft voor de Loonse Kempen niet veel beter 
dan de zestiende. De oorlogsellende werd afgewisseld met epidemieën. Wie zou niet wenen. 
 
Bevolking van Bree in de 17de tot en met 19de eeuw 
Maes geeft in zijn boek aan meerdere bronnen gecontroleerde opgaven van het aantal 
inwoners van Bree gedurende de 16de en 17de eeuw.  
 
Rond 1634 ongeveer 1150 inwoners, nl. 218 huisgezinnen, waarvan 160 binnen en 58 buiten 
de stad.  
In 1637 was dit aantal vanwege de pest (die heerste in 1635-1636) gedaald tot 870. 
In 1671 geeft de pastoor op communicanten aan, dat wil zeggen mensen die hun Pasen 
houden, wat dan ongeveer een Breese bevolking van 1700 zielen zou betekenen (een 
gemiddelde groei van 28 personen per jaar).  
In 1736 daalt het aantal weer (o.m. vanwege besmettelijke ziekten) naar 1132. 
In 1830 telt men 1575, in 1844 1710 inwoners met 330 huizen (225 in de stad en 105 
daarbuiten).  
In 1890 telt Bree 3050 inwoners en 503 huizen. Voor het overige gaan de aantallen buiten het 
bestek van dit boek.   
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Nieuwe vondsten Betten-naamdragers door uitbreiding zoekgebied 
Zoals onder het kopje Mogelijke perspectieven is geopperd, heb ik in het hele gebied van de 
Gezinsklappers gezocht naar Betten-naamdragers in de peter- of meteropgaven bij de 
doopaantekeningen in de Parochieregisters van Bree. Wat daar gevonden is, wordt hieronder 
van de oudste datum af omhoog in de tijd opgevoerd. 
 
1. Een min of meer toevallige vondst (gezocht naar een tekst op de rechter pagina en dit 
opeens ontdekt, links). Maar het is niet eenvoudig hier zekerheid over de tekst te krijgen. De 
letter-ophalen zijn die van een l en niet van een t, hoewel ook de specialist het voor Catharina 
Betten aanziet. 
  

 
  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W6-Q?i=174 
  
Op 12-08-1642 werd gedoopt Maria, dochter van Joannes Paggers en Wendelinis Scepers. 
Doopheffers: Simon Kelleners en Catharina Betten. Of toch Bellen? Het is niet helder, dus 
vergroten, vergelijken en afwegen. Ik hou het na lang bestuderen op Catharina Bellen en 
daarmee valt zij voor dit boek af. Zo ingewikkeld kan het soms zijn.  
Deze Catharina Bellen is gehuwd met Joannes Schruers alias Schroijers en zij krijgen en dopen 
van 1636-1647 vijf kinderen. De familie Bellen komt met regelmaat in de PR voor.  
 
2.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQ1Y-5?i=369 
 

 
  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3WC-3?i=231 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W6-Q?i=174
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQ1Y-5?i=369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3WC-3?i=231
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4 april 1655 wordt in Bree Elisabeth gedoopt, dochter van Mathias Joupen en Marie coniuga 
(zijn echtgenote). Doopheffers (getuigen, peter en meter) Joannes Betten en Elijsabeth 
Houben. Dat ik in de veronderstelling leefde dat Joannes Betten al voor 1641 overleden was, 
wordt hier dus gelogenstraft. Hetgeen ook uit de navolgende vondsten overduidelijk blijkt.  
3. 
Dan volgt er een vondst die in dit verband te denken geeft. Bij de doop van Anna Swennen, 
dochter van Petrus Swennen alias Goessens en Helene Clouters, Bree 19 augustus 1669 is 
Margarita de echtgenote van Joannis Betten de meter.   
  

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT5-H?i=850  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z372-J?i=273 
 
Is het niet opmerkelijk dat hier uxor (echtgenote van) staat en niet vidua (weduwe van)? Immers naar 
mijn eerdere besef was Joannes al overleden bij de doop van zijn zoon Antonius in 1641 en Margareta 
Soors was sindsdien weduwe (voor zover ik het had kunnen nagaan8). Margareta Soors overlijdt 25 
november 1689 in Bree met de aantekening  ‘relicta’ (weduwe, achtergelaten vrouw) van Joannes 
Betten. Ik leg het Marc Philippe voor en dit is zijn reactie:  
 
‘Wie zegt dat Joannes Betten in 1641 al overleden was? 
Dan had bij de doop van zijn zoon Antonius moeten staan dat hij postuum gedoopt werd. 
In 1641 was volgens mij Margaretha Soers/Soors weduwe van een vorige man.’ 
 
Wat bij mij de navolgende gedachten oproept: 
 
Beste Marc, 
Dat is een nieuw standpunt. Ik moet even over de consequenties nadenken: we weten  niets over het 
overlijden van Joannes Betten in Bree… Elders overleden? Het vreemde is dat ik die opmerkingen 
‘vrouw van …’ inderdaad vaker ben tegengekomen.  
Dit laat ik even op me inwerken. Zou dat ook passen bij wat we aan tekst over haar weduwschap 
vonden mbt Joannes Betten bij de doop van Antonius? (welke tekst ik voorleg) 

                                                           
8 Deze specifieke verwijzing naar de doop van Antonius Betten (27 oktober 1641, Beek) zal verduidelijkt worden 
in de behandeling van genealogische vondsten uit Beek. De gegevens zijn ook te vinden in mijn boek Jacobus 
Betten en zijn verborgen verleden, p. 35.    

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT5-H?i=850
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z372-J?i=273
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Waarop dit antwoord: ‘Als een kind gedoopt wordt terwijl de vader al overleden is dan meldt de 
pastoor altijd dat het kind postuum geboren is, daarom is het dat ik in 1641 lees dat Margareta Soers 
weduwe was uit een vorige relatie. 
Wat het overlijden van Joannes Betten betreft:  
De overlijdens van Beek beginnen pas in juli 1687, dus kan Joannes gerust in Beek overleden zijn tussen 
1669 en 1687.9  Marc’ 
 
Deze vorm van meedenken door collega-genealogen en -onderzoekers heeft mijn onderzoek altijd 
verder gebracht. Waarvan akte en dank, in dit geval aan Marc Philippe.  
 
4. 

 
  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQ1K-W?i=350 
  

 
  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37Z-F?i=325 
  
13 december 1699 wordt in Bree Lucia Jans(sen) gedoopt, dochter van Goswinus Jans(sen) en 
Marie Nulkens alias Nullens.  
De doopheffers zijn Laurentius Betten en Johanna Swennen in naam van Christina Corstiens. 
Dus Christina Corstiens heeft zich laten vervangen door Johanna Swennen (omdat ze b.v. 
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn of te veraf woonde). 
 
5. De volgende vondst is in een tijd, even wat verder. Hier treden twee nieuwe Betten-
naamdragers voor het voetlicht. Een buitengewoon interessant gegeven: 

x Op 11 januari 1684 is een Anna Betten meter bij de doop van Catharina Vincken, 
dochter van Leonardus Vincken en Catharina Thewissen alias Lips alias Craexs. 

x Op 26 september 1686 is een Matthias Betten peter bij de doop van een erop 
volgende Catharina Vincken, dochter van Leonardus Vincken en Catharina Thewissen 
alias Lips alias Craexs. Dit doet voorkomen dat het eerste meisje Catharina uit 1684 
jong overleden is.  

                                                           
9 Deze nieuwe kijk op de situatie zullen we bij de bespreking van het s.v. onder het lemma BEEK verwerken. 
Joannes was nog peter bij de doop van Aleijdis B. in Beek, 1670! 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQ1K-W?i=350
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37Z-F?i=325
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB8-Q?i=963 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37L-B?i=303 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37D-3?i=305 
 
De namen Matthias Betten en Anna Betten komen ons wel degelijk bekend voor, maar die zijn 
van een wat onbegrijpelijke datum: 
Een Matthias Betten werd 14-1 1677 gedoopt in Beek als zoon van Hermanus Betten en 
Catharina Viggels. Bij deze doopdienst in Bree van 1686 was hij was hij dan 9 jaar jong. Te jong 
voor peterschap.  
 
Een eerste Anna Betten komen we tegen in 1719 (Anna Betten alias Stevens 1719-1781 Beek). 
Het ziet er naar uit dat deze meter Anna en peter Matthias Betten mij nu nog onbekende 
naamdragers Betten zijn.  
 
 N.B. Hiermee zijn de eerste 1031 pagina’s van de Parochieregisters van Bree die gezinssamen-
stellingen geven nu bekeken. Meer Betten-naamdragers dan de hier genoemde zijn in dit deel 
van de PR- bronnen niet gevonden. Wat volgt zijn de huwelijken en de overlijdens, (tot p. 
1502) waarover in het begin van dit onderdeel 2.1 werd gerapporteerd. Wel zoeken we hierna 
nog specifiek naar de namen van aanverwante personen.  
 
 Voortzetting van de conclusies (vanwege de laatste vondsten)  
10. Bij de ‘nieuwe vondst nr. 1’ blijkt maar weer eens hoe nauw het luistert in het trans-
litereren van oude tekst. De families Bellen en Belien komen regelmatig in de Breese 
parochieregisters voor en het handschrift is niet altijd even duidelijk. Hier gaat het mijns 
inziens toch niet om een Betten-naamdrager, maar om de later vaker voorkomende Catharina 
Bellen.  
11. In 1655 treedt bij de doop van Elisabeth Joupen als peter Joannes Betten voor het 
voetlicht. Dit is een duidelijke aanduiding dat de vader van Hermanus en Antonius Betten niet, 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB8-Q?i=963
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37L-B?i=303
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37D-3?i=305
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zoals eerder gedacht, al voor de geboorte van Antonius (Beek, 1641) is overleden, maar dat 
hij de tweede (mogelijk zelfs derde) man van Margareta Soors is. Bij de Beekse dopen gaan 
we hierop nader in.  
12. Het bovenstaande wordt bevestigd door de volgende vondst. Bij de doop van Anna 
Swennen/Goessens, 19 augustus 1669 treedt als meter op: Margarita de echtgenote van 
Joannis Betten. Het gaat hier, zoals we weten, om Margareta Soers/Soors en de toelichting 
bij deze derde nieuwe vondst geeft helder licht op genoemde kwestie.   
13. Bij de doop van Lucia Jans(sen) treedt op 13 december 1699 een tot op dit moment geheel 
onbekende naamdrager Betten als doopheffer naar voren: Laurentius Betten is haar peter. 
Omdat het bij een doopheffer om een volwassen persoon gaat zal deze Laurentius Betten rond 
1660 geboren zijn. In Bree komen we die geboorte/doop niet tegen.  
Wat is zijn verhouding tot Christianus Betten, Joannes Betten en de andere naamdragers 
Betten in Bree?  
14. Op 11 januari 1684 is een Anna Betten meter bij de doop van Catharina Vincken. Zij is een 
mij nog onbekende naamdaagster Betten. 
15. Op 26 september 1686 is een Matthias Betten peter bij de doop van een erop volgende 
Catharina Vincken, dochter van Leonardus Vincken en Catharina Thewissen alias Lips alias 
Craexs.  
Voor deze laatste twee, Anna en Mathias Betten geldt dat het tot nu toe onbekende Betten-
naamdragers zijn en ook voor hen geldt de vraag hoe zij zich familiair verhouden tot de 
inmiddels gevonden Betten-naamdragers.  
16. Wanneer we ons, zoals in de gedachtewisseling onder ‘nieuwe vondst nummer 3’, voor-
stellen dat Joannes Betten inderdaad pas tussen 1670 en 1687 (in Beek?) overleden zal zijn, 
betekent dit tevens dat bijvoorbeeld Christianus Betten, die laat dopen in 1642 een direct 
gezins/familielid Joannes kan zijn geweest en dat de nu gevonden Matthias Betten (meter in 
1686) mogelijk ook een gezins/familielid van Joannes is, die niet in Bree is geboren. Ook over 
de verhouding tot Anna Betten zijn in Bree tot nu geen gegevens gevonden.  
17. We concluderen uit de onderzochte parochieregisters van Bree, dat tijdens de periode 
1591 tot en met 1699 (ofwel gedurende ruim 100 jaar) 8 verschillende Betten-naamdragers 
sporen hebben achtergelaten, te weten:  
Marie (1591) 
Antonius (1641) 
Joannes (1641; 1655; 1669) 
Maria (1642) 
Christianus (1642) 
Anna (1684) 
Matthias (1686) 
Laurentius (1699).  
18. Bij een onderzoek als dit, waarin we trachten door middel van overwegingen die beginnen 
met het woord ‘indien’ (wat de overweging op een hypothetisch plan brengt) iets te bewijzen, 
zullen we dit vooral niet vergeten: tussen feiten (historische gegevens, vondsten) en ‘bewijs’ 
ligt onze interpretatie, ofwel een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van de 
waarneming. Het zij zo. Wanneer we op een zeker moment trachten zicht te geven op de 
familiaire verhoudingen tussen de verschillende Breese Betten-naamdragers, zal deze gepaste 
voorzichtigheid de redenering steeds blijven kenmerken.  
Wat er allemaal niet gaande was in die zeventiende eeuw in de Loonse Kempen en in Bree… 
De navolgende tekst beschrijft iets van de ellende waarin de Kempenaren toen leefden. 
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Maes en Dreesen over de zeventiende eeuw in Bree 
 
‘De zeventiende eeuw  begon maar slecht voor de inwoners van  Bree en omstreken: gedurig 
aan werden ze onmeedogend gebrandschat en afgeplunderd door de oproerige Spaanse  
soldaten, die van uit Hoogstraten, Diest, Beringen of Hamont, tot hier toe op rooftocht 
kwamen.  Daarbij kregen  ze nog af te rekenen met een troep  Spanjaarden van de hertog van 
Brabant  - 'n 6000 man- die half Juni 1604 op  weg naar 's Hertogenbosch, het stadje aanvielen. 
De burgers verdedigden zich dapper en sloegen de vijand  terug. Maar toen deze zich door 
grof  geschut voorbereidde tot een  tweede aanval, kapituleerde  de stad  om  een volledige 
vernieling te voorkomen. Ze moest 10.000 gl. afdokken en een deel der troepen logeren 
gedurende een nacht. De soldaten begingen zeer erge wanordelijkheden en namen vier 
gijzelaars mee.  
   
Enige dagen te voren had de Hoge  Raad te Luik  de gemeenteraad toegelaten de versterkingen 
der stad te herstellen, en de inwoners der omliggende dorpen verplicht er aan mee te  werken,  
om reden  dat  ze er, in geval  van gevaar, met  hun kostbare voorwerpen konden naartoe 
vluchten.  
De «desolatie» was door  al deze  gebeurtenissen zo groot geworden dat  de mensen  van Bree  
en omliggende  voorlopig ontslagen  werden van het schouwgeld, een belasting die door de 
Drie Staten onlangs was gestemd geworden.  
 
Dat belegeren van de stad door de Spanjaarden is heel  waarschijnlijk het  gevolg geweest  van  
een voorbarig onbezonnen dreigen of  misschien zelfs schieten van een  of andere stadswacht.  
Er  werd dan ook 11 Juli daaropvolgende «ten gewonen clockenslag op der Heren huys» 
volgende verordening afgekondigd :  
 
«Item offt geviel dat vóór die stadt of  die poerten eynich crijgsvolk, soe te peerdt als te voet 
quaeme, het sij van wat staet of nationaliteyt die mochten  syn, begeerende alhier binnen de 
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stadt  te logeeren of te passeeren, dan sal eerst de Magistraat of  gedeputeerden  alleyn die 
sellifste caresseeren  (= de mouw strijken: de scholtus of een der burgemeesters trakteerde 
gewoonlijk de hoofdman met wijn) en aenspreken tot voerdeel ende welstandt der stadt, 
sonder  eynich  rumoer of  tumult te  maecken. Die  daarvoor  eynich rumoer   of tumult maeckt  
met  woorden of  werken tot nadeel der stadt, 't sij met dreigen of schieten of dergelijeke 
schadelijke feyten, dien sal men eyndrachtelijk aentasten, vangen en straffen naer gelanck de 
saecked ende misdaedt, als wesende gebannen als oproerigers en perturbateurs der 
welstandt der stadt. Hij sal oock ten eeuwigen ,daghe gepriveert worden  van onser stadt 
privilegies en vryheyt. (Get.) Hendrik Nuyens,  secret. »   
  
In 1609 werd er een wapenstilstand van twaalf  jaar getekend  tussen de  Verenigde Provincies  
van 't Noorden  en de  Zuid-Nederlanden.  Pas was die tijd verstreken, of de strijd herbegon. 
In Februari 1625 signaleert het  gemeentebestuur van Bree weer gevaar van  krijgsvolk, en 
wordt er beslist twee rotten der burgerwacht dag en  nacht  de « buitenije » te doen bewaken.  
 
Er zullen  overdag maar   twee  poorten opengehouden  worden, en  die van de  buiten  zullen 
« rissen» steken  om  de  twee  andere  poorten te barricaderen. 's Avonds na het trommelen 
zal geen poort meer opengedaan worden  dan  met uitdrukkelijke toelating van de  Magistraat. 
De volgende  jaren kwamen er van tijd tot tijd nog al eens keizerlijke troepen logeren binnen 
de stad, maar ze moeten zo onbeschaamd en moedwillig geweest zijn, dat het gemeente-
bestuur  in   een  vergadering  van September 1628  besloot er geen meer binnen  te laten. 
Dat heeft hun heel wat «caresseren» en geld gekost. We geven u daarvan slechts enige 
staaltjes.  
 
In de Winter 1630-31  lag luitenant-ritmeester  Thomas   Branco  met zijn ruiters ingekwartierd 
op de buitenijen. «Ze kwelden die huyslieden geweldich met slaen en stooten, en ze 
transeneerden hun geld aef.» Het gemeentebestuur onderhandelde met de luitenant en  
schonk hem, opdat hij met zijn  mannen zou optrekken, acht potten wijn.  
 
In  1632 dreigde het  gevaar weer, ditmaal uit  het Noorden. De  prins-bisschop vaardigde dan  
ook  in Maart  een ordonnantie uit, dat  er geen koren uit het   prinsbisdom  mocht gaan. De 
5e  Juni daarop  lag  het Hollands leger vóór  Roermond.  Daar  het beter is  te  voorkomen dan  
te genezen reden 10 Augustus  onze Scholtus  en burgemeester  Lenaert  Soers naar 's konings  
leger met 2 vaten wijn, 1 vat boter, 8 schouwers en 11/2 vat haver, voor een  waarde  van  
ongeveer  83 gl. Het moet wel  wat geholpen  hebben,  want toen  begin  September het leger   
kwam afgezakt, trok het onze stadsmuren voorbij in de richting van Hamont. Alleen gou-
verneur  Van  Bommel, zijn secretaris van Brederode en de  trompetter van graaf Jan  van  
Nassau stapten af  aan  de Kloosterpoort; ze werden  in « de Croon »  getrakteerd, en Jan  
Pieken  voer  hen  daarna  met  hun bagage  verder, naar Hamont.  Voor alle voorzichtigheid 
hield de « boy » Arnold Verstraten nog  29 dagen torenwacht.  
 
In  Juni 1633  lag graaf Jan  van  Nassau   met zijn troepen te Opitter en Tongerlo.  Bang dat  hij 
naar Bree  zou afzakken,  brachten burgemeesters Soers en Nuyens hem een bezoek, om   stad 
en buitenijen vrij te houden. Ze  slaagden er in hem te overhalen. Maar in Juli kwam er  een 
bericht vanuit Stevensweert dat luitenant-generaal Lucas  zinnens  was met zijn volk naar Bree 
te  komen. Dadelijk  ging  een afvaardiging met  hem  parlementeren, en ze deden het  zó wel, 
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dat hij de inkwartiering veranderde. Voor zijn beloning kreeg  hij, toen hij met zijn troepen 
voorbij trok, 2 vaten wijn cadeau; en na een fijn middagmaal voer men hem naar Bilzen.  
 
Heel de maand  Juli  trokken hier troepen voorbij, en iedere keer werd de  aanvoerder flink  
getracteerd:  de 10  Juli  hertog du Carme met 14 potten wijn, wit en bruin brood en 
banketgebak  (Voor 251/2 gl.); de 19 Juli de luitenant met  de kwartiermeester   en gidsen van 
de   Commissaris-generaal, met 34 potten bier, wit brood en «scharmolen» (= banketgebak)  
en 6  potten wijn; de 21 Juli 'n luitenant-generaal met  6 potten wijn, 14 potten bier, wit brood  
en  amandelkoeken.  
   
De 25 Juli  kwam   het regiment van graaf van Ysenbach hier aan, maar Nol de «boy» trok 
ermee verder naar Tongerlo. Nog verschillende keren kwam  in de jaren 1633 tot 1637  graaf 
van Nassau te Bree de vermaarde wijnkelder van «de Croon» eer aandoen.  
 
In Juni 1634 en in April 1637 kreeg hij zelfs een vat van 78 potten mee. In Juli 1635 was het de 
beurt aan de keizerlijke troepen met Picolomeni en Solani. Ze werden rijkelijk bedacht met 19 
jonge hoenders en wit brood, 3 aam   en 3 vierdel witte en   rode wijn, 1  aam oud bier, vier  
stukken «heymell»  (= hydromel, honigdrank,   honigmee) aan 6 gl. het stuk, alles samen voor  
een waarde van 261 gl. Daarbij werd voor de keizerlijke ruiters die hen vergezelden nog 47 gl. 
uitgegeven aan kost, drank, hooi en haver. Beter zó dan de bevolking e laten arm plunderen.    
 
Samen met Bree droegen Beek, Gerdingen en Reppel de onkosten van al die tractaties... maar 
ook de voordelen, nl. van inkwartiering gespaard te blijven... voor  zolang als 't duurde. Want 
1636 zou weer heel wat beroering meebrengen.  
 
Prinsbisschop Ernest van Beieren, die het Land  van Luik  dertig jaren om ter beste bestuurd 
had, werd na  zijn dood in 1612 opgevolgd door zijn neef Ferdinand. Weldra  stonden te Luik 
twee partijen heftig tegen elkaar de «Chiroux» met de  Prins, de «Grignoux» tegen hem. Deze  
behaalden de overhand, zodat Ferdinand bij de keizer van Duitsland een legergroep moest  
aanvragen  om de orde te handhaven in zijn bisdom; want een eigen leger had hij om zo te 
zeggen niet.  
 
Men stuurde hem de beruchte krijgsman Jan van  Weert  met een leger  Croaten. 't Is dit leger, 
dat na in de Kempen overwinterd  te hebben, in Mei 1636 Bree kwam belegeren. Dank zij het 
waakzaam en heldhaftig optreden der burgers, werden de aanvallers teruggejaagd. Ze 
verwoestten dan een groot  deel der Kempen, en brandden omstreeks  half Mei de stad Bilzen  
af. Voor alle voorzichtigheid kocht ons stadsbestuur te Luik nog voor 227 gl. poeder (kruit, jcb) 
bij, en werd er nog ruime tijd torenwacht gehouden.  
    
Einde  April 1637 defileerde Graaf van Nassau hier alweer met zijn leger. Opdat  hij maar vlug 
zou voorbijtrekken, kreeg hij een vat wijn (van 89 gl.) en 11 vat haver (aan 1 gl. per  vat) mee.  
   
In de Winter 1640-41 hadden de troepen van de landgravin van Hesse, die te Calcar in 
Kleefland in   garnizoen lagen, graag de Kempische grensplaatsen  600  imperialen per maand    
afgeluisd, zowat 100.000 gl. Willem van  Bocholt,  drossaard van Grevenbroek, en Hendrik de    
Borman van Bree, brachten het de kapitein aan 't verstand dat het prinsbisdom Luik neutraal  
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was, en dus aan niemand oorlogsbelastingen te betalen had. De streek werd versterkt, de 
burgerwacht opgeroepen en aangevuld met 'n tweehonderd ruiters.  
    
Menige  keer  werd   de stad in de  jaren 1643-46 gewaarschuwd tegen de Hessen, nu eens  
van uit Hamont, dan weer vanuit Roermond; gelukkig bleef het telkens maar bij een 
bedreiging. Van omstreeks die tijd dagtekent menige schans en schansreglement Zie A. 
HANSAY, Documents inédits  concernant in mise en défense des campagnes lossaines & 
l'épogue moderne, in Bull. Comm. Roy. Hist., t. XCV. 3e Bull., blz. 151-222. Hierin vindt u o.m. 
blz. 189-193 en 198-200 het reglement der schans van Bocholt (1638). Ook te Meeuwen en 
Tongerlo bestond er een schans. Nog  verschillende  jaren moesten   onze gewesten  op   hunne 
hoede zijn voor  de Hessen.  Ook de Lorreinen hadden meermaals goesting om af te komen.   
 
In  de Winter 1648 lagen ze rond Bree. Met de Vrede van Westfalen, in 1648 te  Munster 
gesloten, eindigde de Dertigjarige   oorlog tussen  het  Keizerrijk en Frankrijk,  en de Tachtig- 
jarige oorlog  tussen de Spaanse  Nederlanden   en  de Verenigde   Provincies.  
Dat  belette niet, dat spijts herhaald protest van de  prinsbisschop, in de Herfst 1648 alweer   
vreemde troepen in het Land  van Luik kwamen lastig vallen met inkwartiering en al de  daarbij 
horende opeisingen, plagerijen en misbruiken. Ditmaal waren het troepen  van hertog   Karel 
van   Lotharingen, die   met  de  Spaanse  Nederlanden meevochten tegen de heerszuchtige  
Franse koning Lodewijk XIV, in een nieuwe oorlog die, begonnen in 1648, met enige  
onderbrekingen, voortduurde tot  aan de Vrede van Utrecht in  1713.  
 
In September 1648 kwam een kapitein van de Lorreinen aan het gemeentebestuur van Bree    
vragen om er zijn volk voor enige  tijd te mogen huisvesten. Hij  werd «vereerd» met vier 
potten wijn, en wat schoon gepraat, en 't regiment trok verder door. In 't Hasselt moeten er 
toen toch schermutselingen  plaats gehad  hebben. Drie  mannen werden er door de soldaten  
vermoord: Hendrik Nulkens, Gerard Schotelmans en Piet Weutjens. 
In December  van 't zelfde jaar werden de «huysluyden» door  de Lorreinen  verslagen achter 
Meeuwen. De boy Edmond Quax werd uitgezonden  om te  gaan zien  waar ze naartoe trokken.  
In Maart 1649 werden ze gesignaleerd te Stramprool. Toen heeft Jan Quax een week wacht 
gehouden op de kerktoren. De sukkelaar verdiende er 15 st. per dag mee. 'Einde  Mei moet 
het gevaar geweken zijn, want  Tijs Lemmens,  Piet Haels en  Denk  Quax  hebben het «geweer» 
(= het geschut) rondom  de stadsvesten teruggehaald en naar het  stadhuis gebracht.  
In September had, gelijk ieder jaar, de grote revue ofte monstering plaats van alle weerbare 
burgers en buitenije, ieder met zijn geweer en harnas.  
 
Nog jaren lang zou het Luikerland, en niet van het minste de omgeving van Bree, van de   
Lotharingers te lijden hebben. Wie zich met  geweld tegen hun eisen verzette, bracht het er 
niet levend af. Dat ondervond Jan Schrooten, die begin 1650 op zijn pachthof werd  
doodgestoken. In Mei van 't zelfde jaar waren ze weer op komst. De bode ging die van de 
buitenij en van de dorpen waarschuwen dat ze met  hun vee  zouden binnen de muren komen. 
Generaal de Fraipont, samen met de  aalmoezenier van de hertog  van   Lotharingen zaten bij 
Jan Dingens in «de Croen» te parlementeren met het Breese gemeentebestuur. Dit 
«gecaresseer» kostte de stad 59 gl. 15 st. voor 't verteer, met knecht en paarden, plus 43 gl. 
voor de wijn! De burgemeester van Maaseik zond twee bruinpaters naar hier toe om te 
vernemen hoe het onderhoud was afgelopen.  
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Het gul onthaal in de Croon  moet  wel zijn doel bereikt hebben, want van inkwartiering  horen 
we dat  jaar niets meer.  Voor alle zekerheid hield Jan Quax  nog twintig dagen torenwacht, en 
werd  de monstering  vervroegd tot 26 Juli.  
 
Niet dat de Lorreinen zinnens waren de omstreken voor goed vaarwel te zeggen! Want 11 
December 1650 liet de burgemeester van Maaseik een brief brengen, dat ze de  Maas over 
kwamen;  en de  16 April  1651 kwam de bode van Peer verwittigen dat ze bij hen waren  
aangeland.  
'n Paar dagen later kregen die van Bree de kans de  kwartiermeester-generaal te «vereren» 
met 3 potten van de allerbeste wijn aan 24 st. de pot, en wit brood: hij kwam de stad  
verzoeken om 200 zakken rogge!  
Toen hij de poort uit was, werd er in de  Croon «geordineert met  ouden en nieuwen raedt en 
burgers, dat men  overmits die groote dreigementen der Lorreinen, zou in 't geweer laten 
stellen alle manspersonen, zoo burgers als andere die naar hier gevlucht  waren. »Kort daarop  
werd de monstering  gehouden. Klonk  het mandaat van de prinsbisschop niet dat men tegen 
vreemde krijgstroepen geweld moest gebruiken tegen geweld?  
 
« Calamitosa belli tempora — extrema  paupertas» tekent de secretaris van  't Laathof van    
Wassenberg aan in zijn gichtregister. 't Was armoe troef!  
Begin Juli lagen er ettelijke regimenten Lotharingers te Beek, Gerdingen, Reppel en verder op. 
Twee kapiteins en nog andere officieren kwamen de magistraat binnen Bree lastig vallen om  
enige duizend ponden brood, enige  zakken haver en provianden. Maar weer met hen de  
Croon binnen!  
Er werd voor 33 gl. verteer gemaakt, en met veel schone woorden werden ze alweer gepaaid!  
Doch ondertussen zat Jan Quax 22 dagen op de  uitkijk en hielden de burgers trouw de wacht...  
 
Veel speciaals moet  er de twee  volgende jaren niet gebeurd zijn. Maar in 1654 zou het er 
zoveel te meer spannen! Pas waren de  eerste Nieuwjaarsdagen voorbij  of daar roffelde de 
trom door de  straten, en kondigde Lens  Joostens aan, dat iedereen zijn geweer moest 
«vèrdich» (= gereed) houden, en «sich stellen op cruyt en loet». Vier mannen gingen «rissen» 
steken op 't  Laar en twee op  de Boneput. Op 't stadhuis  werden kogels gegoten en druk werd 
er gewerkt aan de palissaden en de «renboumen».  
 
Einde  Januari stuurde de  prinsbisschop versterking: een luitenant en een vaandrig met 64 
man. De eerste logeerden in  de Croon, de soldaten op 't stadhuis. Voor deze had men gezorgd 
1 aam bier, 1 «coup» brood, 29 pond «kees» aan 6 st. het pond en 37 bussels stro om op te 
slapen. De   dag daarop zijn er  vanwege de Heer van Millen, landkommandeur, onder bevel  
van opperwachtmeester  Schaep, nog 10 ruiters aangekomen, die logeerden «in den  
moelensteyn» (nu nr. 9 in de Kloosterstraat). Ze brachten 100 pond polver mee. De 8 Februari    
kwamen er nog 28 soldaten bij van de schans van Opoeteren. En de 21e  kwam er een brief  
aan uit Stokkem  dat men daar 100  pond poeder en 100 pond lonten moest laten halen.  
'n Dertig man gingen van Bree tot in de «leymskuylen» bij Opoeteren, waar het poeder  
naartoe gebracht  werd van uit Stokkem, onder  geleide  van een soldaat en van Frans de  
volder van  Opoeteren, die de binnenwegskes goed kende. Dezelfde Frans kwam de week  
daarop hier aan met de «constabel» van Stokkem, om handgranaten te maken en te werpen  
in  geval van nood.  (constabel = connétable, opziener van de paardenstallen op het kasteel 
van de prinsbisschop.  
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Wat  was er gaande? De Lotharingers waren weer het  Land van  Loon binnengetrokken en 
hadden zich zonder veel moeite meester gemaakt van Borgloon, Bilzen, Peer, Hamont, 
Beringen  en   Herk. Beringen  had  er bijzonder onder te lijden: eerst geplunderd, werd het 
dan 28 Februari met  kerk en  al afgebrand.  Hamont, Peer en Bilzen gingen ook in de vlammen  
op. In verschillende dorpen werden huizen en boerderijen aangestoken. Nu was 't de beurt 
aan Bree. Gelukkig kwamen hulptroepen van de  keurvorsten van Mainz en Trier op tijd toe 
om de belegerde stad te verlossen. De  Lotharingers waren verplicht terug te trekken. Maar 
uit wraak voor hun nederlaag staken ze onderweg huizen en boerderijen in brand o.a.   
Straetemanshof (langs de kiezelweg Bree-Opitter, werd later herbouwd door de P.P. 
Augustijnen) en Lee Jacobshof in Panhoven.  
Van  de vluchtelingen uit Ellikom, Kaulille, Neeroeteren, Bocholt, Beek en Meeuwen stierven 
er verschillende binnen Bree in de maand Februari (1654). Een van Opglabbeek en een van 
Mol werden door de  soldaten neergeschoten. Van  de  Duitse troepen, die vóór de bevrijding 
van Bree, de Lotharingers uit  het versterkt kasteel der Teutonische Ridders te Gruitrode 
verdreven,  sneuvelde er een, 'n zekere Bertram uit Dusseldorf. Hij werd 6 Maart te Bree   
begraven.  
't Kon  zo  niet blijven duren.  De prinsbisschop riep de hulp en de bescherming in van de  keizer 
van Duitsland en van de koning van Frankrijk. Deze  spraken  voor  hem ten  beste bij de koning  
van Spanje, die  hertog Karel van Lotharingen alle gezag  ontnam en deed  gevangen nemen.   
Een korps Fransen van 8000 man kwam 't bisdom binnen om de vreemde troepen te  verjagen. 
Weldra waren  vredesonderhandelingen aan de gang, en de 17 Maart 1654 werd de vrede 
gesloten te Tienen tussen de aartshertog Leopold en de prinsbisschop.  
De 6 April werd het «tractaat van peys» te Bree van het  stadhuis afgelezen. Er werd «victorie 
geschoten» en flink gefeest!  
 
In 1665 kregen de Staten-Generaal van Holland het aan de stok met Engeland en de prins van  
Munster. Frankrijk steunde hen met een legerkorps van 6.000 man, aangevoerd door de 
Pradel. Van die soldaten lagen er in Oktober rond Bree. En na het vredesluiten in 1666  
kwamen ze langs  dezelfde weg terug. De 10 Juni liet de Pradel, die te Beek lag, het   
gemeentebestuur van Bree geruststellen dat ze weldra zouden  ophoepelen.  
In deze  oorlog  vochten twee Breeënaren mee, nl. Arnold Jansen en Willem Van Hees, de 
eerste als simpele soldaat, de tweede als luitenant in 't regiment van kapitein Bernard van   
Emmerick, in dienst van Zijn Vorstelijke Genade van Munster. In 1670 ging Claes Hulsbosch 
dienen in 't leger van de Hoogmogende  Heren Staten van Holland.  
 
Lodewijk XIV begon in 1672 zijn derde oorlog sedert 1635. Met een machtig leger trok  hij op 
naar Holland... alweer maar dwars door het weerloze prinsbisdom Luik. In  korte tijd waren  
de Fransen meester in Tongeren, Bilzen en Visé. Van Mei 1673 tot Maart 1675 lagen ze binnen 
Maaseik. U kunt denken dat de omstreken weer heel wat zullen geleden hebben onder de 
opeisingen en vernielingen. De 8 Juli van dat jaar werd te Bree begraven Jan Reyskens, die 
men dood teruggevonden had in 't Hasselter broek veertien dagen na de plundering der kerk 
en der schans van  Tongerlo, waaruit hij was gaan vluchten. 
Einde  Oktober kwam de Prins van Nassau met zijn leger overwinteren in de Kempen, om   de 
troepenbewegingen der  Fransen in 't oog te houden. Zijn generaal, Weibnom, probeerde  ons 
stadje in te nemen, doch onze dappere voorvaderen sloegen de aanval af. Kwátongen   
beweren dat de Breeënaren, bij gebrek aan kanonnen, een hoop roompotten op de muren  
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hadden gezet, met de opening naar de vijand  toe!... De gravuur van J. de Graeve herinnert  
ons aan deze belegering. Weibnom kwam terug met een groter legertroep en eiste de 
kapitulatie. Hij  waarborgde de Breeënaren het behoud van hun goederen, hun  godsdienst, 
hun karters en hun privilegies. Maar nauwelijks  waren de troepen de stad binnen, of ze 
begonnen de muren te beschadigen, en de twaalf kanonnen die op  de vesten stonden, weg  
te voeren; zonder medelijden plunderden en beschadigden ze de huizen; ze wilden zelfs de 
kerk binnenvallen, maar de burgers die vreesden voor heiligschennis en beeldstormerij, 
hielden ze al vechtende tegen totdat de oversten tussenbeide kwamen om de orde te 
herstellen. In de archieven moet  nog ergens,  naar 't schijnt, de akte van kapitulatie liggen. 
Vruchteloos hebben we er naar gezocht. Op  de kerkdeur  zag  men  vroeger (vóór 1901) nog 
brandplekken die getuigden van de kwade inzichten  van de aanvallers. De week na de 
overgave konden al de huisgezinnen, die met  hun graan binnen de stad gevlucht waren, hun 
beschermers  ieder 3 vat rogge en 4 gl. afdokken. Een  Hollands garnizoen bleef maandenlang 
te Bree overwinteren.  
 
De 17 Maart 1676 bracht weer heel wat beroering in 't oude stadje. Omstreeks drie uur 
namiddag kwamen bij de Itterpoort twee mannen te paard aangereden. Het leken paarden-
kooplui. Ze hadden dorst, beweerden ze, en bestelden aan de poortwacht twee potten bier. 
Een  der  wachters, Simon Cuypers, ging in een  herberg  binnen de poort de  gevraagde drank 
halen. Maar toen hij  terugkwam stonden er aan de poort enige Franse soldaten. Kort daarop  
kwamen er nog een tiental bij, en daarna nog  andere. En zonder aan iemand iets te vragen,   
reden ze de  poort binnen en sloten ze met geweld achter zich dicht. Ook de andere  poorten  
werden toegedaan. Een  half uur later kwam er een groep Hollandse ruiters afgereden, die 
met de Fransen wilden afrekenen. Alarm blazend liepen ze rond de stad, van de ene poort 
naar de andere. De Nieuwstadpoort staken ze met stro in brand. Door het heftig schieten op  
malkaar, vielen er van   weerskanten verschillende  gekwetsten, die door dokters Filip Mariot 
en Jan Jacobs en door de P.P. Augustijnen werden  verzorgd.  
De  Fransen, ziende dat ze het niet konden halen tegen de Hollanders, die ondertussen de stad  
waren binnengeraakt, vluchtten weg. Scholtus M. Jacobs en oud-burgemeester Peter Boels, 
die van Opitter kwamen, werden door de Hollandse soldaten aangehouden en gevankelijk 
meegenomen naar Weert. De   gemeenteraad  had goed  protesteren en zeggen dat  het prins-  
bisdom onzijdig was, dat de burgerbevolking geen schuld had en niet had meegedaan aan die 
aanval. De gijzelaars werden niet losgelaten als de stad niet binnen de veertien dagen 1200 
rijksdaalders (= 4800 gl.) betaalde...  
 
Sedert waren de kansen in onze streken voorlopig weer gekeerd in 't voordeel van de Franse 
troepen. Gelijk Tongeren, Maaseik, Visé en St. Truiden, zo kreeg ook Bree bevel vanwege hun 
generaal Calvo, die kommandant was van de versterking Maastricht, zijn stadsmuren, forten, 
poorten en  palissaden af te breken, onder voorwendsel dat ze zouden kunnen bezet  worden 
door vijanden van de Franse koning.  
U kunt begrijpen dat het gemeentebestuur niet veel goesting had om dit bevel ten uitvoer  te 
brengen. Nadat Calvo hen meermalen bedreigd had  de stad  in brand te  steken als  ze geen  
gehoor gaven, besliste de gemeenteraad in een zitting van half Oktober dat men op enige 
plaatsen een  aanvang zou maken met het uittrekken der palissaden en het afbreken der  
muren. Sommige schrijvers hebben beweerd dat er van toen af van de  vesting Bree niets meer 
overbleef dan de aarden wal en de  watergracht. Wij denken eerder dat er van het besluit van 
de  gemeenteraad niet veel in huis is gekomen. Want als einde 1678  de Hollanders opnieuw  
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de streek bezetten, dan staan er nog 1599 staketten, en krijgt het stadsbestuur weerom bevel 
ze uit te trekken. Ook aan de muren, die in  1682 hersteld werden, was  er enkel één gedeelte 
— tussen de Nieuwstad-  en Gerdingerpoort — beschadigd: er werden 200 vaten kalk en  
200.000 brikken  aan  de herstellingswerken besteed.  
 
Heel de maand September 1676 regende het ordonnanties om koren, brood, haver, hooi e.a. 
te leveren nu eens aan 't garnizoen van de Prins van Nassau te Hasselt, dan weer aan dat van  
de Brandenburgers die te Roermond  lagen onder bevel van  kolonel Spaen. Aan deze laatste  
moest men 40 stuks vee afstaan, waarvoor in 1682 slechts 600 gl. schadevergoeding werden   
terugbetaald. Wie kar en paard had moest dikwijls zijn kostbare tijd verspillen met te varen 
en te vrachten voor die  vreemde luizen.  
 
In November 1677 had Bree alweer een garnizoen met kommandant Watteville aan 't hoofd 
(Hij vaardigde een reglement uit aangaande verkoop van vlees, brood en bier GAB, A 8).  
 
Maart-April 1679 lag er nog een kompagnie Fransen onder bevel van Blancaert; een hunner,   
met name Lapierre, werd er 3 Maart begraven; en op 17 April werd Willem Janssen, alias 
Toelen, door Fransen buiten de poorten vermoord. In 1679  was  het voor de zoveelste keer  
vrede.  Maar  voor  hoelang?  
 
Lodewijk  XIV's heerszucht was onverzadigbaar. Verschillende landen hadden dan ook een   
verbond gesloten om zich gewapenderhand tegen hem te verzetten. Doch ze leden zware 
nederlagen te Fleurus en te Neerwinden (1693). De 4 Augustus 1693 kwam generaal de Rosen 
van de Verbondenen  met  40 schadrons ruiterij en  800 dragonders op Bree en Peer af; 
vandaar uit moest hij langs verschillende kanten met detachementen de streek bezetten. De  
Vrede  van Rijswijck in 1697 maakte  een einde aan de  vijfde faze van de waanzinnige  oorlog, 
die reeds vijftig jaar aan de gang was.  
 
 
 
 
 

 
 

Schets van R. Leloup van de stadsmuur van Bree, de Kloosterpoort tot Opitterpoort (ca 1735-1744) 
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De Sint-Michielskerk in Bree 

            
 

De oude en huidige Sint-Michielskerk te Bree,  
waarin de genoemde doopdiensten tijdens de 16de en 17de eeuw plaats vonden 

 
Oorspronkelijk bestond op deze plaats een romaanse kerk, die waarschijnlijk door de graaf 
van Loon werd gesticht. In 1078 werd het patronaatsrecht van deze kerk door gravin 
Ermengardis geschonken aan het kapittel van de Sint-Bartolomeüskerk te Luik. 
In 1506 werd in opdracht van Arnold van Mewen en zijn vrouw Aleydis Bormans een Sint-
Annakapel gebouwd, die de tegenwoordige zuidelijke transeptarm vormt. 
In 1606 waaide de torenspits om en beschadigde de Onze-Lieve-Vrouwekapel, welke in 1469 
was gebouwd. Kapel en toren werden hersteld. In 1831 was de toren opnieuw bouwvallig, en 
werd ze hersteld. Van 1901-1902 werd de kerk vergroot, waarbij de toren werd afgebroken 
en een nieuwe gebouwd, het schip werd in westelijke richting met één travee verlengd, 
zijbeuken werden bijgebouwd, evenals de noordelijke transeptarm en de sacristie. 

 

 
 

Modern kerkinterieur Sint Michielskerk Bree, 2009 
(met complimenten aan de fotograaf, Bert Kaufmann, voor de fraaie lichtval) 
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BREE   Soers en Soors in de Parochieregisters 
 
De aanleiding voor het zoeken naar de familieleden Soers/Soors is uiteraard gelegen in de 
vrouw van Joannis Betten, Margareta of ook wel Margriet Soers (Beek 24-11 1689). Voor 
dopen, huwelijken en overlijdens van families SOERS en SOORS in Bree, zie hieronder de 
gezinssamenstellingen, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-6?i=1240&cat=35708.  

 
Met betrekking tot de Soers- en Soorshuwelijken in Bree zijn eveneens voorbeelden uit de 
handgeschreven naamklappers opgenomen, waarmee aangetoond wordt dat de getypte 
gezinsconstructies en de handgeschreven klappers elkaar niet geheel bevestigen. Inter-
pretaties van het schrift zijn in sommige gevallen verschillend. De bronnen geven uitsluitsel. 
 
DOPEN SOERS EN SOORS 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTT-S?i=800&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBL-6?i=801&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-6?i=1240&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTT-S?i=800&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBL-6?i=801&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT1-Z?i=802&cat=35708 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTY-G?i=803&cat=35708 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT1-Z?i=802&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTY-G?i=803&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTB-T?i=804&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBN-R?i=805&cat=35708 
 

                             
 
Rondom het stadscentrum van Bree lag van de 12de eeuw tot 1870 een diepe gracht, een aardenwal en 4 stadspoorten. De 

gracht en de wallen bevonden zich tot 1870 op de plaats van de huidige (kleine) ring. De poorten dragen vandaag nog 
steeds hun middeleeuwse benaming: de Gerdingerpoort, de Nieuwstadpoort, de Kloosterpoort en de Opitterpoort.. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTB-T?i=804&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBN-R?i=805&cat=35708
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BREE HUWELIJKEN SOERS EN SOORS 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-6?i=1240&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-4?i=1241&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-4?i=1241&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTC-R?i=1242&cat=35708 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-4?i=1241&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTC-R?i=1242&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-C?i=1243&cat=35708 
 

HUWELIJKEN SOERS in de naamklappers van de parochieregisters 
 
641 Henricus Soers met Helwigis Swinne     11 mei 1595 
Vanwege de dubbele S in de achternamen ziet dat er dan in de klapper zo uit: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-F?i=128&cat=35708 

 
647 Petrus Soers met Maria Stivie10        20 mei 1596 
Opnieuw een dubbele S als beginletter in de achternamen van de echtelieden 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-F?i=128&cat=35708 

 
De akte van dit huwelijk, waarin we zien hoe moeilijk de transliteratie (het schrift van een taal 
zo goed mogelijk over te zetten in een ander type schrift) soms kan zijn: 
 

 

                                                           
10 Email genealoog Marc Philippe 26-9 2019 op mijn vraag naar transliteratie: ‘Ik lees hier Maria Stivie. Volgens 
de gezinsklapper zou het Stuven zijn. Steuven, Stuijven, Steunen zijn namen die wel voorkomen in Bree. 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-C?i=1243&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-F?i=128&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-F?i=128&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-2?i=129&cat=35708  

Catharine Soers trouwt in Bree met Beijtens alias Godfried Desmee   7 januari 1610 
 
Helena Soers trouwt Gerardus Cunincs (zie de gezinsbron of hierboven)      januari 1611 
 
Leonard Soers trouwt met Barbara Vaneijgen     6 februari 1611 
 
Joannes Soers trouwt met Anna Lappen      2 januari 1612 
 
Elisabeth Soers trouwt met Leonardus Dingens     2 oktober 1612 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-2?i=129&cat=35708  

 
Cornelius Soors trouwt met Magdalena Rutten     26 september 1617 
N.B. Op dezelfde bladzijde:  
 
Dimphna Soers trouwt met Gerardus Haex      7 september 1619 
 
Zie voor latere SOORS-huwelijken verder  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2T-3?i=164&cat=35708  en 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-D?i=166&cat=35708  
 

Mathias Bormans met Margaretha Soors      20 juni 1649 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLQ-3?i=135&cat=35708  

 
Catharina Soors met Joannes Bloemen      24-2 1686 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLH-8?i=136&cat=35708  
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-2?i=129&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-2?i=129&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2T-3?i=164&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-D?i=166&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLQ-3?i=135&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLH-8?i=136&cat=35708
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BREE OVERLIJDENS SOERS EN SOORS  
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB8-G?i=1457&cat=35708 
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-Y?i=1458&cat=35708 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB8-G?i=1457&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-Y?i=1458&cat=35708
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN8ee7p_HkAhVLIlAKHdNwDGcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fasol.nl/bree-en-het-bewogen-leven-van-leonardus-sors-soers-soors/&psig=AOvVaw3YJ3Z3s203d1Cec938x5iN&ust=1569684167968724
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Tenslotte het overlijden van een Margaretha Soors in Bree 11 maart 1690 (niet de moeder 
van Hermanus en Antonius, want die overlijdt in Beek 25-11 1689), wellicht de vrouw van 
Mathias Bormans (zie hierboven huwelijk 20 juni 1649). 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLX-S?i=243&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK7-N?i=80&cat=35708 
 
Een en ander is wel opmerkelijk, want zoveel Margareta Soors-naamdragers zijn er niet in Bree 
(17de eeuw). Wie deze Margaretha dan wel is, wie haar ouders zijn, is uit deze begraafnotitie 
niet te achterhalen.  
De hiervoor gegeven gezinssamenstellingen van diverse Soers en Soors families geven geen 
Margaretha te zien die in onze genealogie past. Tenslotte en wellicht ten overvloede om te 
laten zien dat in Bree in het jaar 1689 geen Soors overleed: 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLX-S?i=243&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK7-N?i=80&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK7-6?i=79&cat=35708 
 
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK7-6?i=79&cat=35708
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BREE    Viggels in de Parochieregisters, Gezinsklappers (en literatuur) 
 
Hier onderzoeken we breder het ouderlijke gezin en de verdere familie van Catharina Viggels, 
de vrouw van Hermanus Betten.  
 
1. Gezin Joannes Viggels en Andrea NN 
2. Drie gezinnen Arnoldus Viggels  
3. Viggels huwelijken en overlijdens in Bree 
4. Viggels dopen Bree Gezinsklapper 
5. Viggels in literatuur Bree 
6. Families Viggels-Betten in genealogisch verband 
 
 
1. Gezin Joannes Viggels en Andrea NN 
We beschrijven eerst het 16de eeuwse gezin van Joannes Viggels en Andrea NN, de groot-
ouderlijke familie van Catharina Viggels (Bree, 1638), welke Catharina 10-2 1676 te Beek 
huwt met Hermanus Betten; bewijsvoering uit Bree Registers, Gezinsklappers en 
doopgetuigen. 
 
DOOP MARIA VIGGELS 18 oktober 1583 
 

 
 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r 
 
Mijn transliteratie/vertaling:  
18 oktober 1583 Maria dochter Joannis Viggels en Andrea NN  
Getuigen Jan van Ronnen en Hil van Eeghen  
Overigens noemt Janiu Leijssens (zie hieronder) de dopeling hier Joannes, maar dat komt me 
voor als een fout. 
Naar mijn begrip staat Ma met trema als afkorting voor Maria. Vreemd genoeg vind je deze 
‘fout’ ook bij de Gezinsklappers van de parochieregisters (via FamilySearch, Bree, Dopen 1583-
1587).  
 
N.B. Dit is de vroegste dopeling Viggels die we in de Breese doopregisters tegenkomen: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLS-L?i=13&cat=35708. Mogelijk overleed ze jong; dit is het 
tweede kind. 
 
 
 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLS-L?i=13&cat=35708
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BREE DOOP MARIA VIGGELS 10 maart 1587 
 

 
 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r 
 
Transliteratie van Marc Philippe: 
Parentes Jan Viggels uxor puer (kind). Er staat ma met een streep erboven en dat staat voor 
Maria. De Breese Gezinsklappers bevestigen dat het gaat om Marie/Maria Viggels gedoopt 10 
maart 1587, getuigen Peter Menkens en ??: N.N.  
 
DOOP CATHARINA VIGGELS 9 juni 1589 
 

 
 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r 
 
Het gedoopte kind is Catharina, (dochter van) Jan Viggels en Andrea (zijn vrouw). De getuigen 
zijn Arnoldus Boels en Catharina Stuijven, zie ook de Gezinsklappers s.v.  
 
DOOP CORNELIS VIGGELS 23 augustus 1591 
 

 
 
 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r 
 

Mijn vertaling: 
23 Augustus kind van Joannis Viggels en Andrea N.N.  
Getuigen (zie ook de Gezinsklappers) Mart. Chrijrurgs11 en Catarina Cauwsbergs. 
 

                                                           
11 In de Gezinsklappers staat vermeld dat het hier gaat om Martinus van Eijghen, chirurgijn. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
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BREE DOOP ARNOLDUS VIGGELS 27 februari 1595 
 

 
 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r 
 

Mijn transliteratie: 
27 februari kind van Joannis Viggels en Andrea NN. Arnol (zal staan voor Arnoldus),  getuigen 
Mathias Metten en Agatha Viggels 
 
In een volgend doopboek vinden we dan nog via FamilySearch: 
 
DOOP KATHARINA VIGGELS 14 september 1603 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-ZSX7-M?i=376&cat=35708 
 
Getuigen Jacobus Cleijlens en Anna Musven. 
 
Hierna beschrijven we het ouderlijke gezin van Catharina Viggels (1638),12 dus haar ouders 
en de kinderen uit hun gezin. Door dit te onderzoeken komen we op het spoor dat Arnoldus 
Viggels een eerste huwelijk met Catharina Sloetmeekers en daaruit drie kinderen had, een 
tweede met Agatha Cillen en na het overlijden van Agatha Cillen een derde huwelijk aanging, 
met Aleijdis Crijns.  
We zoeken gegevens van deze ontwikkelingen en nemen allereerst de overzichtsgegevens uit 
de GEZINSKLAPPERS van BREE. 
 

                                                           
12 Hier vinden we de Viggels huwelijken van Bree in oudere alfabetische tafels: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2T-6?i=172&cat=35708  en hier de Viggels-
overledenen in Bree: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL8-V?i=247&cat=35708. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913627/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00099_000_0_0001_r
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-ZSX7-M?i=376&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2T-6?i=172&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL8-V?i=247&cat=35708
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2. Drie gezinnen Arnoldus Viggels  
BREE HUWELIJK (1) ARNOLDUS VIGGELS EN CATHARINA SLOETMEEKERS rond 1626  
GEZINSKLAPPER 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-L?i=961&cat=35708  
 
Dit huwelijk is hoogstwaarschijnlijk in de onbekende geboorteplaats van Catharina 
Sloetmeekers gesloten, want het komt in de registers van Bree niet voor.  Eveneens haar 
overlijden na 1632 komt in de registers van Bree niet voor. De naam Sloetmeekers wordt ook 
wel gespeld als Slootmaekers en komt in België o.m. in Lanaken voor. Van de 12e eeuw af 
maakte Lanaken deel uit van de Loonse heerlijkheid Pietersheim, waarvan de heren omstreeks 
1186 de Abdij van Hocht stichtten. In 1106 werd het patronaatsrecht van de parochiekerk aan 
het Maastrichtse kapittel van Sint-Servaas geschonken.   
 
De naam varieert enorm: Slotmakers, Slootmakers, Sloetmaekers, Sloetmeekers en vele 
aanverwante namen.13 Omdat we de trouwaantekening niet kennen, kan er weinig over 
Catharina Sloetmeekers gezegd worden. Wel vinden we eerdere huwelijken Sloetmeekers (en 
aanverwante achternamen) waarin bij het eerste huwelijk bij de peter en meter Viggels en 
Soors-namen verschijnen. Opmerkelijk. Een Catharina wordt hier niet genoemd en de 
onbekende gedoopte uit 1585 lijkt wat leeftijd betreft af te vallen (voor een huwelijk rond 
1625 en het krijgen van drie kinderen). 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT1-V?i=773&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB2-C?i=763&cat=35708 

                                                           
13 Zie artikel Sloetmeekers en aanverwante namen (GUL), waarin 27 variaties met hun bronnen genoemd 
worden. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-L?i=961&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT1-V?i=773&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQB2-C?i=763&cat=35708
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Zoiets is dan wel weer opmerkelijk, daar deze Reinders Slootmeekers verder niet vermeld 
wordt.  
 
Maar Catharine Sloetmeekers wordt familie van Viggels, dus we kijken bij kinderen Viggels of 
ze als meter optreedt. En ja, hier worden in 1631 en 1635 familiebanden zichtbaar. Catharina 
Sloetmeekers is blijkbaar na 1631 overleden, mogelijk bij de geboorte van haar derde kind 
Catharina (1632)  of bij de verschrikkelijke pestepidemie van Bree in 1634-1636, waarbij in 
twee jaar tijd meer dan de helft van de toenmalige bevolking van Bree stierf.14  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-Y?i=960&cat=35708 

 
HUWELIJK (2) ARNOLDUS VIGGELS EN AGATHA ZELLEN/CILLEN/SILLEN15 26 januari 1636  
GEZINSKLAPPER 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-L?i=961&cat=35708 
 

We stellen vanwege de Gezinsklappers vast dat Arnoldus Viggels na zijn eerste huwelijk na het 
overlijden van Catharina Sloetmeekers (na 1632) als weduwnaar achterbleef met drie 
kinderen en 26 januari 1636 in het huwelijk trad met Agatha Zellen/Cillen/Sillen/Lellen.16 
  

                                                           
14 Zie Maes deel II, p. 123 e.v. ; IN de jaren 1635 en 1636 overleden in Bree 208 en 179 personen als gevolg van 
de pest. Volgens Maes was dat zo ongeveer een derde van de toenmalige Breese bevolking (die dan ong. uit 1200 
personen bestond).   
15 Zie voor de verschillende transcriptie dan wel vertaling/benoeming direct hierna. 
16 Lellen in de Gezinsklappers Bree, Huwelijken 1582-1797 Arn. Viggels x Agatha Lellen 26 jan. 1636 bk 92 p15, 
zie hierna. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-Y?i=960&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-L?i=961&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKL-J?i=254&cat=35708 
 
Transliteratie en vertaling van Marc Philippe  
contraxerunt matrimonium Arnoldus Viggels et Agatha Zellen. Testes fuerent Jacobus Wauters 
et Gerardus Nuens, coram me Kerremans pastores. 
Zijn gehuwd Arnoldus Viggels en Agatha Zellen. Getuigen zijn Jacobus Wauters en Gerardus 
Nuens, voor mij pastoor Kerremans. 
 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat deze naam Zellen in Vlaanderen onbekend is en dat registers 
van Bree en idem de Gezinsklappers van Bree er Cillen/Sillen van maken, een naam die wel in 
Bree voorkomt. De handgeschreven registers (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-

W?i=170&cat=35708) transcriberen, met Marc Philippe, Zellen. Het zal hier hoogstwaarschijnlijk een 
uitspraak-interpretatieprobleem betreffen, zie ook noot 6.  
 
Op 24 september 1636 wordt het eerste kindje Viggels-Zellen/Cillen geboren, middenin een 
pestepidemie. De handgeschreven doopregisters van die periode van Bree laten het volgende 
over de Viggels-geboorten in die periode zien: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2K-6?i=43&cat=35708 

We weten echter niet zeker of het om deze Anna Viggels gaat, omdat dit kindje ook bij andere 
Viggels-ouders geboren kan zijn. Dat kan slechts worden zeker gesteld door de originele 
doopaantekening, waarbij we dan tevens die van Catharina (1638) op het spoor zullen zijn.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKL-J?i=254&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-W?i=170&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL9-W?i=170&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2K-6?i=43&cat=35708
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BREE DOOP ANNA VIGGELS 24 september 1636 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3QC-K?i=145&cat=35708 

 
24 september baptizata est Anna filia Arnoldo Viggels et Agatha Zillen  
De getuigen zijn peter Mathias Viggels en meter Margaretha Raijmakers 
 
DOOP ANDREAS VIGGELS 9 september 1637 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3QZ-S?i=149&cat=35708 
 

Hier komen we echter een vreemde situatie op het spoor. Er staat dat in het jaar (bovenaan 
de bladzijde van het boek) 1637 op 9 september gedoopt is Andreas, zoon van Petrus Viggels 
en Agate Viggels en de getuigen zijn Henricus Henrix en Agatha Cillen.  
 
Wanneer we deze gegevens vergelijken met wat we hierboven vonden bij de Gezinsklappers 
valt direct op dat de dopeling daar Andreas heet en in dit origineel met Petrus Viggels wordt 
omschreven. Dit is des te opmerkelijker omdat een Petrus Viggels volgens de Klappers van 
Bree pas in de zeventiger en tachtiger jaren van de 17de eeuw voorkomt (1672 als getuige bij 
de doop van naamgenootje Petrus Viggels, zoon van Andreas Viggels en Guil. Celien bk 89 
p160. 
 
Daarbij komt nog dat Arnoldus Viggels volgens het trouwboek wel degelijk met Agatha Cillen 
is gehuwd, terwijl de vrouw van de hier genoemde Petrus Viggels hier met Agatha Viggels 
wordt omschreven.17 Is de pastoor danig in de war geweest en heeft de maker van de 
Gezinsklapper daar ook een dreun van meegekregen? Of zie ik iets over het hoofd? Vreemd.  
 
 

                                                           
17 Agatha Viggels is volgens de Gezinsklappers gehuwd met Petrus Stox 10-2 1632, zie de originele 
huwelijksaantekening:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKP-T?i=244&cat=35708.  
  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3QC-K?i=145&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3QZ-S?i=149&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKP-T?i=244&cat=35708
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BREE DOOP CATHARINA VIGGELS 21 september 1638 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3Q3-K?i=154&cat=35708 
 
 
Hier vertalen we dat op 21 september 1638 (jaartal aan de bovenzijde van de bladzijde) is gedoopt 
Catharina dochter van Arnoldus Viggels en Agathe Cillen, de getuigen waren Petrus Stox en naar mijn 
inzicht Aleijdis van der Helst (zie de S van Stox). 
 
De peter Petrus Stox (ook geschreven als Stocks en Stock) is in Bree op 10 februari 1632  
getrouwd met een Agatha Viggels (daar zijn er nogal wat van, maar na 1620), welke mij echter 
nog onbekend is. De eerste Agatha Viggels die in Bree gedoopt wordt is Agatha Viggels, 
dochter van Cornelis Viggels en Marie Laenen, gedoopt Bree 14 april 1620. Deze lijkt voor een 
meter in 1638 te jong te zijn. Overigens is de familienaam Stox vanouds in Bree bekend: in 
1597 wordt in Bree al een Catharina Stocx gedoopt en in 1616 op 13 maart een Catharina Stox.  
 
DOOP JOANNIS VIGGELS 6 januari 1642 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W8-B?i=170&cat=35708 
 
De ouders zijn genoemd: Arnoldus Viggels en Agatha Sillen, peter is Joannis Lemmens en 
meter is Sophia Heukens 
 
DOOP ANDREAS VIGGELS 25 oktober 1646 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W9-T?i=204&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3Q3-K?i=154&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W8-B?i=170&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3W9-T?i=204&cat=35708
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Translit. en vertaling (m.h.v. Marc Philippe) 
25 oktob baptisatus est Andreas filius Arnoldi Viggels et Agatha uxoris suscep Arnoldus viggels 
cognato alterius et catharina raijmakers 
25 oktober is gedoopt Andreas zoon van Arnoldus Viggels en Agatha zijn echtgenote getuigen 
waren Arnoldus Viggels andere bloedverwant (omdat de vader ook Arnoldus Viggels heet) en 
Catharina Raijmakers. Opm. Agatha wordt hier niet met achternaam genoemd.  
 
We vervolgen met het laatste huwelijk van vader Arnoldus Viggels, nu met Aleijdis Crijns en 
hun dochtertje Margaretha.  
 
BREE HUWELIJK (3) ARNOLDUS VIGGELS EN ALEIJDIS CRIJNS 3 februari 1652  
GEZINSKLAPPER  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBH-Q?i=962&cat=35708 
 

Trouwakte  
Arnoldus Viggels en Aleijdis Crijns Bree 3-2 1652 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS24-1?i=281&cat=35708 
 
3 februari contraxerunt matrimonium (sloten een huwelijk) coram me (ten overstaan van mij)  
Ch. (Christianus) Wessens, parocho (pastoor), Michael Martens en Joannes Parisis als testibus 
(getuigen), huwen Arnoldus Viggels en Aleijdis Crijns. (In de trouwakte worden eerst de 
getuigen genoemd). 
 
DOPEN MARGARETA VIGGELS 16 april 1654 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37Y-2?i=228&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBH-Q?i=962&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS24-1?i=281&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z37Y-2?i=228&cat=35708
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Van Aleijdis wordt geen achternaam gegeven, slecht is vermeld iets als ‘zijn echtgenote’.  
De getuigen lezen we bij de gezinsklapper hierboven.  
 
Wie is Aleijdis Crijns? 
 
In de doopboeken van Bree komt de achternaam Crijns tot 1620 niet voor. Van 1620-1645: 
wel Crox, geen Crijns https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-
N?i=29&cat=35708;  
Van 1646-1722 komt de achternaam soms voor: er wordt een Bartholomeus Crijns gedoopt in 
1660; een Margatitha Crijns in 1661, Een Aleijdis in 1667;  
zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2N-T?i=50&cat=35708,, 
verder een Elizabeth in 1671 etc. Maar dat is allemaal veel later.  
 
Huwelijken 1582-1628: geen Crijns. Het onderhavige huwelijk Viggels-Crijns is het eerste 
Crijns-huwelijk in Bree. In 1763 huwt Martinus Crijns met Maria Helena Janssen op 26 juli.  
 
Overlijdens Crijns 1623-1779: betreft 1654! 
 

 
 
Aleijdis Creijns’ echtgenoot Viggels overlijdt Bree 29 april 1654. Nota bene twee jaar na haar 
huwelijk en in de maand dat ze het leven gaf aan haar dochtertje Margaretha Viggels.   
 
Maria Crijns geboren Steevens overlijdt in 1693 en Christina Crijns in 1696, Mathias in 1700. 
 
Hiermee hebben we de drie huwelijken en gezinnen van Arnoldus Viggels, de vader van 
Catharina Viggels (1638)  naar voren gehaald.  
 
We besluiten met een lijst van Viggels-huwelijken en Viggels overlijdens in Bree, ook om 
daarbij aan te tonen dat Catharina Viggels niet in Bree is overleden.  
 
 

 
 

Het oude Bree met muren, torens en poorten 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-N?i=29&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-N?i=29&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2N-T?i=50&cat=35708
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN8ee7p_HkAhVLIlAKHdNwDGcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.vilters-vanhemel.be/limburg_bree.html&psig=AOvVaw3YJ3Z3s203d1Cec938x5iN&ust=1569684167968724
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3. Viggels huwelijken en overlijdens in Bree 1582-1797 (1632-1744) GEZINSKLAPPER 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTW-X?i=1284&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-X?i=1285&cat=35708 
 

 
VIGGELS OVERLIJDENS 
 
N.B. In de laatste rol met Bree-films (Klappers 1583-1797 (een andere filming) Family History 
Library 
International Film 1358952 8309084) vind je niet de vroege overlijdens van Bree; het begint 
daar rond 1650. De precieze aanduiding is voorafgaand aan de gegevens niet aangegeven.  
 
Voor de vroege overlijdens in Bree moeten we naar de handgeschreven klappers, ofwel de 
eerste rol (Klappers 1583-1797 Family History Library International Film 317882 8308689).  
 
Het begint daar met de klapper van de doopakten (1583-1797) in opeenvolgende perioden, 
zie hier: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW25-V?i=5&cat=35708 
 

Daarna de huwelijken op p. 114 ofwel 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL3-2?i=113&cat=35708. 
 

Het register op de overlijdensakten van Bree (1623-1779) begint op p. 212 ofwel  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2P-B?i=211&cat=35708. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTW-X?i=1284&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-X?i=1285&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW25-V?i=5&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL3-2?i=113&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2P-B?i=211&cat=35708
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De V begint hier bij p. 248 en we vinden de namen op volgorde in de tijd, dus door elkaar heen, 
zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL8-V?i=247&cat=35708.  

Ik neem ze letterlijk over 
 
3327 Viggels, Arnoldus vrouw    21 januari 1635 
3335 Viggels, Cornelius dochter    2 oktober 1635 
3337 Viggels, Thijs dochter      11 oktober 1635 
3338 Viggels, Mathias kind     13 oktober 1635  
   
3341 Viggels, Mathias vrouw     15 oktober 1635 
3342 Viggels, Mathias kind      17 oktober 1635 
3374 Viggels, Aleijdis geboren H    7 augustus 1647 
3390 Viggels, Aleijdis geboren Crijns    29 april 1654 
3392 Viggels, Maria       1 augustus 1654 
3405 Vigghels, Aleijdis     5 mei 1660 
3427 Viggels, Maria geboren N    10 april 1669 
3453 Viggels, Mathias     18 februari 1678 
Zie: (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLC-D?i=248&cat=35708) 

 
Hier zijn we inmiddels aangeland bij de akten zoals die in de laatste rol zijn opgenomen en 
welke hieronder staan. Wel komen we nog een onbekend aangehuwd Viggels-familielid tegen, 
die ik hier eveneens opneem. Gelet op de data kan dit onmogelijk op een mogelijk vierde 
huwelijk van Arnoldus Viggels wijzen. Het gaat om een latere Arnodus Viggels. De Gezins-
kaarten hierna geven meer informatie: 
3456 Vrakken Anna echtgenote Viggels Arnoldus   23 augustus 1678 
3457 Viggels Anna geboren Vrakken    23 augustus 1678 
 
N.B. Voor de latere Viggels-overlijdens kunnen we wel naar de laatste filmrol: begin  
klapper p. 1310 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT4-R?i=1309&cat=35708,  

Viggels begint hier bij p. 1487 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-P?i=1486&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWL8-V?i=247&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DWLC-D?i=248&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT4-R?i=1309&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-P?i=1486&cat=35708
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Om het geheel voor nader onderzoek te complementeren voeg ik nog toe:  
 
4. Viggels dopen Bree 1583-1799 GEZINSKLAPPER 
VIGGELS DOPEN beginnen bij  p. 904: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-Y?i=960&cat=35708 
 

 
 
Noot bij Corn. 23 aug. 1591: peter = Martinus van Eijghen, chirurgijn.  
NB Bij de kinderen van Cornelis en zijn vrouw Marie Laenen zijn een peter en een meter van 
de fam. Van Eijghen.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-L?i=961&cat=35708  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-Y?i=960&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTJ-L?i=961&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBH-Q?i=962&cat=35708 
 
 
5. Viggels in literatuur Bree 
Tenslotte wordt verwezen naar S.F. Maes & J. Drreesen De geschiedenis van Bre, deel I en II 
Waarin tekst naar een familie Viggels in Bree verwijst.  
Zie onder de lemma’s Deel I: Viggel (de) onder Allerlei, Viggels onder Eigennamen, Viggel 
onder Huisnamen, boerderijen en molens; deel II: Viggel (onder toponiemen), Viggels onder 
persoonsnamen, Viggelshof onder Boerderijen-hoeven-hoven; Viggelstraatje onder Straten. 
 
Twee van bovenstaande Viggels-mannen worden door Maes en Dreesen met name genoemd 
en wat breder in context gezet. Het betreft Jan (Joannes) Viggels als leidinggevend aan een 
groep stads-brandweerlieden (pompiers) vanwege een reglement van 8 december 1677 (p. 
138) en het gaat hoogstwaarschijnlijk over Cornelis (hier Nelis genoemd) Viggels die in 1694 
eigenaar was van de Viggelshof (p.248). Beide Viggelsen neem ik uit dit boek in hun context 
hieronder op. 
 

 Joannes Viggels 
‘… Een deel  van die ladders werd   op het stadhuis  bewaard in het brandspuithuiske; de  grote  
werden  tegen  de  kerkhofmuur  of  de   muur der P.P. Augustijnen of onder  een  afdak aan 't 
gasthuis of dicht bij een van de stadsputten met  kettingen  en een  soort  hangslot  vast-
gemaakt.  De cijnsmeester van de stadswaag  had er het  toezicht over. Hij mocht ze aan 
particulieren uitlenen tegen 1/2 st. daags voor de grote, en 1 oort  voor de kleine; zodra ze   
ermee  gedaan hadden,   moesten ze de  cijnsmeester verwittigen en ze terugbrengen. 
Overdag   moesten de  burgers zelf   waakzaam toezien, en als er  brand in huis ontstond 
dadelijk verwittigen, op boete van 25 gl. 's Nachts deden de  nachtwakers, de  « nachttuiters 
» met  hun  trompet, en    vanaf 1764  de « kleppermannen »   de ronde.  
 
WIE WAREN DE POMPIERS?  
In een   ordonnantie van  September 1606  lezen  we het   volgende:  
«In tijt van brant, (dat Godt verhoeden wille), zullen alle burgers hen neerstich laten vinden  
ende helpen lessen (= blussen). Die sich anders hilt (=houdt) ende liet vinden, sal gestraft 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBH-Q?i=962&cat=35708
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worden als eynder  (=een) die van sijne banier en wimpel  vlucht ten tijde van nood, nae luyde 
der privilegien.»   
Iedereen moest dus helpen blussen, en anders werd hij gestraft voor 10 Rijnse gl., gelijk 
iemand die zijn banier niet volgen wilde in geval van belegering of oorlog.  
 
Door  een  reglement  van  8 December 1677 werd   de  Breese brandweer flink georganiseerd:  
 
1. Vier rotten (d.i. vier peletons van de stadswacht) zullen op  de plaats van de  brand de 
ladders,  vuurhaken  en ander getuig   aanbrengen nl. het rot van Thomas  Lemmens,  Gerard 
Van  de Griff, Willem Cobben en Peter Peters.  
2. Om te «lessen» en de daken op te klimmen zijn geordineerd alle timmerlieden,  strodekers, 
metsers, glazenmakers en anderen die zulks willen aanvaarden. In geval van nood zullen ze 
voor «hun perijckel» en dienst vergoed worden.  
3. Om het water bij te voeren zijn geordineerd al degenen die kar en paard  hebben. Tot het 
leveren van  vaten en tonnen, kuipen en «vlieten», onderbakken  en andere vaten om  het 
water in te gieten, worden gelast al de  brouwers en  degenen  die lege  vaten  hebben.  
4. Tot  water scheppen   en dragen zijn geordineerd : het rot  van Jan Viggels in het Nieuw-
stadvierdel,  dat van  Claes Thelen in het Gerdinger-vierdel, dat van Lenart de smid in het 
Ittervierdel en dat van Jan Jacobs in het Kloostervierdel….’ 
 

Cornelis, Jenne, Joost en Hendrik Viggels18 
‘VIGGELSHOF hoorde  in 1694  toe aan Nelis Viggels. Van 1709  tot  1726 woonde  er Jan   Moris 
op,  dan Jenne  Viggels;  na haar  achtereenvolgens Joost  en Hendrik Viggels.; van 1762 tot 
1775 Lenaert Cillen, alias Viggels. In 1777 hoorde het toe aan burgemeester  Vanderstegen. 
Toen had  het 5 b. (bunder) 245 kl. r. (kleine roede). Viggelshof betaalde twee kerkebroden  
aan de  pastorij van Bree. In 1826 woonde  er  Mart.  Brouwers  op.’ 
 
6. Families Viggels-Betten in genealogisch verband 
 
De website van Janiu LEYSSENS (janiu) op Geneanet geeft mijns inziens blijk van o.m. 
bronnenonderzoek (Bree) naar de familie Viggels en zet dit geslacht op een rij. Let op dat de 
Johannes Viggels (1583) dus een Maria Viggels moet zijn, zie hierboven, s.v.  
N.B. Een aantal onderstaande vraagtekens zijn door bovenstaand onderzoek beantwoord. 

  Joannes Viggels 
x Geboren circa 1560 
x Overleden - ?? 

 Relaties, kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen 
o Gehuwd met Andrea ???, geboren circa 1565, overleden - ?? en hun kinderen 

o  Joannes Viggels 1583- 
o  Maria Viggels 1587- 
o  Catharina Viggels 1589- 

                                                           
18 Opgemerkt wordt dat deze Nelis Viggels niet terug te voeren is op een Cornelis Viggels die hierboven in de 
registers te vinden is. De registers zijn daarvoor te vroeg. Dit geldt evenzeer voor Jenne en Hendrik Viggels. Het 
zal nageslacht zijn uit de gezinnen die wij hier behandeld hebben.  

https://nl.geneanet.org/profil/janiu
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&m=P&v=joannes
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&m=N&v=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andrea&n=
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=maria&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=2
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�  Cornelius Viggels 1591-  Gehuwd met Maria Laenen en hun kinderen 
o  Catharina Viggels 1615- 
o  Aleijdis Viggels 1617- 
o  Agatha Viggels 1620- 
o  Joannes Viggels 1622- 
o  Arnoldus Viggels 1626- 
o  Matheus Viggels 1628- 
o  Andreas Viggels 1631- 
o  Agatha Viggels 1635- 

�  Arnoldus Viggels 1595-  Gehuwd   25 januari 1636, Bree, met Agathe Sillen 
(Cillen) ca 1600- en hun kinderen 

o  Nn Viggels 1636- 
o  Andreas Viggels 1637- 
�  Catharina Viggels 1638- Gehuwd   10 februari 1675, 

Beek, met Hermanus Betten (Bethen) 1645-1717 en hun kinderen : 
�  Joannes Betten (Bethen) 1675-1741 
�  Mathias Betten (Bethen) 1677-1739 
o  Gertrudis Betten (Bethen) 1679- 
�  Margaretha Betten (Bethen) 1682-1757 

o  Agatha Viggels 1640- 
o  Joannes Viggels 1642- 
o  Henricus Viggels 1643- 
�  Andreas Viggels 1646-1715 Gehuwd met Wilhelmina Celiën 1637-

1675 en hun kinderen : 
�  Anna Viggels 1669-1762 

o  Catharina Viggels 1603- 
 

  Arnoldus Viggels  

x Geboren   27 februari 1595 - Bree 
x Overleden - ?? 

 Ouders 

o Joannes Viggels, geboren circa 1560, overleden - ??  
Gehuwd met  

o Andrea ???, geboren circa 1565, overleden - ??  

 Relaties, kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen  

o Gehuwd   25 januari 1636, Bree, met Agathe Sillen (Cillen), geboren circa 1600, 
overleden - ?? en hun kinderen  

o Nn Viggels 1636- 
o Andreas Viggels 1637- 
� Catharina Viggels 1638-  Gehuwd   10 februari 1675, Beek, met Hermanus 

Betten (Bethen) 1645-1717 en hun kinderen  

https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=cornelius&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=maria&n=laenen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=4
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=aleijdis&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agatha&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels&oc=3
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=arnoldus&n=viggels&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=matheus&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andreas&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agatha&n=viggels&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=arnoldus&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agathe&n=sillen+cillen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agathe&n=sillen+cillen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=nn&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andreas&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=hermanus&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=mathias&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=gertrudis&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=margaretha&n=betten+bethen&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agatha&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels&oc=4
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=henricus&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andreas&n=viggels&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=wilhelmina&n=celien
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=anna&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=3
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&m=P&v=arnoldus
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&m=N&v=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andrea&n=
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agathe&n=sillen+cillen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=nn&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andreas&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=hermanus&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=hermanus&n=betten+bethen
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� Joannes Betten (Bethen) 1675-1741 Gehuwd   4 mei 1698, Overpelt, 
met Petronella Reynckens 1663-1719 en hun kinderen :  

x Margaretha Betten (Bethen) 1699-1762 
� Joannes Betten (Bethen) 1701-1755 

� Mathias Betten (Bethen) 1677-1739 Gehuwd in 1698 met Aleidis 
(Eel) Winters 1663-1719 en hun kinderen :  

� Jacobus Betten (Bethen) ca 1699-1762 
x Catharina Betten (Bethen) ca 1703-1783 

o Gertrudis Betten (Bethen) 1679- 
� Margaretha Betten (Bethen) 1682-1757 Gehuwd   6 april 1704, Beek, 

met Nicolaus (Nicolai) Goffaer (Gofferdt ca 1675-1747 en hun kinderen 
:  

x Maria Catharina Goffaer 1705-1782 
o Nicolaus Goffaer 1706- 
� Henri Goffaer 1711- 
o Nn Goffaer 1716-1716 
o Joannes Goffaer 1717- 
o Franciscus Goffaer 1719- 
o Margaretha Goffaer 1722- 
o Catharina Elisabetha Goffaer 1724- 
o Maria Goffaer 1726- 

o Agatha Viggels 1640- 
o Joannes Viggels 1642- 
o Henricus Viggels 1643- 
� Andreas Viggels 1646-1715  Gehuwd met Wilhelmina Celiën 1637-1675 en 

hun kinderen  
� Anna Viggels 1669-1762 Gehuwd   25 november 1704, Bree, met 

Henricus Paredis 1675-1755 en hun kinderen :  
� Matheus Paredis 1714- 

  Broers en zusters  

o Joannes Viggels 1583- 
o Maria Viggels 1587- 
o Catharina Viggels 1589- 
� Cornelius Viggels 1591- Gehuwd met Maria Laenen 
o Catharina Viggels 1603- 

    
  

Joannes Viggels ca 1560-   Andrea ??? ca 1565- 
| 
2   | 

3 
   

| 
Arnoldus Viggels 1595- 

 

 

https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=petronella&n=reynckens
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=margaretha&n=betten+bethen&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=betten+bethen&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=mathias&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=aleidis+eel&n=winters
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=aleidis+eel&n=winters
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=jacobus&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=gertrudis&n=betten+bethen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=margaretha&n=betten+bethen&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=nicolaus+nicolai&n=goffaer+gofferdt
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=maria+catharina&n=goffaer&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=nicolaus&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=henri&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=nn&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=franciscus&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=margaretha&n=goffaer&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina+elisabetha&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=maria&n=goffaer
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=agatha&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels&oc=4
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=henricus&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andreas&n=viggels&oc=1
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=wilhelmina&n=celien
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=anna&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=henricus&n=paredis
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=matheus&n=paredis
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=maria&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=2
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=cornelius&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=maria&n=laenen
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=catharina&n=viggels&oc=3
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=joannes&n=viggels
https://gw.geneanet.org/janiu?lang=nl&pz=jean+michel+janiu&nz=leyssens&p=andrea&n=
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Archivering Bree 15de-18de eeuw, het Schepenbankregister 

Plaatsingslijst van het archief van de schepenbank van Bree. Banden en delen, 1443-1796 

Archief van de Schepenbank van Bree 

Rollen Loons en Luiks recht. 1443-1541. 
Rollen Loons gerecht. 1578-1795. 
Rollen Luiks recht. 1549-1794. 
Strafregister 1775-1792. 
Strafregister 1763-1792. 
Gichten. 1675-1796. 
1675-1708. 
1709-1726. 
1726-1747. 
1747-1774. 
1775-1792. 
1792-1796. 
 
 
Beredeneerde slotoverwegingen aangaande Betten-naamdragers in Bree   
Elk door onderzoek moeizaam verworven antwoord roept blijkbaar een hele reeks nieuwe 
vragen op. Het strand van wat we ‘weten’ grenst aan een oceaan van wat we niet weten. Zo 
ook hier. Wat door mijn onderzoek naar Betten-naamdragers in Bree echt toeneemt, is de 
hoeveelheid gegevens en daarbij het besef hoe onmetelijk groot die oceaan van dat ‘niet 
weten’ is. Maar dat neemt het plezier van het zoeken en het vinden van antwoorden niet weg.  
Vandaar dat slotoverwegingen gevuld worden met antwoorden en vragen, alsook soms met 
nieuwe vragen die ontstaan door gevonden gegevens.  
 
Van elk van de acht Betten-naamdragers willen we tenslotte vaststellen wat ons onderzoek in 
de analen van Bree heeft opgeleverd. Dit vormt tevens dan een verantwoording voor de 
invoering van gegevens in de PROGEN BETTEN per oktober 2019.  We volgen hier nu niet de 
volgorde van vondsten, maar die van de tijd waarin de sporen zijn vastgelegd. 
 
Het komt mij voor dat de familie Betten gedurende zo’n honderd jaar in Bree een klein 
gezelschap hebben gevormd. Waarbij ik maar aanneem. dat ze een of meerdere van hen ook 
in het ommuurde stadje woonden, waardoor onderstaande officiële momenten logischer 
worden verklaard.  
 
1. 28 december 1591, wanneer Mathias Smeets en Aleidis Neesten hun zoon Petrus laten 
dopen, is daarbij een tot nu toe onbekende Marie Betten de meter. 
Deze Maria/Marie Betten zal als meter volwassen zijn geweest, wat betekent dat zij tussen 
1550 en 1570 geboren zal zijn en haar ouders Betten uit de late Middeleeuwen stammen. Of 
ze toen al in Bree woonden, is onbekend. De enige relatie met de nu bekende Joannes Betten 
en zijn hele nageslacht is de achternaam. Maar die dan ook eeuwenlang bijna ongeschonden 
doorgegeven en dat is opmerkelijk genoeg. 
 

http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/BE-A0515/type/fa/id/BE-A0515_102558_100967_DUT/search/0/bree
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/BE-A0515/type/fa/id/BE-A0515_102558_100967_DUT/search/0/bree
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2. 16 september 1642 wordt in Bree Maria Betten gedoopt, dochter van Christianus Betten 
en Helena Nijs, doopgetuigen: Arnoldus Smis en Anna Giels. 
Mogelijk zullen we bij het verdere onderzoek aansluiting vinden voor het verdere leven van 
dit gezinnetje Betten, maar tot nu toe vormen zij voor wat wij weten nog een losse eenheid. 
Hetgeen gelet op de achternaam Betten en de relatief geringe aantallen daarvan zeker niet zo 
zal zijn. Over de genealogische verbinding met andere Betten-naamdragers zullen we mogelijk 
door de voortgang van het onderzoek later meer kunnen zeggen. Christianus zou een zoon 
kunnen zijn uit een mogelijk eerste huwelijk van Joannes Betten.  
 
3. 4 april 1655, wanneer Mathias Joupen en Marie coniuga (zijn echtgenote) hun dochter 
Elisabeth laten dopen zijn de doopheffers (getuigen, peter en meter) Joannes Betten en 
Elijsabeth Houben. 
Deze Joannes Betten is vooralsnog de oudst-bekende aantoonbare mannelijke naamdrager 
van het in mijn Betten-boeken beschreven voorgeslacht. Hij en zijn vrouw Margreta Soors 
laten in 1641 in Beek hun (tweede?) zoon Antonius dopen, die we kennen met zijn broer 
Hermanus. Joannes Betten en Margriet Soors hebben hoogstwaarschijnlijk niet in Bree, maar 
in Beek gewoond. Toch is het vreemd dat de hier dienstdoende pastoor dan bij zijn naam niet 
‘ex Beeck’ schrijft, zoals elders (door een andere pastoor?) wel gevonden wordt.  
 
4. 19 augustus 1669, wanneer Petrus Swennen alias Goessens en Helene Clouters hun dochter 
Anna Swennen, later dopen, is Margarita (Soors jcb), echtgenote van Joannis Betten, de 
meter.   
Voor Margriet Soors geldt dezelfde onzekerheid over haar woonplaats (gerede onzekerheid 
die ontstaan door het laten dopen van hun zoon Antonius in Beek). Wel weten we nu dat zij 
na de dood van haar eerste man (?) huwde met Joannis Betten en gelet op het feit dat in de 
erfeniskwestie Hermanus als eerste wordt genoemd, veronderstel ik dat deze ook eerder dan 
Antonius geboren werd, mogelijk zo rond 1638. Wie was de eerste man van Margriet Soors, 
die overleed zo rond 1636? Was dit een inwoner van Bree en had hij samen met Margriet 
kinderen, dan bestaat de mogelijkheid dat Joannes Betten en Margriet Soors gedurende de 
beginperiode van hun huwelijk ook in Bree woonden en vóór 1641 naar Beek verhuisden. 
 
5. 11 januari 1684, wanneer Catharina Vincken, dochter van Leonardus Vincken en Catharina 
Thewissen alias Lips alias Craexs hun dochter Catharina laten dopen, is een Anna Betten 
meter.  
Anna is een mij nog onbekende naamdaagster Betten. Ook met haar heb ik, zoals eveneens 
met Christianus, in Bree geen enkele genealogische verbinding naar de inmiddels bekende 
familie (Joannes en Margriet) kunnen leggen. Later zal de naam Anna in de familie Betten wel 
degelijk gevonden worden en zien we wellicht lijnen lopen.  
 
6. 26 september 1686, wanneer Catharina Vincken, dochter van Leonardus Vincken en 
Catharina Thewissen alias Lips alias Craexs opnieuw een dochter Catharina laten dopen is een 
Matthias Betten de peter. 
Zoals eerder genoemd kennen we een Mathias Betten die op 14-1 1677 gedoopt wordt in 
Beek als zoon van Hermanus Betten en Catharina Viggels. Bij deze doopdienst in Bree van 1686 
was hij was hij dan 9 jaar jong, te jong voor peterschap. Wel bestaat omgekeerd de 
mogelijkheid dat deze tweede zoon van Hermanus en Catharina naar deze Matthias Betten 
vernoemd is. Maar als tweede zoon ligt het meer voor de hand te kijken naar de vader of 
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grootvader van Catharina Viggels. Catharina Viggels’ vader was Arnoldus Viggels en haar 
grootvader was Joannes Viggels van rond 1560. De vader en grootvader van Catharina’s 
moeder Agatha Cillen zijn mij onbekend. De verwijzing van Matthias uit 1677 naar de naam 
van deze Mathias Betten is niet onmogelijk, temeer daar de naam in de familie niet vaak 
voorkomt. 
 
7. 16 januari, 13 februari en 10 april 1690 zijn Herman en Thonis Betten betrokken bij een 
erfenisaangifte en afhandeling in de zin van verkoop van een stuk weiland met betrekking tot 
de erflating van hun moeder Margaretha Soors. De zaak loopt uit op de verkoop van een 
genoemd stuk grond in de Mussenburgheide door de broers Herman en Antonius Betten. De 
beide broers Betten hebben blijkbaar hun domicilie elders (Beek) en geen interesse om de 
grond te behouden. De erfenisaangifte (ophelding) is van 16-01-1690, waarin Herman Betten 
en consoort(en) 150 gulden erven die Elisabeth Metten nog verschuldigd was aan Margriet 
Soors. Elisabeth Metten had in pand een beemd (bampt/weiland) gegeven, gelegen in de 
Musseborchheide (Mussenburgheide). Op 13-02-1690 draagt Elisabeth Metten deze beemd 
over aan Herman Betten. Op 10-04-1690 verkopen Herman Betten en zijn broer Thonis Betten 
die beemd aan Derick Metten. 
Deze vondst heeft de familiale verbinding tussen Joannes Betten en Margriet Soors met 
Hermanus en Anthonius als hun kinderen aangetoond.  
 
8. 13 december 1699, wanneer Lucia Jans(sen) gedoopt wordt, dochter van Goswinus 
Jans(sen) en Marie Nulkens alias Nullens, zijn de doopheffers Laurentius Betten als peter en 
Johanna Swennen in naam van Christina Corstiens als meter.  
Deze Laurentius Betten is evenals de eerder genoemde Christianus Betten en Anna Betten een 
mij nog onbekende Betten-naamdrager. 
 
9. 31 november 1710 overlijdt Antonius Betten in Bree. Hij is de zoon van Joannes Betten en 
Margareta Soors en werd in Beek op 27 oktober 1641 gedoopt.  
 

 
 

Schets van Bree ong. 1740 door Remacle Leloup (1694-1746) 
een tekenaar die veel stadgezichten maakte uit de omgeving van Luik 
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Wie is Margareta Soors, de weduwe met wie Joannes Betten trouwt? 
 
Wat we van haar weten 
Uit wat we tot nu toe van haar gevonden hebben, weten we dat Margareta/Margriet Soors in 
elk geval de oudst-bekende voormoeder van het door mij beschreven Betten-geslacht is. Zij 
is de moeder van Hermanus en Antonius Betten.  
 
Door de doop van Antonius Betten (1641 in Beek) weten we dat Margareta weduwe was en 
bij die doop inmiddels de vrouw van Joannes/Joannis Betten geworden, de vader van de 
dopeling.  
 
De erflating van Margriet Soors19 in 1690 laat zien dat haar man Joannes Betten eerder dan 
zij  overleden is, dus vóór 1689 (Joannes wordt niet genoemd), maar ook dat Margareta een 
stuk weiland bezat in de Mussenborghei, net buiten de ommuurde stad Bree. Dit zou erop 
kunnen duiden dat ze deze grond geërfd heeft van haar Breese ouders Soors, wie dat dan ook 
maar waren… 
 
Bij haar overlijden in 1689 wordt aangetekend dat Margareta weduwe was van Joannes 
Betten, wat mijns inziens inhoudt dat ze na de dood van deze, haar tweede man, niet opnieuw 
gehuwd is.   
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KL54?i=202&cat=33768 
 

P.R. Beek 25 november 1689 Margreta Soors weduwe van Joannis Betten 
relicta = weduwe (vidus relicta = nagelaten weduwe); vidua = weduwe, relictus viduus = 
weduwnaar. Van het werkwoord relictio, nalaten, achterlaten. 
 
Wat we van haar zoeken 

x Interessant is te weten uit welk van de vele Soors-geslachten deze Margareta een 
dochter is, temeer daar we dan mogelijk haar geboorte/doop gegevens leren kennen. 

x Verder geeft het een indruk wanneer we ontdekken wie haar eerste man was en of zij 
met hem kinderen heeft gehad.  

 
Wat we vinden om haar te kunnen duiden 
Een eerste voorzichtige overweging met betrekking tot haar geboortedatum kan de volgende 
zijn: uit het huwelijk van Margareta met Joannes Betten komen twee gekende kinderen, de 
laatste in 1641. Dit kan inhouden dat Margareta zo rond 1600 geboren is, maar eveneens dat 
ze zo twee decennia later geboren is. Er zijn allerlei ideeën over te veronderstellen, maar deze 
twee zijn niet de slechtste: ‘Onze’ Margareta Soors werd geboren rond 1600 of rond 1620; dit 

                                                           
19 Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een specifiek deel van de erflating, de grond in de Mussenburgheide. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KL54?i=202&cat=33768
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geeft in elk geval een weinig houvast bij het zoeken….  We spreken in zo’n geval van een 
oudere  respectievelijk een jongere weduwe. Zij kan dan eerdere of meerdere kinderen 
hebben gekregen, zij het in een andere, nog onbekende woonplaats. De eerdere kinderen 
dragen dan uiteraard de achternaam van haar eerste nog onbekende echtgenoot.  
De tweede veronderstelling noemden we hierboven al (vanwege weidegrond in eigendom net 
buiten Bree): ze zou uit een Brees geslacht Soors kunnen stammen.  
De derde vaststelling is, dat zowel de voornaam als de achternaam van deze Margareta aan 
verschillende spellingswijzen onderhevig is. We komen in Bree haar voornnaam tegen als 
Margareta, Margaretha, Margriet en Margarita en haar achternaam als Soers en Soors.  
 
Uit het huidige onderzoek zoals hierboven weergegeven, maken we op dat er verschillende 
naamdragers Margareta/Margaretha Soers/Soors in Bree te vinden zijn. We lopen ze een voor 
en na en becommentariëren. 
 
1. Uit de namenklappers van de doopgegevens van Bree20 rond de genoemde data rond 1600 
en 1620 neme we een ruime marge en vinden de volgende Soers en Soors-dopen 1597-1620 
met daartussen in cursief aanvullingen uit de eerder in Bree gevonden kinderen Soers en 
Soors uit de Gezinssamenstellingen. Het is duidelijk dat het hierbij om kinderen uit hier niet 
met nadere indicatie aangegeven gezinnen Soers of Soors gaat. Voor de specifieke gezinnen 
met hun kinderen, zie de Gezinssamenstellingen ‘Soers en Soors in de Parochie-registers’). 
Wanneer en achternaam anders wordt geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als Zors, dan komt deze 
natuurlijk ook op een andere plaats in het alfabetisch register. Dit is niet nagegaan. 
 
mei 1585  Joannes Soers   
1 mei 1588  Leonardus Sors 
7 april 1591  Jacobus Soers 
22 februari 1597 Petrus Soers 
11 november 1598  Joannes Soers 
20 mei 1601  Henricus Soers (slecht schrift, weinig inkt) 
20 mei 1602  Henricus Soors (dit blijkt na raadpleging fout te zijn)  
10 augustus 1603 Leon Soers alias Soors 
12 november 1603 Theodorus Soers 
4/5 mei 1608  Mathias Soers 
6 mei 1608   Elisabeth Soers 
27 november 1610 Theodorus Soers alias Soors (hier zien we een behoorlijk verschil met de hieronder 

staande Theodorus. Dit vanwege verschillende interpretatie van de gelezen tekst en 
datering door de opsteller van de Namenklappers en die van de Gezinssamenstellingen. 
De brontekst in boek 87,74 kan uitsluitsel geven) 

24 december 1610 Theodorus Soers 
4 december 1611  Joassens (Joannes) Sors (Soers) 
22 september 1613 Agnes Soers 
1 mei 1616  Catharina Soers 
11 november 1617 Martinus Soers  

                                                           
20 De FamilySearch gegevens van deze klappers zijn gemakkelijk uit bovenstaande SOERS/SOORS gegevens  te 
halen, maar de basis wordt steeds gevormd door de digitale versie van de Parochieregisters van Bree (films): 
https://www.familysearch.org/search/catalog/35708?availability=Family%20History%20Library. We kijken eerst 
naar de doopakten vanaf juli 1597 tot en met heel 1619 en daarna van 1620-1645.  
 

https://www.familysearch.org/search/catalog/35708?availability=Family%20History%20Library
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10 september 1619 Maria Soers 
1620-1645 
15 mei 1621   Helwigis (Hilwiggis) Soers 
31 augustus 1621  Maria Soers 
19 april 1623  Anna Soors 
27 juli 1624  Jacobus So(e)rs 
25 maart 1625 Christina Soors 
19 augustus 1625  Petrus Soors 
(1)4 februari 1627 Mathijs Soors 
23/(25) nov. 1627 Agnes Soors 
18 april 1629      Elisabeth Soors 
13(15) januari 1630 Mathijs Soors 
7 oktober 1631 Barbara Soors 
6 juli 1632  Michael Soors 
20 februari 1633 Maria Soors 
15 maart 1634 Leonardus Soors 
8 april 1634  Aleijdis Soors 
30 maart 1636  Maria Soors 
19 maart 1637 Gertrudis Soors 
19 maart 1637 Helena Soors 
10 augustus 1638 Barbara Soers 
14 september 1639 Margareta Soors 
17 januari 1640 Petrus Soors 
16 (26) maart 1641  N.N. Soers 
3 augustus 1642 Petrus Soors alias Soers 
 
 
2. In de namenklappers van de huwelijksgegevens van Bree in de ruime periode rond 1600 en 
1620 vinden we geen huwelijk van een Margareta Soers/Soors. De enige twee Margareta 
Soors-naamdragers die in Bree trouwen zijn de hieronder genoemde, welke beide niet in 
aanmerking komen vanwege de data in vergelijk met wat wij eerder vonden m.b.t. de 
gezochte Margareta Soors.   
Margareta Soors x Mathijs Bormans  20 juni 1649 
Margareta Soors x Leonardus Verlingen 5 juni 1678 
 
Er zijn in de Gezinsconstructies van Bree nog wel twee naamdragers Margriet Soors gevonden, 
maar die vallen eveneens vanwege de data af: 
Margriet Soors x Leonardus Eerlingen, dopen twee kinderen in Bree: Guillaume in 1679 en 
Petrus in 1682 
Margriet Soors is meter bij de doop van Joannes Heymissen, zoon van Caspar Heymissen en 
Elisabeth Renckens op 21 oktober 1696. 
 
We stellen vast dat het volgende gezegd kan worden: 
Margareta Soors, die 

x rond 1640 trouwt met Joannes Betten,  
x in elk geval met hem twee gekende zonen krijgt (Hermanus en Antonius),  
x in 1641 hun zoon Antonius Betten laat dopen in Beek,  
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x tot in augustus 1669 nog de echtgenote van Joannes Betten wordt genoemd  
x en in 1689 in Beek overlijdt als weduwe van Joannes Betten  

stamt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet direct af van de bekende Soers/ 
Soors-geslachten uit Bree, te weten 

x Rutgerus Soers en Elisabeth N met drie kinderen, gedoopt tussen 1585 en 1591 
x Petrus Soers en N.N. met zes kinderen, gedoopt tussen 1597 en 1610 
x Laurentius Soers en ? met twee kinderen, gedoopt tussen 1603 en 1608 
x Leonardus Soers alias Soirs en Barbara van Reynen (Eygen) met dertien kinderen, 

gedoopt tussen 1611 en 1634 
x Leonardus Soers alias Soors en Anna Bloemen met vier kinderen, gedoopt tussen 1621 

en 1630 
x Henricus Soers en Margriet N. met twee kinderen, een tweeling in 1637 
x Henricus Soors alias Soers en Christina Reynckens met acht kinderen, gedoopt tussen 

1633 en 1652 
x Joannes Soors en Catharina van der Steen met vijf kinderen, gedoopt tussen 1638 en 

1649 
x De overige Soers- en Soors families vallen vanwege de tweede helft van de zeventiende 

eeuw buiten het bereik van dit onderzoek.  
N.B. Deze voorlopige vaststelling geldt totdat het tegendeel bewezen is.  
 
 
3. Nu we de basale bronnen uit Bree uitvoerig hebben geraadpleegd aangaande Margareta 
Soors en niet tot nadere duiding kunnen komen, blijven de volgende te onderzoeken terreinen  
en onderzoeksmogelijkheden over: 

x Bij het onderzoek van de andere woonplaatsen in de Loonse Kempen ontdekken we 
mogelijk wie Margriet Soors is, wie haar ouders dan wel eerste echtgenoot zijn en waar 
zij leefden. Het gaat hier om het lopende onderzoek voor het schrijven van dit boek. 
 
De eerste vermelding die we met betrekking tot ene Margareta Soors hier in dit 
verband noemen, komt uit eerder onderzoek. Het betreft een bijzonder interessante 
vermelding in het rijtje doopheffers bij de doop van een van de kinderen van Hermanus 
Betten en Catharina Viggels en wel die van hun eersteling Joannes die gedoopt wordt 
op 24 oktober 1675 in de Sint-Martinuskerk van Beek. Hierna volgen de gegevens uit 
Gezinsconstructies Beek en het origineel van de doopaantekening in het Parochie-
register. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPS2?i=629&cat=33768 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPS2?i=629&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLRQ?i=34&cat=33768 
 

Beek, 24 oktober 1675 is gedoopt Joannes, zoon van Hermanus Betten en Catharina Viggels 
waarbij de doopheffers waren Henricus Soors en Margarita van Mortel alias Soors. 
 

De tekst laat voor wat betreft de vermelding van de meter Margarita’s naam duidelijk het 
volgende zien: Margarita van Mortel alias Soors.  
 
De peter Henricus Soors is zonder enige twijfel de enige (overigens Breese) Henricus Soors 
die we tot nu toe kennen en degene waarvan we hierboven twee vermeldingen vonden: 
Henricus Soers, gedoopt te Bree op 20 mei 1601 of vanwege verschillende interpretatie van 
het cijfer gedoopt op 20 mei 1602. Henricus Soors is dan een zeventiger, dus in zijn 
‘grootvadersrol’. Daarin is hij nogal gewild, want direct onder de doopvermelding van oktober 
volgt die van 28 november, de laatste van datzelfde jaar, waarin Henricus Soors opnieuw de 
peterrol vervult.  
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLRQ?i=34&cat=33768 

 
Laten we daarom (weliswaar als meanderende omweg in het onderzoek naar Margareta) 
vaststellen welke van de twee door de eerdere interpreten gevonden gegevens met 
betrekking tot de Breese Henricus Soers/Soors het meest aan de tekst lijkt te voldoen.  
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLRQ?i=34&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLRQ?i=34&cat=33768
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Bree 20 mei 1601 is gedoopt Henricus zoon van Petrus Soors (de naam van de moeder is niet 
gegeven of de inkt was uiteindelijk echt helemaal op…), de doopheffers zijn voor mij ook met 
vergroting via het scherm onleesbare abacadabra. De naam Henricus is ook alleen maar echt 
te ontcijferen via de vergroting op het scherm.  
 
Van mei 1602 zijn er in deze Parochieregisters van Bree geen doopgegevens en bij de 
krabbels die er staan is de inktpot opnieuw geheel tot de bodem leeg, het gaat verder met 9 
juni en dat met uitstekend leesbare nieuwe inkt en helder handschrift. Hoe het kan, begrijp je 
niet want 20 januari 1603 keert het onleesbare schrift weer terug en eveneens met een 
ganzenveer of zoiets waar nauwelijks inkt aan zit. Je vraagt je af: neemt deze pastoor of 
kapelaan zijn eigen veer zonder inkt steeds mee, want  als het dan maanden is goed gegaan, 
komt in november het zwierige onleesbaar weer terug. Vreemd.  
 
Een veronderstelling uitgewerkt zonder resultaat 
Met betrekking tot Margareta Soors zouden de gevonden meter-gegevens kunnen beduiden 
dat Joannes Betten na augustus 1669 is overleden (zijn overlijdensaantekeningen tot op heden 
nov 2019 nergens gevonden) en dat Margareta Soors voor de derde maal is gehuwd, nu met 
ene Van Mortel.  
We zoeken bij de huwelijken en overlijdens van Bree en Beek en liepen de volgende 
naamdragers na: Mortel, Vanmortel, Van Mortel, Van de Mortel, Vandemortel en 
Vandenmortel met de volgende resultaten, die niet voldoen: 

Bree:  
Margareta Mortel x Henricus Vrancken  24 januari 1668 
Claes Vandemortel x Heijltjen Zoers   19 jan 1597 (ondertrouw) 
Geen overledenen van die namen in Bree. 
Beek: 
Dezelfde serie namen nagezien, geen enkele gevonden.  

 
Hierbij moet opnieuw worden onderstreept, dat bij het overlijden van Margareta Soors in 
Beek (1689) er nadrukkelijk bij vermeld staat dat het hier gaat om de weduwe van Joannes 
Betten. Dit zal zijn genoemd om haar van mogelijke andere Margareta’s (Van den Mortel dan 
wel Soors) te onderscheiden.  
 
We stellen vast dat dit onderzoek tot nu toe niet heeft kunnen uitwijzen wat de geboorte-
plaats, de geboortedatum en het geboortegezin is van de door ons gezochte Margareta Soers 
/Soors. Totdat er mogelijk nieuwe aanwijzingen zijn, hou ik het hierop. 
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Daarom vervolgen we met de opsomming van de onder 3 genoemde te onderzoeken 
terreinen  en onderzoeksmogelijkheden: 

x Andere genealogen wijzen door hun publicaties een richting of brengen ons op het 
juiste spoor  

x Verder kan ook internetonderzoek in de brede zin dan wel literatuuronderzoek 
mogelijk antwoorden geven, waarbij het gaat om verifiëren of falsifiëren van daar 
gevonden naamdragers Margareta Soors.  

 
We beginnen het dichts bij huis, in de naamregisters van Maes en Dreesen in hun boek De 
Geschiedenis van Bree. 
Deel I Pag. 43: Het gaat daar over de broederschap van St. Anne en St Annadag en hoe het 
feest werd gevierd. Daarna worden de inkomsten van de Broederschap besproken, die 
bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden Dan wordt Hendrik Vrancken genoemd die in 
1660 die een gift schenkt met daaraan verbonden gebeden voor hem en zijn twee 
huisvrouwen Maria Loekens en Maria Emonts, beide zaliger als Hendrik die gift schenkt. Dan 
lezen we: ‘In 1676 gaf Margareta Soors, weduwe van burgemeester Vrancken aan de 
Broederschap 50 gulden na haar dood op te nemen op haar goederen (Soorshof) te Beek 
gelegen…’. Gelet op de data en situatie is deze Margareta Soors een andere persoon.  
In het register van deel II komt geen Margareta Soors voor. Bij de bespreking van twee  
boerderijen Soorshof (’t Hasselt) p. 239 wordt van haar geen melding gemaakt.  
 
J. Molemans schrijft in zijn Toponymie van Bocholt bij de uitvoerige reconstrucie van 
Bocholtse boerderijen op p. 94 dat er aan de Kerkstraat van Bocholt een Soorshof was: 
Lenart Soors, 1623; Wouters Soors ende Nees Soors sijne suster, 1634, Jan Soors, 1667, Soors 
goet 1675, huijsinge en het daeraengelegen huijsveldt en kempken 1768, Soors 1830, een 
woonhuijsje genaemd soors ter plaetse gezegd kerkstraat , 1845.Uiteraard geeft Molemans 
nauwkeurig aan in welke bron hij elke benaming gevonden heeft. De grootte van het goed in 
1769 was 2 bunders 61 ¼ roeden, tweede klas en 262 roeden derde klas.  
 
J. Mertens, Kempens kramersvolk…, geen Soors; De vier dorpen van de bank van Pelt, geen 
aanwijzing; De Loonse Kempen, geen aanwijzing. 
 
 
Beantwoording van vragen van genealoog Karel Soors over Margareta  
 
Dan ontvang ik een gevraagde reactie van de Vlaamse genealoog Karel Soors die kritisch met 
mij meeleest waar het de familie Soers/Soors aangaat en in het bijzonder met betrekking tot 
voormoeder Margareta Soors. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk is mijn antwoord op zij 
vragen en opmerkingen. 
 
1. Een Margaretha Soers, die bezittingen had in Beek ben je misschien vergeten. Kijk op blz. 
43 van het boek van Pater Maes. Daar vind je Margaretha Soers als weduwe van H. Vrancken. 
 
2. Ik ben er vanuit gegaan dat J. Betten in 1641 overleden was! 
 
3. Ik ben er vanuit gegaan dat Margriet een dochter was van Heilke (Helwigis ) Soers en Claes 
Van den Mortel, zoals ik reeds eerder schreef. 
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Reactie 1. Uit het onderzoek genomen en met meer gegevens toegelicht 
Beste Karel,   
Met betrekking tot jouw opmerking 1. 
Ik neem aan dat je de onderstaande tekst uit mijn onderzoek gelezen hebt en dus gezien hebt 
dat ik deze tekst uit Maes wel degelijk onder ogen had en bespreek.  
 
Mijn tekst luidt: 
‘We beginnen het dichts bij huis, in de naamregisters van Maes en Dreesen in hun boek De 
Geschiedenis van Bree. 
Deel I Pag. 43: Het gaat daar over de broederschap van St. Anne en St Annadag en hoe het 
feest werd gevierd. Daarna worden de inkomsten van de Broederschap besproken, die 
bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden Dan wordt Hendrik Vrancken genoemd die in 
1660 die een gift schenkt met daaraan verbonden gebeden voor hem en zijn twee 
huisvrouwen Maria Loekens en Maria Emonts, beide zaliger als Hendrik die gift schenkt. Dan 
lezen we: ‘In 1676 gaf Margareta Soors, weduwe van burgemeester Vrancken aan de 
Broederschap 50 gulden na haar dood op te nemen op haar goederen (Soorshof) te Beek 
gelegen…’. Gelet op de data en situatie is deze Margareta Soors een andere persoon.  
In het register van deel II komt geen Margareta Soors voor. Bij de bespreking van twee  
boerderijen Soorshof (’t Hasselt) p. 239 wordt van haar geen melding gemaakt.  
 
Maar mogelijk en zelfs begrijpelijk heeft mijn korte conclusie jou niet overtuigd.  
Die conclusie luidt:  
‘Gelet op de data en situatie is deze Margareta Soors een andere persoon.’ 
 
Argumenten, nader bekeken 
Ik voer dus twee argumenten aan, te weten de data en de situatie. Beide zal ik trachten van 
meer helderheid te voorzien.  

x Voor wat betreft de data:  
De in de tekst van Maes genoemde Margareta Soors blijkt in 1676 de weduwe 
van burgemeester Vrancken te zijn. Ik ga er van uit dat het dezelfde Vrancken 
is als waarover Maes een paar regels eerder schreef, te weten Hendrik 
Vrancken. Van deze weten we (opnieuw via Maes) dat hij in elk geval twee 
eerdere vrouwen heeft gehad, die hem door de dood ontvallen zijn, het gaat 
om Maria Loekens en Maria Emonts. Wanner het over dezelfde Vrancken gaat, 
zou Margareta Soors zijn derde vrouw zijn. Dit alles kunnen we voorzichtig 
vaststellen uit de tekst van Maes.  
 
Voor wat betreft de Margareta Soors die wij zoeken weten we dat zij 19 
augustus 1669 bij een doopplechtigheid in Bree waarbij zij als meter optreedt 
nog te boek staat als échtgenote van Joannis Betten’ (waarvan de bewijsvoering 
door bronvermelding en bronopname in mijn totaalonderzoek geleverd is). Wil 
zij (in die tijd) voor de voor haar derde maal kunnen huwen, dan zal Joannes 
Betten na 1669/1670 overleden moeten zijn. Daarvan is nog geen bewijs 
gevonden. Maar zou dit wel het geval zijn, dan zou Margareta Soors na de 
rouwtijd in acht genomen te hebben op zijn vroegst zo rond 1671/1672 met 
burgemeester Vrancken getrouwd kunnen zijn. Die mogelijkheid is voor wat 
betreft de mogelijke datum van trouwen dus aanwezig. Ze zouden dan als 
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echtpaar Vrancken-Soors ws. in Bree of Beek woonachtig kunnen zijn. Dit deel 
van het datum-argument geeft dus nog niet per se uitsluitsel. 
 
Maar wanneer we naar de Beekse overlijdensaantekening van de door ons 
gezochte Margareta Soors kijken, zien we het volgende: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KL54?i=202&cat=33768  
 

In mijn boek Jacobus Betten en zijn verborgen verleden heb ik die tekst uitgelegd 
als Margreta Soors overlijdt in Beek op 25 november 1689 als weduwe van 
Joannis Betten.  
Nu doet zich in dit PR op deze bladzijde het verschijnsel voor dat voor een 
weduwe zowel het Latijnse woord vidua als het woord relicta gebruikt wordt. 
Vidua is wel duidelijke weduwe, maar relicta dat de achtergelatene betekent 
kan mogelijk vragen oproepen (daarbij moet echter wel gelet worden op het 
feit dat relicta de vrouwelijke vervoegingsvorm is!). Die vragen legde ik voor 
aan mijn historisch-genealogische toeverlaat Marc Philippe uit Hasselt en kreeg 
het volgende antwoord: 
‘Relicta en vidua betekenen hetzelfde. 
Relicta komt van relinquere (achterlaten): zij werd achtergelaten door haar 
man, dus haar man is eerst overleden. 
Als haar man nog in leven zou zijn dan had er bij haar overlijden gestaan dat zij 
uxor was van Joannes Betten. (uxor = echtgenote jcb)  
Sommige pastoors gebruiken het woord relicta en andere spreken van vidua.’ 
 
We stellen daardoor vast dat ónze Margreta Soors bij haar overlijden in Beek 
1689 weduwe was van Joannis Betten (en niet van burgemeester Vrancken).  
De weduwe van burgemeester Vrancken was dus een andere Margareta 
(Soors?). Dit gegeven wil ik zoveel als mogelijk hierna van argument voorzien. 
 

x Voor wat betreft de situatie: 
De in de tekst van Maes genoemde Margareta ‘Soors’ zal, wanneer we ons de 
situatie indenken, hoogstwaarschijnlijk na het overlijden van zijn vorige vrouw 
Maria Emonts met Hendrik Vrancken gehuwd zijn. Dan zijn dit de vragen: 
   

� Wie was Hendrik Vrancken en is dit dezelfde als Henricus Vrancken? 
� Wat weten we over de huwelijken van Hendrik dan wel van Henricus 

Vrancken? 
� Wanneer overlijdt Maria Emonts/Emons, Hendrik Vr’s tweede vrouw? 
� Wanneer trouwde Vrancken met Soors en waar? 
� Wanneer overlijden Hendricus (Hendrik) en Henricus Vrancken? 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KL54?i=202&cat=33768
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Het onderzoek naar burgemeester Hendricus Vrancken 
We beginnen met het onderzoek naar Hendrik dan wel Henricus Vrancken in de PR BREE, de 
Gezinsklappers op de naam Vrancken: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBW-

C?i=975&cat=35708 en dat gaat vele pagina’s achtereen door. De familie Vrancken was in Bree zeer 
gekend en vanaf 1583 tot 1791 in vele naamgenoten aanwezig.  

 
Maar nu Hendrik (of Henricus?) Vrancken: het gaat in deze Breese Gezins-
klappers slechts om de onderstaande drie Henricus-namen, waarbij de eerste 
Henr. Vrancken mogelijk rond 1628 getrouwd is met Maria N. (is dit Loekens?). 
De tweede Henr. Vrancken is gehuwd met Joanna Janssen ws. rond 1635, maar 
zoals hierna zal blijken niet in Bree.  
Ten derde spreken deze Gezinssamenstelling over een Henr. Vrancken en 
Margareta Musselaers, die mogelijk huwden rond 1638.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-X?i=977&cat=35708  
 

  
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBW-7?i=978&cat=35708  

We kijken eerst naar de bronnen van deze drie doopaantekeningen (bk. 88), of 
daar iets meer van de precieze namen van de Vrancken-naamdragers duidelijk 
wordt.  

Bree, Dopen 13 mei 1629 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3QV-6?i=88&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBW-C?i=975&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBW-C?i=975&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-X?i=977&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBW-7?i=978&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3QV-6?i=88&cat=35708
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Bij de doop van Petrus Vrancken in 1629 is Henricus Vrancken de vader en 
Maria ilius uxor (Maria zijn echtgenote). De achternaam van Maria wordt hier 
dus niet genoemd. Het is mogelijk dat pater Maes gevonden heeft dat het hier 
om Maria Loekens gaat. Overigens is dat een achternaam die in Bree slechts 
weinig gevonden wordt. De Breese Gezinsklappers geven geen Maria Loekens, 
niet bij de dopen, niet bij de huwelijken noch bij de overlijdens. 

 
Bree, Dopen 6 december 1637 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z33Y-5?i=151&cat=35708 

 
Bij de doop van Maria Vrancken in 1637 is Henricus Vrancken de vader en 
Johanna de moeder is zonder achternaam, maar bij het volgende kind van 12-
03-1639 heet zij Johanna Janssen! Dit komt overeen met de Gezinsklapper-
gegevens. 

 
Bree, Dopen 27 november 1639 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3WF-Q?i=161&cat=35708 

 
Bij de doop van Elisabeth Vrancken in 1639 is Henricus Vrancken de vader en Margareta 
Muselaers de moeder, conform de Gezinsklapper. 
  
Voorlopige conclusie bij de vergelijking van deze drie Henricussen Vrancken 

De laatste twee Vranckengezinnen sluiten door de doopdata uit, dat het hier 
om een en dezelfde vader Henricus gaat. Wat van de eerste en de tweede en 
van de eerste en de derde niet gezegd kan worden. De spelling van de 
vadersnaam is (ook in de doopbron) steeds Henricus Vrancken.  
Op basis van deze gegevens is dus niet vast te stellen of dit om de door Maes 
genoemde latere burgemeester Hendrik Vrancken gaat of niet, alhoewel hij 
hier in deze originelen dan uitdrukkelijk geen Hendrik maar zowel Henricus als 
met een verbuiging daarvan Henrici wordt genoemd!  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z33Y-5?i=151&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-Z3WF-Q?i=161&cat=35708
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De naam Hendrik zullen we echter wel tegenkomen bij de Vrancken- 
huwelijken, waar Henricus en Hendrik samen voorkomen en door de opstellers 
van de Breese Huwelijkslijsten terecht onderscheiden worden.  

 
De Vrancken-huwelijken in Bree nader bezien 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT7-C?i=1290&cat=35708 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYT-4?i=1292&cat=35708 

 
We zien in deze Klapper op de huwelijken van Bree vier huwelijken van een 
Vrancken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Hendrik en Henricus.  
 

� We kijken naar de eerste naamdrager Hendrik Vrancken en vinden dat 
deze in Bree huwde met Johanna Wauters (dit is niet de naam die Maes 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT7-C?i=1290&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYT-4?i=1292&cat=35708
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noemde als eerste vrouw van de burgemeester Hendrik Vranken, want 
dat was Maria Loekens die in deze registers niet genoemd wordt).  

� en op 8 januari 1637 en op 24 juli 1638 met Marie Emons. Dit is de 
vrouw die wel door Maes wordt genoemd als de tweede vrouw van 
Hendrik Vrancken. Het ziet er naar uit dat deze zogenoemde Hendrik 
Vrancken voor een periode burgemeester van Bree was.  

� De eerste vermelding van Henricus Vrancken is die van diens huwelijk 
met Elisabeth Bosman in 1634! Gelet op het voorgaande en de datum 
1634 is het mogelijk dat dit een eerste huwelijk is van Hendrik Vrancken, 
maar dat ligt niet voor de hand, omdat Maes dit dan wel genoemd had.   

� Dan sluiten we af met de vierde huwelijksvermelding, die van Henricus 
Vrancken met Margareta Mortel (de dubbele l is ws een typefout). Van 
een huwelijk met Margareta Soors uit Beek is hier geen sprake, toch is 
dit laatste interessant, want de naam van de echtgenote doet denken 
aan Margareta Van Mortel, de door Karel Soors onder zijn derde punt 
genoemde dochter van (Nicolaas) Claes van Mortel en Heilke Soers.   

 
Ook hier komen we hoogstwaarschijnlijk alleen tot duidelijkheid wanneer 
we de originele trouwakten bezien om indien mogelijk te onderscheiden 
om welke Henricus of Hendrik het gaat die volgens Maes  (p. 43) rond 1660 
het bedrag van 50 gulden aan de Broederschap van St.-Anna schenkt.  
 
Eerst maken we de lijst van Vrancken-huwelijken in Bree volledig om niets 
over het hoofd te zien: nergens blijkt een Vrancken-Soors huwelijk in Bree! 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-Y?i=1293&cat=35708 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-Y?i=1293&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT7-V?i=1294&cat=35708 

 
Naar de bronnen: huwelijksaantekeningen van de vier Henr. Vrancken in Bree  
Nu gaan we de bovengenoemde vier (in de klapper op de huwelijken) huwelijksaantekeningen 
Vrancken oplopend in de tijd nader bezien, door in het bijzonder erop te letten hoe de 
voornaam van echtgenoot Vrancken geschreven wordt: 
 
1. Bree, 26 februari 1634, Huwelijk Henricus Vrancken en Elisabeth Bosman:, boek 92, p. 11 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKT-R?i=250&cat=35708 

 
Bij de plechtige (in)zegening van het huwelijk van Henricus Vrancken en 
Elisabeth Bosmans (hoewel de punt ontbreekt, er is geen d te vinden)…, 
conform de Huwelijksklapper. Wanneer is Elisabeth Bosman overleden? In de 
overlijdensaantekeningen van Bree is geen Elisabeth Bosmans te vinden; er 
overlijdt een Elisabeth Vrancken, (geboren N, dus een met Vrancken gehuwde 
Elisabeth!) op 7 juni 1652. Het geeft dus geen zekerheid maar wel grote 
waarschijnlijkheid dat het om dit echtpaar gaat. Wanneer dat zo is zal deze 
Henricus Vrancken pas na 1652 hertrouwen.   

 
2. Bree, 8 januari 1637, Huwelijk Hendricus van den Mortel en Agnes Koesen 

     en van Hendricus Vrancken met Johanna Wouters 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS2M-8?i=258&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQT7-V?i=1294&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKT-R?i=250&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS2M-8?i=258&cat=35708
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8 januari contraxerunt coram me et parente sponse matrimonium Hendricus 
van den Mortel et Agnes Koesen. 
Op 8 januari huwde voor mij en de ouders van het echtpaar Hendricus van den 
Mortel en Agnes Koesen). 
En ook op 8 januari huwde Hendricus Vrancken en Johanna Wauters met als 
getuigen Edmundus Quax en anderen (alys = alius) en dit voor mij Joannes 
Kerremans (= pastoor). 
 
Wat de verhouding tussen deze twee echtparen is, valt niet op te maken, de 
gezamenlijkheid kan geheel toevallig zijn.  
 
Bij het huwelijk van Hendricus Vrancken en Joanna Wauters valt het (in het 
bijzonder bij sterke vergroting) op dat hier wel Hendricus staat, in overeen-
stemming met de huwelijksklapper. 
 

 
 
3. Bree, 24 juni 1638, Huwelijk Hendricus Vrancken met Marie Emons 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKY-Q?i=262&cat=35708 

 
Contraxerunt Hendricus Vrancken et Maria Emons coram me parocho (= parochus, pastoor) et 
custodo (=custodis, koster) et alijs testibus. 
Voor de pastoor, de koster en meerder getuigen zijn gehuwd Hendricus Vrancken en Maria 
Emons. NB De Lat. transliteratie en vertaling zijn, als in zovele gevallen, van de hand van Marc 
Philippe.  
 
Hier is evenals bij het hierboven staande huwelijk in het handschrift van de pastoor duidelijk 
sprake van een Hendricus Vrancken die nu huwt met Maria Emons.  Wanneer het hier om 
dezelfde Hendricus Vrancken gaat als die van 8 januari 1637, wat aannemelijk is gelet op de 
voornaam en het feit dat er maar twee H-cussen zijn in Bree, dan trouwt deze anderhalf jaar 
later met Maria Emons. Hetgeen de indruk wekt dat Johanna Wauters overleden is rond 
1638. Dit blijkt in de overlijdens van Bree onder de W niet gevonden te worden. Daarbij stellen 
we vast dat er geen Wauters-naam bij de overledenen voorkomt, alleen Wouters. Mogelijk 
staat zij onder de naam van haar man Vrancken vermeld: De overlijdens van de Breese 
Vranckens beginnen hier: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-X?i=1489&cat=35708, maar 
daarin geen Joanna, vrouw van…  
Wellicht is Joanna Wauters elders overleden en Hendricus Vrancken in 1638 in Bree 
hertrouwd.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSKY-Q?i=262&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-X?i=1489&cat=35708
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Maes schrijft over Hendrik Vrancken, dat hij in 1660 de gift van 50 gulden voor de Broeder-
schap van St.-Anna schenkt, te genieten terstond na zijn dood om daarmee te bewerkstelligen 
dat er voor hem en zijn twee huisvrouwen Maria Loekens en Maria Emonts (die volgens Maes 
dan al overleden zouden zijn, ‘beide zaliger’) gebeden werd.   
 
Wanneer en waar overlijdt Maria Emons, de (tweede?) vrouw van Hendrik Vrancken?  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTQ-L?i=1338&cat=35708 

 
In Bree is dus een overlijdensaantekening van (een) Maria Emons, van 18 november 1694, 
ze zou dan rond de 75 jaar zijn geworden, ruim 19 jaar na het overlijden van Hendrik Vrancken, 
waarvan we hieronder zullen zien dat deze (mogelijk) 30-9 1668 overlijdt.   
Het origineel kan mogelijk uitwijzen of het hier om de vrouw van Hendrik Vrancken gaat: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK9-5?i=83&cat=35708 

 
18 november 1694 overlijdt Maria Emons  en dan lezen we ‘in templo’, hetgeen betekent dat 
zij begraven is in de kerk. Hieruit kunnen we opmaken dat Marie Emons tot de gegoeden van 
de stad Bree behoorde en dat is te begrijpen, als het gaat om de vrouw dan wel de weduwe 
van een voormalig burgemeester. Arme mensen werden op het kerkhof rond de kerk 
begraven. Enigszins vreemd is dat er geen verwijzing naar haar echtgenoot staat, maar het is 
in dat geval dan wel al 19 jaar later. Een en ander is wel bijzonder vreemd als we bedenken 
dat Maes schrijft dat zij zond 1660 al overleden zou zijn. Van een andere Maria Emons/Emonts 
is in de analen van Bree m.i. geen sprake.  
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTQ-L?i=1338&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK9-5?i=83&cat=35708
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4. Bree, 24 januari 1668, Huwelijk Henricus Vrancken met Margareta Mortel 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK5-J?i=310&cat=35708 

  
Dit is een wat meer uitgebreide en nogal curieuze tekst, waarvan hierna de  transliteratie en 
vertaling van Marc Philippe volgt. 
Contraxerunt matrimonium de mei licentia Mathias Dingens pastoris Breensis coram R.D. 
(reverendo dominio) Joannes Daemen sacellano Bree, Henricus Vrancken et Margareta Mortel 
prema (prima) dispensatione 3 bannorum et testibus Gerardus Neuijen et Christina et 
Margarita Dirixs.  

Zijn gehuwd met toelating (licentie) van mij Mathias Dingens, pastoor te Bree, voor eerwaarde 
heer Joannes Daemen, kapelaan te Bree, Henricus Vrancken en Margareta Mortel met één 
dispensatie (vrijstelling) van de 3 roepen*, en getuigen Gerardus Neuijen(s) en Christina en 
Margarita Dirixs. 

x roep = aankondiging in de kerk; voorafgaand aan een huwelijk werden 
gewoonlijk op drie achtereenvolgende zondagen drie ‘roepen’ (bekend-
makingen) gedaan. Vrijstelling (dispensatie) van deze drie roepen kwam 
regelmatig voor en kan wijzen op een huwelijk waarbij enige haast was 
geboden. 

Uit de Overlijdens van Bree weten we dat een Henricus Vrancken is overleden op 30 
september 1668 (zie hieronder). Het is mogelijk dat hij ziek was en dit een aanleiding voor de 
haast bij de sluiting van het hier genoemde huwelijk is geweest.  
 
Wanneer overlijdt Hendrik Vrancken? 
De Breese overlijdens Vrancken beginnen hier: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-
X?i=1489&cat=35708 

 
De enige Henricus Vrancken uit dit register is overleden op 30-9 1668. Maar omdat er eerder 
onderscheid gemaakt was tussen Hendrik en Henricus weten we nu niet met zekerheid om 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK5-J?i=310&cat=35708
https://www.encyclo.nl/lokaal/10439
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-X?i=1489&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBX-X?i=1489&cat=35708
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wie het hier gaat. Natuurlijk, de bron laat wel zien dat het gaat om Henricus Vrancken, en 
zonder enige aanduiding alsof iedereen die wel zal kennen en met opvallend veel ruimte voor 
en na de aantekening. Maar daaraan valt met zekerheid niets te ontlenen. Het zal hier ws. dan 
toch niet om burgemeester Hendrik maar om Henricus Vrancken gaan. Een overlijden van 
Hendrik Vrancken werd niet gevonden.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK7-5?i=60&cat=35708 

Zou dit de Henricus Vrancken zijn die, zoals hieronder genoemd onder Een veronderstelling 
zonder resultaat uitgewerkt op 24 januari van datzelfde jaar 1668 trouwt met Margareta 
Mortel. Zonder twijfel is dit dan niet de burgemeester Hendrik Vrancken die we zoeken. 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK7-5?i=60&cat=35708
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Beschrijvende conclusie Hendrik Vrancken, Henricus Vrancken en Margareta Soors 
Uit de vergelijking van gegevens van de bovenstaande vier Vrancken-mogelijkheden maken 
we op dat het hier tamelijk ingewikkeld is om met precieze zekerheid vast te stellen om wie 
het gaat, met nadruk als we de tekst van Maes daarin laten meelopen. 
De om zijn publicatie terecht zeer gewaardeerde pater Felix Maes onderzocht en schreef rond 
de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw (1946/1952). Dit betekent dat ook hij van 
de bronnen gebruikt heeft gemaakt die grotendeels ons ter beschikking staan. Soms is zijn 
beschrijving zo verhalend, dat het lijkt alsof hij tijdgenoot van de personen is die hij beschrijft, 
maar ook pater Maes heeft het van bronnenstudie moeten hebben. Bronnenstudies zijn, zoals 
ook dit onderhavige nu eenmaal bijna niet foutloos uit te werken. Het hierboven beschreven 
zoeken naar argumenten levert geen sluitende, klip en klare antwoorden op. Het heeft naar 
mijn indruk echter wel bevestigd, dat de door Maes genoemde ‘Margareta Soors uit 1676, 
weduwe van burgemeester Vrancken’ en haar goederen uit de Soorshof te Beek heel 
moeilijk (zo niet) te verbinden zijn met de door mij gezochte voormoeder Margreta Soors, 
die overlijdt in Beek op 25 november 1689 als weduwe van Joannis Betten.    
 
Reactie 2. Over de gedachte dat Joannis Betten in 1641 overleden zou zijn.  
In mijn boek Jacobus Betten en zijn verborgen verleden p. 35 bleef ik met betrekking tot de 
tekst en de vertaling van de doopaantekening bij Antonius Betten in Beek met een grote 
onduidelijkheid zitten, die mij er inderdaad ook toe bracht te denken dat Joannes al overleden 
was. Echter nu de tekst niet langer onduidelijk is, blijkt de vertaling een ander licht daarop te 
werpen.  

a. Dit is daarvoor het belangrijkste deel van de tekst van de doopakte van Antonius 
Betten in Beek 1641: (ik laat de getuigen even achterwege): 
27 octobris 1641 baptisatus est Antonius filius Joes Betten et Margareta Soers vidua 
tunc temporis et nunc cum Joes predicto coniugata. 
Op 27 oktober 1641 werd gedoopt Antonius, zoon van Joannes Betten en Margareta 
Soers, op dat moment weduwe en nu gehuwd met Joannes voorschreven. 
vidua tunc temporis betekent letterlijk een weduwe op het moment; nunc cum 
betekent nu met; Joes predictio betekent genoemde Joannes; coniugata is getrouwd.  

b. 4 april 1655 wordt in Bree Elisabeth gedoopt, dochter van Mathias Joupen en Marie 
coniuga (zijn echtgenote). Doopheffers (getuigen, peter en meter) Joannes Betten en 
Elijsabeth Houben.  

c. 19 augustus 1669 is Margarita Soors, de echtgenote van Joannis Betten de meter.  
d. Bij haar overlijden in 1689 wordt aangetekend dat Margareta Soors weduwe was van 

Joannes Betten, wat mijns inziens inhoudt dat ze na de dood van deze, haar tweede 
man, niet opnieuw gehuwd is.   

e. Wij concluderen dat Joannes Betten pas tussen 1669 en 1689 (in Beek?) overleden 
zal zijn. De argumenten worden o.m. gevonden onder ‘Nieuwe vondsten Betten-
naamdragers door uitbreiding zoekgebied’ en ‘Nieuwe vondst nummer 3’.  

  
Reactie 3. Margriet Soors als dochter van Claes Van den Mortel en Heilke (Helwigis) Soers.  
In een eerdere email geeft Karel meer en uitvoeriger informatie: 
 
‘De familie Soers was een gegoede familie , waarschijnlijk kooplieden,. Als je de peters en de 
meters bekijkt dan vind je ze in Maaseik een drukke handelsstad, Bree, Beek en Bocholt en zelfs 
in Houthalen-Helchteren.  
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Lenaert Soers uit Bree had een peter Mathijs Soors uit Maaseik. En Lenard Sors was op zijn 
beurt getuige bij het huwelijk van Tijs Soors met Morens Heurstenraat (Hemstenraet) in 
Maaseik. 
 
Joannes Soors met Dim Reyskens huwden in Beek op 14-10 1695 met als getuigen Henricus 
Soers en Margaretha Van Mortel alias Soors.  
 
Ik kan niet bewijzen dat Henri Soors gehuwd met Mert N.N. Margaretha is, maar het zou 
kunnen;  zij huwden ca.1635. (Waar? jcb) 
 
Dan is er Joannes Hendrik Soers uit Beek, die gehuwd was met Mechtildis Leyen (Leen)  op 3 
3-2.1638; een van hun kinderen, Catharina wordt gedoopt op 4-3 1660 en had als meter 
Margaretha Soers. Kan hij (Joannes Henricus) niet de getuige zijn die dikwijls optreedt samen 
met Margaretha? 
Volgens mij is Margaretha de dochter van Claes van de Mortel en Heilke Soers, ze woonden 
op het Mortelhof in ‘t Hasselt te Bree. Zij was daar geboren op 20-03 1604.’ Tot zover K.S.  
 
N.B. Hier wordt veel geopperd en ik kan gelet op het doel niet alle vragen of aanduidingen 
natrekken, maar wat zich richt op Margareta Soers/Soors proberen we te staven. Ook wijzen 
we op de resultaten van het grote Soers/Soors onderzoek, dat in dit boek te vinden is onder 
2.1 Soers en Soors in de Parochie-registers van Bree.  
 
 
De genealogische achtergrond van Claes VandenMortel in de Parochieregisters van Bree en 
wel in de klappers op de Huwelijken. 
 
Bree, Huwelijk Claes Vandenmortel en Heijlken Zoers, ondertrouw 19 januari 1597 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-J?i=1269&cat=35708  
 

We vinden nog wat Vandenmortel-naamdragers waaronder de al bekende Henr. Vanden-
mortel en Agnes Koesens/Coesens. En zo komt de stamreeks VandenMortel naar voren! 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-8?i=1271&cat=35708 

 
en even verder, anders gespeld, een Marg. (Margareta) Vanmortel: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTH-J?i=1278&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-J?i=1269&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-8?i=1271&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTH-J?i=1278&cat=35708
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Verder vinden we uit het huwelijk van Henr. Van Mortel x Agnes Coesens (zie ook hierboven  
bij het onderzoek naar burgemeester Vrancken) twee kinderen: 
1. dochter Helena Vanmortel, gedoopt Bree, 8 nov 1637: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-2?i=939&cat=35708 

 
en (omdat de naam anders geschreven wordt, vinden we het tweede kind op een andere 
plaats in het register!): 
2. zoon Nicolaas Vandenmortel, gedoopt  1638 met daarbij een meter Marg. Vandenmortel 
(zonder twijfel geboren 1604, er is geen andere) in 1638, ze is dan 32 jaar oud. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBZ-T?i=911&cat=35708 
 

Bij kind Joannes Vandenput is in 1647 Agnes Sors de meter 
 

Bij kind Egidius van den Poel is zelfs in 1690 (!) Henr. Vandenmortel peter, en tenslotte: 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-2?i=939&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBZ-T?i=911&cat=35708
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-Q?i=917&cat=35708 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-B?i=918&cat=35708 

 
Geboortedata kinderen Vandenmortel-Soors: hier wordt Petrus op 9 april 1600, Joannes op 
25 maart 1602, MARGARETA VANDERMORTEL/(Van den Mortel, sic) in Bree op 20 maart 
1604 geboren; Henricus Van den Mortel op 1 december 1606 en Nicolaas van den Mortel op 
22 juni 1610 
 

N.B. Van een overlijden van deze Margareta van Mortel in alle mogelijke schrijfwijzen is in de 
parochie-analen van Bree geen sprake. Mortel, Van de Mortel, Van Mortel, VanMortel 
VandenMortel, VandeMortel, VanMortel etc., het levert geen Margaretha op.  
 
Omdat Margareta van den Mortel ook wel als alias Soors wordt beschreven, hier nog de Soors-
overlijdens uit de Overlijdensklappers van Bree. 
 

 
 

Dit zijn de al eerder genoemde twee Margareta Soors-naamdragers, die overleden zijn in Bree. 
‘Onze’ Margareta Soors is zoals aangetoond in 1689 als weduwe van Joannes Betten overleden 
in Beek! 
 

Tot zover mijn reactie naar aanleiding van de opmerkingen van de Antwerpse genealoog 
Karel Soors. Ik meen hiermee voor nu voldoende te hebben aangetoond dat de Margaretha 
Van den Mortel alias Soors niet de voormoeder is van het Betten-geslacht.   
 

 
 

Winterlandschap met schaatsers, Pieter Breugel de Oude(1565) 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-Q?i=917&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-B?i=918&cat=35708
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Genealogie VAN DEN MORTEL  
Hier vinden we alle Breese Parochiefilms:  https://www.familysearch.org/search/catalog/35708?availability=Family%20History%20Library. 

 
 
PERSONEN 
De genealogische achtergrond Van den Mortel-naamdragers in de Parochie-registers van de 
Sint Michielskerk te Bree (klappers op de Huwelijken). 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-J?i=1269&cat=35708  

 
Hier zien we in de oudste papieren van de parochie de Van de Mortel-naamdragers uit de 
geschiedenis oplichten.  
 
1. Tiel zn. Van de Mortel treedt in Bree op 20 juli 1586 in het huwelijk met Lijsken Roomkens 
uit Tongerlo 
 
2. Jacobus Van de Mortel gaat in Bree op 9 januari 1594 in ondertrouw met Anna Mente. 
 
3. Claes van de Mortel gaat in Bree op 19 januari 1597 in ondertrouw met Heijlken Zoers. Dit 
huwelijk is ook op een andere manier te vinden: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-4?i=1304&cat=35708 

 
Door te kijken bij andere schrijfwijzen vinden we nog wat latere Vandenmortel-naamdragers, 
waaronder de ons al bekende  
 
4. Henricus VandenMortel treedt in Bree op 8 januari 1637 in het huwelijk met Agnes 
Koesen/Coesen.  
 
5. Joannes VandenMortel  treedt in Bree op 17 januari 1637 in het huwelijk met Catharina 
Degens. Zo komt de stamreeks VandenMortel naar voren! 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-8?i=1271&cat=35708 

 
Hun achternaam weer anders gespeld en later in de tijd komen we een volgend 
VandenMortel-huwelijk tegen, waarvan we zonder nader bewijs niet weten uit welk gezin of 
welke familie dit stamt. 

https://www.familysearch.org/search/catalog/35708?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYR-J?i=1269&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQYY-4?i=1304&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY5-8?i=1271&cat=35708
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6. Margriet Van Mortel treedt in Bree op 17 september 1720 in het huwelijk met Joannis 
Belien uit Gerdingen 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTH-J?i=1278&cat=35708 

 
Wanneer we na de Huwelijken dan verder zoeken in de Gezinsconstructies zien we nog een 
(gezin) Van den Mortel verschijnen, een waarvan we onder de Huwelijken niets gevonden 
hadden: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTK-3?i=910&cat=35708 

 
7. Gerardus Van den Mortel treedt (waar?) in het huwelijk met Helene N., op enig moment 
voor 1618.  Hun zoon Petrus wordt gedoopt 30 september 1618. 
 
 
GEZINNEN 
In de Gezinsconstructies zien we verder in eerste instantie een tweetal VandenMortel-
gezinnen wanneer we zoeken naar alle Vandenmortel-naam varianten. De laatste is Van 
Mortel en we vinden twee gezinnen: 
 
Jacobus van den Mortel (bovenstaand nr. 2) heet hier Jacobus Van Mortel en hij krijgt met 
zijn vrouw Anna een dochter: 
 
2.1 Marie Van Mortel is in Bree gedoopt op 21 januari 1595, getuigen Vanroij en Van Vinne, 
zie hieronder. 
 
Henricus vandenMortel (bovenstaand nr. 4) heet hier Henricus van Mortel en krijgt met zijn 
vrouw Agnes Coesen een dochter: 
 
4.1 Helene van Mortel is in Bree gedoopt op 8 november 1637, getuigen Scheelen en Op de 
Hoeff, zie hieronder.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-2?i=939&cat=35708 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTH-J?i=1278&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTK-3?i=910&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-2?i=939&cat=35708
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Opnieuw vanwege verschillende schrijfwijzen komen we op andere plaatsen in het register 
een kind uit het huwelijk van Henricus Van Mortel x Agnes Coesens tegen (zie ook bij het 
onderzoek naar burgemeester Vrancken)  
 
4.2. Nicolaas Vandenmortel is in Bree gedoopt op 14 december 1638, getuigen  zijn Joannes 
Vaes en Margareta Vandenmortel. (Zonder twijfel is dit de Margareta geboren 1604, er is geen 
andere). In 1638 is zij 34 jaar oud. 
 

 
 
Dan vinden we als bijvangst dat bij de doop van Egidius van den Poel op 27 november 1690 
Henricus Vandenmortel (zie 4) als peter. Hij was in 1637 in het huwelijk getreden en is dus 
minstens in zijn zeventiger jaren.   
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBZ-T?i=911&cat=35708 
 

Verder vinden we bij de Gezinsconstructies vijf kinderen uit het gezin van Nicolaas (Claes) 
Vandenmortel alias Van den Mortel uit diens huwelijk met Heijlwigis Soors (zie 3.). Dit huwelijk 
waren we in de Gezins-constructies al tegengekomen en nu zien we het gezin ontstaan: 
 
4.2.1 Petrus Vandermortel alias Van den Mortel is in Bree gedoopt op 9 april 1600, getuigen 
Cops en Sors, zie hieronder. 
4.2.2 Joannes Vandermortel is in Bree gedoopt op 25 maart 1602, getuigen z.o.  
4.2.3 Margareta Vandermortel is in Bree gedoopt op 20 maart 1604, get. z.o. 
4.2.4 Henricus Vandermortel is in Bree gedoopt op 1 december 1606, get. z.o.  
4.2.5 Nicolaus Vandermortel is in Bree gedoopt op 22 juni 1610, get. z.o.  
 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-Q?i=917&cat=35708  en  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-B?i=918&cat=35708 
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQBZ-T?i=911&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-Q?i=917&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQTV-B?i=918&cat=35708
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Katrijn van den Mortel 
Omdat ik van genealoog Karel Soors een opgave van de kinderen VanderMortel-Soors had 
ontvangen met een eerste kind uit dit gezin, te weten Katrijn, die in Bree zou zijn gedoopt in 
1598, zoek ik dat ook na. Dit kan in de gezinsconstructies niet bevestigd worden, dus bekijken 
we eerst de handgeschreven naamklappers op de Breese dopen.  
 
Hier vinden we alle weer Breese Parochiefilms:  
 https://www.familysearch.org/search/catalog/35708?availability=Family%20History%20Library  
en we zoeken in de eerste film naar dopen in of rond 1598, maar Petrus uit 1600 is daar de 
eerste Vandenmortel en het hiervoor genoemde gezin komt dan ook tevoorschijn: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-4?i=25&cat=35708. 

 
N.B. Wel vinden we ten overvloede nog een Petrus Vanden Mortel die in Bree gedoopt wordt 
op 7 september 1618. Wie zijn ouders zijn, kan alleen de doopaantekening uitwijzen. N.B. Dit 
is niet de Petrus, zoon van Gerardus van den Mortel (nr. 7) en  Helene N. die op 30 september 
1618 wordt gedoopt.  
 
De door Soors genoemde Katrijn van den Mortel is hier niet te vinden. Dan naar de originele 
doopaantekeningen van pastoor of kapelaan: het jaar 1598 begint hier:  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-ZSXH-J?i=337&cat=35708 
Het handschrift is waarlijk niet eenvoudig, maar ik kan er geen Katrijn in vinden, dochter van 
Claes VandenMortel en Heijlwigis Soors.  
 
Het is mogelijk dat ik het moeilijk te lezen handschrift te weinig ken en daardoor iets over het 
hoofd zie. Daarom verzocht ik Marc Philippe dat jaar geheel te bekijken of er een Katrijn van 
den Mortel in voorkomt. Zijn reactie:  Ik vind ook geen Catharina Van den Mortel tussen 1597 
en 1599.  
Waarmee ik het zoeken naar Katrijn verder laat voor wat het is.  
 
 
Tenslotte vinden we nog twee Mortel-gezinnen, die met bovenstaande gezinnen verwant 
zijn. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY6-1?i=567&cat=35708 

 
Petrus Mortel en Marie Dijricx laten in Bree op 20 april 1647 hun zoon Gerardus dopen, 
getuigen Cuesters en Cousen, zie boven. Het ligt voor de hand te denken dat deze Petrus deze 
zoon vernoemd naar zijn grootvader Gerardus (zie nr. 7).  
 

https://www.familysearch.org/search/catalog/35708?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-DW2G-4?i=25&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-ZSXH-J?i=337&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-TQY6-1?i=567&cat=35708
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Nicolaus Mortel en Johanna Op de Koul alias Knabhuijsen laten in Bree drie kinderen dopen: 
Henricus Mortel is in Bree gedoopt op 4 oktober 1668, getuigen zie boven, waarvan 
opmerkelijk: Margareta en Henricus Vrancken (zie ons Vranckenonderzoek)  
Cornelis Mortel is in Bree gedoopt op 23 oktober 1677, getuigen zie boven.  
Henricus Mortel is in Bree gedoopt op 8 juni 1680, getuigen zie boven, waarvan opmerkelijk 
Joannes Cousen, die eveneens peter is bij de doop van Gerardus Mortel 20 april 1647 (zie 
hierboven) en die gelet op de meter daar (Agnes Cousen) dus ook tot de familie zal kunnen 
behoren. De vernoeming naar Henricus zal verwijzen naar grootvader Henricus (zie nr.4), 
gehuwd met Agnes Coesen! 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het bij Nicolaas Mortel dus gaat om Nicolaas 
Vandenmortel uit 1638 (4.2) en wel om een tweede huwelijk van hem.  
 
N.B. Van een overlijden van de Margareta van Mortel uit 1604 (4.2.3) in alle mogelijke 
schrijfwijzen is in de parochie-analen van Bree geen sprake. Mortel, Van de Mortel, Van 
Mortel, VanMortel VandenMortel, VandeMortel, VanMortel etc., het levert geen Margaretha 
op.  
 
Omdat deze Margareta van den Mortel ook wel met alias Soors wordt beschreven, hier nog 
de Soors-overlijdens uit de Overlijdensklappers van Bree. 
 

 
 
Bovenstaande twee overleden Margareta’s zijn de al eerder genoemde twee Margareta Soors-
naamdragers die zoals we hier zien overleden zijn in Bree. ‘Onze’ Margareta Soors is zoals 
aangetoond in 1689, als weduwe van Joannes Betten, overleden in Beek! 
 
Tenslotte toon ik met onderstaande tabellen uit GUL aan hoe divers een naam als Van den 
Mortel in de parochieregisters geschreven kan worden: 
 

 
 

Een Hasseltse hoeve 
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Diversiteit: Genealogie uit Limburg 
ovl + Bree :vandemortel  
ovl + Ophoven :vandemortel  
dop = Opoeteren :vandemortel  
ovl + Opoeteren :vandemortel  
dop = Rutten :vandemortel  
huw x Rutten :vandemortel  
ovl + Rutten :vandemortel  
dop = Rutten :vandemortelle 
dop = Berbroek :vandenmortel 
ovl + Berbroek :vandenmortel 
dop = Bree :vandenmortel 
ovl + Lauw :vandenmortel 
dop = Opoeteren :vandenmortel 
dop = Rutten :vandenmortel 
huw x Rutten :vandenmortel 

ovl + Rutten :vandenmortel 
huw x Sint-Truiden :vandenmortel 
dop = Tongeren :vandenmortel 
dop = Vreren :vandenmortel 
dop = Rutten :vandenmortell 
ovl + Rutten :vandenmortell 
dop = Rutten :vandenmortelle 
dop = Bree :vanmortel 
ovl + Rutten :vanmortel 
ovl + Rutten :vanmortell 
ovl + Rutten :vanmortelle 
dop = Bree :vandermortel 
huw x Rutten :vandermortel 
dop = Tongeren :vandermortel 
 

 
Erfnamen en familienamen 
J. Molemans schrijft in ‘Toponomie van Bocholt’ over de erfnamen of hoevenamen:  
 
‘De meeste Bocholtse erfnamen zijn afgeleid van familienamen. Dit is voor het gebied waarin 
Bocholt ligt (oostelijk Limburg) geen nieuw feit.’ (p.52)  
Hij noemt dan een aantal gemeenten en stelt dat telkens voor meer dan 90% van de erfnamen 
zijn afgeleid van familienamen. Wel stelt hij daarbij vast dat dit systeem van erfnaamvorming 
niet alleen blijkt voor te komen in gemeenten van beperkte geografische omvang, maar ook 
in grotere gemeenten. Hij geeft zelfs een overzicht van alle Bocholtse erf- en huisnamen per 
gehucht of zelfs onderdeel van een gehucht. Met daarbij een reeks vermeldingen van de 
betreffende familienaam, chronologisch geordend zodat je de evolutie van familie- tot 
erfnaam als het ware op de voet kunt volgen (p. 119). Hij noemt dit verschijnsel ‘erfnamen 
afgeleid van persoonsnamen’ en gaat diep in op de etymologische en historische wording en 
ontwikkeling. Verder noemt hij dit een vrij jong verschijnsel dat voornamelijk vorm kreeg in 
de 17de tot en met 19de eeuw. Vooral nadat eenzelfde eigenaarsfamilie gedurende een vrij 
lange tijd een bepaald goed had bewoond en er a.h.w. mee vergroeid was. In die mate zelfs 
dat nieuwe eigenaars of huurders de erfnaam als familienaam overnamen. Hij stelt zelfs dat 
‘Ook thans leven deze erfnamen nog zo sterk onder de plaatselijke bevolking, dat ze op de 
huidige eigenaars resp. bewoners worden overgedragen.’ (p.121) 
 
Van dit laatste verschijnsel, waarin een nieuwe bewoner of huurder de familienaam van de 
hoeve aanneemt, schrijft de Antwerpse genealoog Karel Soors in zijn artikel ‘Van Jan de Zure 
tot Jan Soors – de familienamen Soers en Soors’ in de website Fasol https://www.fasol.nl/van-jan-de-

zure-tot-jan-soors-de-familienamen-soers-en-soors/ : 

 
‘Dikwijls was de familienaam gebonden aan de plaats waar men woonde of waar men het land 
bewerkte… Meestal  werd de boerderijnaam de naam waaronder zijn bewoner door de wereld 
ging. Ging iemand inwonen als knecht of trouwde men en betrok men de nieuwe woonst dan 
werd hij al vlug aangesproken met de  naam van de eigenaar van de boerderij; Quirinus Soors 

https://www.fasol.nl/van-jan-de-zure-tot-jan-soors-de-familienamen-soers-en-soors/
https://www.fasol.nl/van-jan-de-zure-tot-jan-soors-de-familienamen-soers-en-soors/
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ging al vlug als Quirijn Gielen door het leven op Gielenhof. Ook zijn kinderen op het hof werden 
met  Gielens naam aangesproken.’ 
 
Waar woonden deze families VandenMortel in Bree? 
We kunnen natuurlijk niet voor elk van hen spreken, maar weten dat er in de zestiende en 
zeventiende eeuw in Bree sprake was van een Mortelhof. Het is vooral in het boek van Maes, 
deel II dat we erover lezen. Bij hem komen we ook in het namenregister verschillende Mortel-
naamdragers tegen: 
Jaak Mortel p. 156. Het gaat daar over een Jaak van de Mortel, in 1732 burgemeester van 
Tongerlo. Hij zal zonder twijfel als Jacobus gedoopt zijn  als nazaat van de Jacobus onder nr. 2.  
 
Jaak van de Mortel p. 269. Het gaat hier om een Jaak Spreeuwers alias Jaak van de Mortel die 
uit de tijd van Maes (20ste eeuw) wordt aangehaald als de huidige bewoner van een goed met 
de naam Danielsberg.  
 
Lenart Mortel p. 182. Het gaat hier om een van de boeren die op de Schelenmolen moesten 
malen, maar hun koren elders lieten verwerken, Het papiertje dat Maes vond met namen van 
boeren die ín de fout gingen’ had geen datum. 
 
Mechtildis van de Mortel, Claes van de Mortel, Hendrik van de Mortel en Tilman van de 
Mortel worden genoemd op p. 240 bij de historische beschrijving van de bewoning van 
Mortelhof. Dat gaat als volgt: 
 

 
 
Hier worden  de door ons gevonden Claes van den Mortel die in 1597 gehuwd is met Heijlken 
Zoers (zie nr. 3) genoemd. Zij hebben er blijkbaar tot 1622 gewoond of zijn de hoofdbewoners 
geweest, tot in dat jaar Gobbel Veltmans die gehuwd is met Trijn van de Mortel (Catarina of 
Katrijn?) er boer werd. Tien jaar later woont er Hendrik van de Mortel, de broer van Trijn en 
zo gaat Maes verder. 
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We zien hier kinderen uit een bekend gezin opduiken, waarvan we er een in de parochie-
registers nog niet gevonden hebben. 
  
Claes van de Mortel met Heijlken Zoers/Soors hebben in elk geval naast de ons bekende 
Petrus (1600), Joannes (1602), Margareta (1604), Henricus (1606) en Nicolaas (1610) nog een  
nu gekende dochter: Catharina (Trijn). Er is wat voor te zeggen om haar toch maar aan te 
zien als de  Katrijn van den Mortel die we hiervoor niet nader konden duiden! Het kan 
verkeren! 
Dat roept natuurlijk erom te onderzoeken of wij dat huwelijk tussen Gobbel Veltmans en Trijn 
Van de Mortel ergens kunnen vinden. En dat geeft de navolgende resultaten: 

1. Catharina Vandenmortel gaat in ondertrouw op 24 november 1618 en trouwt in Bree 
op 1 december 1618 met Gobelinus Veltmans (boek 91 p.70) 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK5-B?i=221&cat=35708 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS29-R?i=223&cat=35708 
 
Het gaat dus over ondertrouw en huwelijk, lett.: vide infra anno 1619 post 26 januarij ofwel: 
zie onder het jaar 1619 na 26 januari; Contraxerunt sponsalia is de ondertrouw. Ze zijn 
ondertrouwd 01-12-1618 en dat huwelijk is te vinden na dat van 26-01-1619. Waarom dit 
huwelijk zo breedvoerig wordt gedocumenteerd, is onbekend. Marc Philippe oppert dat het 
mogelijk een welgestelde familie is geweest. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CSK5-B?i=221&cat=35708
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-CS29-R?i=223&cat=35708
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2. Een gezin Veltmans-VandenMortel komen we in de Breese PR niet tegen.  
3. De naam Veltmans komen we bij Breese overledenen in de PR niet tegen. 
4. De Veltmansen die we in de Overlijdens tegen komen zijn overleden in de tweede helft 

van de 18de eeuw en dus niet van toepassing. 
5. Zoals eerder gezocht: een Cath. (Catarina) Van de Mortel komen we in de Breese PR 

onder Overlijdens niet tegen.  
 

 
 

Oude boerderij ‘t Hasselt 
 
De Mortelhof in het Breese ’t Hasselt  
Maes beschrijft de boerderij Mortelhof in zijn boek Geschiedenis van Bree op de pagina’s 164, 
238,239 en 240. Voor de laatste tekst, zie hierboven. Op pag. 164 lezen we dat de Breese 
gronden in drie categorieën werden verdeel, hetgeen uiteraard gevolgen had voor de 
belasting die op zulke grond geheven werd. Grond van de eerste klasse, die belast werd met 
20 stuivers per hectare, ligt rechts ‘van de tegenwoordige baan Bree-Opitter en hij noemt dan 
een aantal boerderijen waaronder een drietal bij elkaar liggende boerderijen: Seerenhof, de 
Bilienhof en de Mortelhof. Hij verwijst naar een kaart achterin het boek en daarop de ‘wijk’ ’t 
Hasselt21. Een en ander loopt uit op de beschrijving die twee pagina’s hiervoor is opgenomen. 
 
Verder valt te verwijzen naar een artikel in het Breese Ezendropke:  Van het Mortelhof in 't 
Hasselt naar het Tijskenshof in Gerdingen (71 2) door Lutgarde Broekx en Rina Reyskens (zie  
http://www.heemkringbree.be/wp-content/uploads/documentencentrum/index-ezendropke74.pdf);  
 
Zoektermen op internet geven bij Mortelhof geen nieuwe inzichten. Dit los van het feit dat De 
Mortelhof nu een veel gebruikte straatnaam is, onder meer in het Brabantse Veldhoven 
(Zeelst) alsook een straat in het Philips de Jongh Wandelpark in Eindhoven.  
 
Oude kaarten uit het Rijksarchief te Hasselt (stad) geven aan waar de Mortelhof in het Breese 
gehucht ’t Hasselt lag.  

                                                           
21 Uit het blad Ezendropke van de Heemkundige Vereniging van Bree, http://www.heemkringbree.be/t-hasselt/: 
’t Hasselt is een gehucht en parochie in de stad Bree. Het telt ongeveer 320 inwoners en is gelegen langs de ’t 
Hasseltkiezel tussen Bree en Kinrooi. Het gehucht is al heel oud, er is al vanaf de 17de een schuttersgilde bekend 
onder de naam Compagnie van Sint-Pieter van ’t Hasselt. De ’t Hasseltkiezel vormt de kern van het oude gehucht 
Hasselt, dat voor het eerst werd vermeld in 1334 als Ghenenhasselt. Het gehucht behoorde tijden het Ancien 
Régime gedeeltelijk onder Bree en gedeeltelijk onder Gerdingen. De rechtlijnige ’t Hasseltkiezel dateert uit het 
derde kwart van de 19de eeuw. De oude verbinding van Bree met ’t Hasselt was de Roermonderbaan of 
Hasselterdijk, een secundaire verbindingsweg van de Romeinse heirbaan die vanuit Tongeren over Bilzen naar ’s 
Hertogenbosch liep.’ 

 
 

http://www.heemkringbree.be/wp-content/uploads/documentencentrum/index-ezendropke74.pdf
http://www.heemkringbree.be/t-hasselt/
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Kaart Bree Het Mortelhof in ’t Hasselt 

 

Het Mortelhof in ‘t Hasselt22 

De familie van Margareta Soers/Soors 
Uit het artikel ‘Van Jan de Zure tot Jan Soors – de familienamen Soers en Soors’ door Karel 
Soors op de website www.fasol.nl neem ik het volgende met toestemming van de auteur 
over23, met het fraaie Vlaams als een toegift: 
‘Onze stamreeks gaat terug tot in de 16e eeuw in de Limburgse gemeente Bocholt met Lenart 
Soers op het Soorshof. Meestal  werd de boerderijnaam de naam waaronder zijn bewoner 
door de wereld ging. Ging iemand inwonen als knecht of trouwde men en betrok men de 
nieuwe woonst dan werd hij al vlug aangesproken met de  naam van de eigenaar van de 
boerderij; Quirinus Soors ging al vlug als Quirijn Gielen door het leven op Gielenhof. Ook zijn 
kinderen op het hof werden met  Gielens naam aangesproken. We moeten wachten tot 
Napoleon hier de plak zwaaide, dat de doorgevoerde burgerlijke stand een vaste en 
onveranderlijke schrijfwijze verplichtte.’ 

                                                           
22 Uit Het Ezendropke, een uitgave van de Heemkundige Kring Bree (nr. 71), art. door Lutgarde Broekx en Rina 
Reysken, Van het Mortelhof in 't Hasselt naar het Tijskenshof in Gerdinge, zie http://www.heemkringbree.be/het-
ezendropke/; het Mortelhof ‘thans bewoond door de familie Spreeuwers-Thielens’. Bespreekt o.m. de families 
Spreeuwers alias Mortel-Noukens; Spreeuwers-Thielen en Spreeuwers-Segers. 
23 Het artikel is in zijn geheel te vinden op: https://www.fasol.nl/van-jan-de-zure-tot-jan-soors-de-familienamen-
soers-en-soors/ alsook erop volgende beschrijvingen over de familie Soors. 

http://www.fasol.nl/
http://www.heemkringbree.be/het-ezendropke/
http://www.heemkringbree.be/het-ezendropke/
https://www.fasol.nl/van-jan-de-zure-tot-jan-soors-de-familienamen-soers-en-soors/
https://www.fasol.nl/van-jan-de-zure-tot-jan-soors-de-familienamen-soers-en-soors/
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Uit het artikel ‘Bree en het bewogen leven van Leonardus Sors (Soers, Soors)’ door Karel 
Soors, op de website www.fasol.nl nemen we het volgende met toestemming van de auteur 
over24.  
 
Lenaert Soers 
‘Als we het boek ‘De geschiedenis van Bree’ van S.F. Maes en J. Dreesen, pr. lezen en met mijn 
(K.Soors) persoonlijke opzoekingen, dan kunnen we een reconstructie maken van Lenaert 
Soers zijn actief leven in de stad Bree. 
Lenaert Soers werd boven de doopvont gehouden op 01.06.1588 in Gerdingen. Zijn ouders 
waren Rytgerus Soers en Elisabeth Smets (Smeets). Zijn peter was Tijs Soers en de meter 
Aeleydis Smets. Waarschijnlijk volgde hij de Lagere- en Latijnse school in de Opitterstraat. 
Omstreeks 1606 kwam Lenard samen met enkele Breese gezellen en richtten ze een 
schuttersgilde op: ‘De jonge schuttersgilde van St. Catharina’. 

Als je de leden nagaat moet je toegeven dat de meesten uit de bemiddelde burgerij komen. 
Lamberus Jacobi: Keizer; Lenaert Dass: Koning; Lenaerts Soers en Arnoldus Nuyen: 
Gouverneurs van deze Gilde; Jacoba Smets, Leonardus Dingens e.a. Op zon- en feestdagen na 
het lof trokken de schutters met hun buks om te oefenen in het wipschieten. De schutteboom 
of wip was een mast van ongeveer 25 m. hoog. Wie er in slaagde de houten papegaai van de 
wip te schieten mochten zich een jaar keizer en koning van de gilde. De gilden ontstonden als 
keurkorpsen van de stad en werden vanaf 1500 enkel ingezet als ordehandhavers en bij 
feestelijkheden. 

Op het Stadhuis vinden we nog de gildeketen met de zilveren platen uit 1608. We vinden er 
Lenard Soers terug als Gouverneurs samen met Lambertus Jacobs, Lenart Dass en E.H. Arnold 
Nuyen; kapelaan en schoolmeester. 

 

Wapen van de familie Sours 

We vonden hun wapen op een grafsteen in de kerk van Oude Biesen. Opbouw van het wapen 
Sours; hoofdwapen of stamwapen: een molenijzer (molenaar) klaverblaadjes (landbouwers), 
als eerste breuk gebruikt men normaal een Franse lelie (oudste zoon) en als tweede breuk kan 
dat dan een klaverblad (tweede zoon) zijn. Dit is één van de mogelijkheden, volgens Lucien 

                                                           
24 Zie https://www.fasol.nl/bree-en-het-bewogen-leven-van-leonardus-sors-soers-soors/. 

http://www.fasol.nl/
https://www.fasol.nl/bree-en-het-bewogen-leven-van-leonardus-sors-soers-soors/
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Penders.Op 06.02.1611 huwde Lenaer Soers in Bree met Barbara Van Eygen. Ze hadden samen 
10 kinderen: 

1. Joannes So(e)rs, geboren op 04.12.1611, huwt op 23.09.1637 met Catharina Van den 
Steen, a Lapide 

2. Agnes, 22.09.1613, zij huwt op 26.06.1636 met Leonard Gruters. 
3. Catharina, 01.05.1616 huwt met Godfriedus Beutens alias Desmey 
4. Martinus, 11.11.1617 
5. Maria, 10.09.1619 
6. Hilwigis, 15.05.1621 
7. Anna, 19.04.1623 huwt met Francis Jacobs 
8. Jacobus,1624 
9. Christina, 25.03.1625 
10. Mathijs, 14.04.1627 

 
Het is opmerkelijk de goede geest die heerste tussen de gildebroeders, de meesten van hen 
vinden we terug als peter bij het doopsel van Soerskens. In de relatie die Lenaert Soers 
onderhield komen de namen van Cox, Fasol, Van den Steen, Jacobs, Dingens, Dass, voor. Zo 
huwde zijn dochter Maria (Sors) Sours met Willem Cox (+1676) rentmeester van Alden Biesen, 
drossaard en schepen van de Hoge Justitie van Bilzen. 
Bree heeft nog maar pas de perikelen met de geuzensoldaten en de gevechten met hun 
Spaanse tegenstanders achter de rug of oproerige Spaanse soldaten belegerden de stad en 
eisen 10.000 gl. De 80 jarige oorlog raasde als sinds 1568 door onze gebieden en in 1609 waren 
de zuidelijke gebieden stilaan aan het doodbloeden. Tot in 1609 eindelijk een twaalfjarig 
bestand werd afgekondigd met de opstandige Noordelijke Provinciën. Maar de vrede hield 
maar stand tot 1621. 
Op 16.12.1618 werd in Bree het keurboek met de buitenijen Beek, Gerdingen en 
Reppel  goedgekeurd. Op dat moment is de scholtus Meuwen en Lenaert Soers burgemeester 
samen met Jan Das. 
In 1623 vinden we Lenaert als rentmeester van de witheren van Postel bij aankoop van ‘De 
Soeten Naam Jezus’. Het vroegere Capucienenhuis werd voordien ‘de Soeten Naam Jesus’ 
genoemd . Het refugiehuis van de Witheren van Postel werd er rechts tegenaan gebouwd. 
 

 
 

Het Capussienenhuis 
voorheen ‘Den Soeten Naam Jesus’. 
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Op een acte van 1623 lezen we: Heden 24 Juli 1623 heeft burgemeester Gobbel Sannen als 
gemachtigde van de erfgenamen van wijlen meester Gerard  Creyart zaliger verkocht ‘aan 
burgemeester Lenaert Soers in naam van de eerwaarde heer  Prelaat tot Postel, een huis 
binnen de stad Bree, tussen Lenaert Jacobs twee huizen gelegen; genoemd ‘de Soeten Naam 
Jesus’ met hoef en alles wat er bij hoort en dat voor de som van 1600 Luikse gulden contant. 
In de akte staan dan nog de lasten opgesomd: Aan de heer pastoor: een vierijzeren (een 
zilveren munt met een ijzeren kruis erop) jaarlijkse in plaats van een vat roggen. Nog jaarlijks 
een penning cijns voor lasten op de aankoop. Ook zullen de lasten en kosten van de 
erfgenamen  op de huizen tot het feest van St. Michiel moeten worden betaald. Ook werd er 
afgesproken voor een degelijke lycop (een drink bij een verkoop op kosten van de aankoper). 
Item tot Godspenning een Albertus Cruys daalder. Deze aankoop gebeurde ten huize van 
Soers Lenaert binnen Bree en de lofwaardige getuigen waren Gerard Haze en Art Coppen. Op 
het einde van de oorkonde hebben naar waarheid Sannen en Soers met eigen hand 
ondertekend. 
In 1628 besloot Bree de Stadspoorten gesloten te houden voor vreemde troepen en te 
onderhandelen. Zo konden de scholtus en burgemeester Lenaert Soers de verschillende legers 
en krijgslieden buiten Bree houden. De aanvoerders werden telkens getrakteerd op wijn en 
voedsel. 
Juni 1633 lag Graaf Jan van Nassau met zijn troepen te Opitter en Tongerlo, en weer zijn de 
burgemeesters Soers en Nuyens er om hem een bezoek te brengen en te overtuigen om de 
stad en de buitenijen vrij te houden. In 1635 en 1636 maakte een besmettelijke ziekte bijna 
vierhonderd doden op 1200 inwoners. 
De oudste zoon van Lenard, Joannes So(e)rs geboren op 04.12.1611 te Bree huwde op 
23.09.1637 met Catharina Van Steen (a Lapide ) dochter van Anthonius Van Steen en Oda van 
Elsbroeck. 
Hun kinderen: 
Barbara 10.08.1638 
NN. Soers op 16.03 1641 
Anthonus 19.06.1646 ; hij overlijdt op 23.06. 1676 
Een tweeling, Aleidis en 
Maria Catharina werden gedoopt op 06.09 1649 
 

 
 

Familiewapen Van der Steen ofwel a Lapide uit de 18de eeuw 
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Van Lenaert Soers en zijn echtgenote horen of weten verder niets. In de periode van 1634 tot 
1638 heerste een pestepidemie in de stad Bree. In de Jonge schutterij met 52 leden stierven 
17 leden. Was Lenaert Soers misschien één van hen? 

Joannes Sors, Lenaerts zoon huwde in Overpelt met een dochter van Anthonius Van den Steen 
en werd maar 42 jaar, hij werd te Bree begraven op 04.04.1653, zijn vrouw Catharina Van den 
Steen a Lapide geboren in Overpelt op 18.05.1610 overleed in Bree op 01.12.1670. Hun 
dochter Aleidis huwde in Bree op 11.11.1677 met Joannes Mathias Maes.’ 

Tot zover de tekst van Karel Soors uit 2016. 

De gezinnen Soors in Bree 
In de Breese Gezinsconstructies Soers/Soors uit dit hoofdstuk kwamen we al een indruk-
wekkende hoeveelheid Soors-naamdragers tegen, zoals daar zijn: 
 
Rutgerus Soors, gehuwd met Elisabeth N. (het begint in 1585 met de eerste doop); verder 
Petrus Soors, gehuwd met een niet nader genoemde vrouw, bij hen begint de eerste doop in 
1597; ook een  
Laurentius Soors (dopen in 1603 en 1608) en  
Leonardus Soors alias Soirs die gehuwd is met Barbara van Eygen, bij hen worden tussen 1611 
en 1627 13 kinderen gedoopt. Daarna is er sprake van een  
Leonardus Soors die gehuwd is met Anna Bloemen en zij laten vier kinderen dopen tussen 
1621 en 1630. Dan volgt een  
Henricus Soors die gehuwd is met Margareta N. met een tweeling Geertuida en Helena in 
1637, waarna we lezen van een  
Henricius Soors, gehuwd met Christina Reynkens, die acht kinderen dopen tussen 1633 en 
1652. Uit dit gezin komen we de eerste Breese Margareta Soors tegen, die gedoopt wordt op 
14 september 1639. Dan lezen we over een  
Johannes Soors, gehuwd met Catharina van der Steen, zij laten vijf kinderen dopen tussen 
1638 en 1649. DE volgende is  
Theodorus Soors, gehuwd met Helena Wevers; zij laten hun zoon Petrus dopen in 1640. Dan 
Gijsbert Soors, gehuwd met Aleijdis Vrancken die vier kinderen laten dopen tussen 1664 en 
1676. Vervolgens komen we tegen  
Joannes Soors, gehuwd met Elisabeth Belien alias Hamons en zij laten drie kinderen dopen 
tussen 1676 en 1680. Dan volgt hun zoon  
Joannes Soors alias Belien, die trouwt met Hechteld Meijlers, welke vijf kinderen laten dopen 
tussen 1714 en 1724.  Waarna we zien een  
Leonardus Soors, gehuwd met Aldegonda Haex en een dochter laten dopen in 1732. Dan volgt 
Joannes Soors, gehuwd met Marie Drijkoningen. Zij sluiten de rij met drie dopen tussen 1740 
en 1745.  
 
De onderlinge verbindingen tussen de verschillende Soors-gezinnen kunnen zoveel mogelijk 
worden opgezocht via de originele doop- en trouwaantekeningen in de Parochieregisters, 
waarna de Soors-naamdragers in een genealogisch verband gezet kunnen worden. Eerder is 
al opgemerkt dat we hier in BRe slechts een ‘late’ Margareta Soors tegenkomen, uit 1639.  
De hele Soors-geschiedenis wordt genealogisch zoveel mogelijk in kaart gebracht door de hier 
vaak genoemde Antwerpse genealoog Karel Soors, zie onder meer zijn publicaties bij Fasol: 
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https://www.fasol.nl/bree-en-het-bewogen-leven-van-leonardus-sors-soers-soors/. Met een 
zo fors aantal Soors-naamdragers bevreemdt het niet dat her en der in de Loonse Kempen 
boerderijen waren die de naam Soors in zich droegen: Soorshof is de bekendste benaming. Zo 
waren er twee Soorshoven in Bree, een in Beek, in Gerdingen, in Bocholt etc.  
 
De Soorshof in Bree 
Maes schrijft in het tweede deel van zijn boek over een Soorshof op p. 232, 233 en 238,239. 
Eerst gaat het over de plaatsaanduiding: ‘De Eppelerweg draait , ongeveer achter het oud 
Houterhof links omhoog, en komt dan voorbij de vier oude boerderijen van ‘t Eppel 

Lenart Soers/Soors op de Soorshof (Bree en Gerdingen) 

 
 

Soorshof in ’t Hasselt, een gehucht van Bree (foto via K. Soors), zie Maes II, p. 239 
 

 

https://www.fasol.nl/bree-en-het-bewogen-leven-van-leonardus-sors-soers-soors/
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Tweede Soorshoeve in Gerdingen, zie Maes II, p. 232 
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Detail van de ‘Ter Rivierenwal’ met overtekening van de stadsmuur vab Bree, tekening R. Leloup 
uit https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/2667/ROEV2667-001.pdf  

 
Historisch-geografische informatie over Bree 
De kwaliteit van beschrijving met betrekking tot de stad Bree (ik ken geen bredere of betere), 
wordt gevonden onder de internetsite van het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. 
Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de 
Vlaamse overheid. Voor wat betreft allerlei vormen van historische en geografische 
informatie, kaarten en foto’s is dit naar mijn mening een zeer belangrijke en uitgebreide 
informatiebron. Voor de brede beschrijving van Bree wordt verwezen naar:  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14575. Hieronder een voorbeeld eruit. 
 
‘De nederzetting Bree ontstond aan de Boneputterbeek; deze beek wordt reeds vermeld in 
1296. Mogelijk vormden Bree en Beek vóór 1007 één domein, Britte genaamd, eigendom van 
graaf Ansfried, die in 992 de abdij van Thorn stichtte. De kerk die toen reeds in Britte bestond, 
zou de kerk van Beek geweest zijn. Tussen 1007 en 1078 zou een gedeelte van Britte 
overgegaan zijn naar het domein van gravin Ermengardis, weduwe van Arnold, graaf van 
Haspinga en broer van Giselbertus, graaf van Loon. Dit gedeelte van het oorspronkelijke 
domein behield de naam Britte en kreeg een nieuwe kerk; het andere deel, onder de naam 
Beek, bleef behoren tot het domein van de abdij van Thorn. 
 
Het is niet duidelijk of de uitgestrekte bezittingen die Ermengardis in de streek had, haar 
persoonlijk bezit was, of voortkwam van haar overleden echtgenoot. In 1078 vermaakte zij 
deze goederen aan het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik als eigengoed. De graven van Loon 
hadden er de voogdij, wat in de 13de-14de eeuw tot conflicten leidde. Reeds vroeger had 
Ermengardis goederen weggeschonken aan graaf Gerard van Wassenberg en aan de 
kapittelkerk van Sint-Jan te Luik. In de 13de eeuw kreeg de nederzetting Bree het Luikse 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/2667/ROEV2667-001.pdf
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14575
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stadsrecht; ze was zeker reeds in de 14de eeuw omwald en versterkt, en wordt in 1360 als 
stad vermeld. 
 
De oudste keure van de stad dateert van 1447 en werd verleend door prins-bisschop Jan van 
Heinsberg. 
 
Samen met Beek, Reppel en Gerdingen vormde Bree een bestuurlijke eenheid, de Vier 
Crispelen. De parochie- en gemeentegrenzen van deze gemeenten lagen grillig verstrengeld 
in elkaars grondgebied; zo hadden Beek en Gerdingen op verschillende plaatsen stukken 
grond, met of zonder huizen en hoeven, op het huidige grondgebied van Bree liggen. De 
Crispelen bezaten samen onverdeelde gemeenschappelijke heidegronden, en stonden samen 
in voor de verdediging van de stad. 
 
De stad binnen de wallen was verdeeld in vier kwartieren of vierdels: het Ittervierdel, het 
Kloostervierdel, het Nieuwstadvierdel en het Gerdingervierdel. Sinds 1447 was het 
stadsbestuur in handen van twee burgemeesters, die jaarlijks benoemd werden door de vier 
jaarlijks gekozen gezworenen, één voor elk vierdel. In 1751 verving prins-bisschop Jan 
Theodoor van Beieren de vierdelen door vier kamers. Vanaf de 16de eeuw duidden zij slechts 
één burgemeester aan, terwijl de andere door de afgevaardigde van de prins-bisschop werd 
aangewezen. 
 
Bree had reeds in 1532 verscheidene stadsputten; in de 17de eeuw waren vrijwel alle straten 
van drinkwater voorzien. De waterputten werden vanaf 1760 door pompen vervangen, die op 
hun beurt verdwenen in 1938 toen de stadswaterleiding werd aangelegd. In 1584 telde Bree 
twee openbare wasplaatsen: één aan de Boneputterbeek, buiten de Kloosterpoort, en één 
aan de plaats waar de beek de stad verlaat, aan de huidige Stationswal. Bij elke wasplaats was 
een stadsbleek. In 1614 kwamen er nog twee wasplaatsen bij, één aan de Itterpoort en één 
aan de Gerdingerpoort. In Nieuwstad was er eveneens een wasplaats met bleek aan de 
Velterbeek. De Hoogstraat was in 1505 de eerste gekasseide straat van de stad; in de loop van 
de 16de eeuw werden alle straten binnen de wallen gekasseid; in 1654 worden straatlantarens 
vermeld. 
 
De oudste afbeelding van Bree is de ets van R. Peril uit de 16de eeuw. Ze toont de stad vanuit 
het zuidwesten, met de Nieuwstadpoort op de voorgrond. De tekening en de gravure van 
Remacle Le Loup (circa 1738), tonen de stad vanuit het zuiden, vanop de Bolenberg, met op 
de voorgrond de bron van de Boneputterbeek en de schietboom van de Oude en Jonge 
Schutterij. De buitinge van Bree was steeds een dun bevolkt gebied met verspreide bewoning.  
Er waren een paar kleine gehuchten: Veewei ten oosten van het centrum, dat vrijwel 
verdween toen de Zuid-Willemsvaart er doorheen werd getrokken, en nu grotendeels wordt 
ingenomen door de industrieterreinen van de stad; Panhoven ten zuidoosten, op de grens 
met Opitter; Eetseveld op de valleiwand van de Eetsevelderbeek; t' Hasselt en Nieuwstad, ten 
zuidwesten vlak buiten de stadswallen gelegen. Een recente wijk is Vostaard, met kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, grenzend aan het industrieterrein Vostaard. 
 
De schepenbank van Bree wordt voor het eerst vermeld in 1296. Wanneer Bree als bonne ville 
na 1366 deel uitmaakt van het prinsbisdom Luik, werd ook hier het systeem van de dubbele 
schepenbank ingevoerd. De binnenbank sprak Luiks recht en was bevoegd voor de goederen 
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binnen de grenzen van de vrijheid Bree gelegen, en enkele kerkelijke bezittingen van de 
kapittels van Sint-Bartholomeus en Sint-Jan van Luik. De buitinge, die ook de gemeenten 
Reppel en Beek omvatte behoorde tot de jurisdictie van de buitenbank, die Loons recht sprak; 
deze schepenbank behoorde tot het beroepsressort van het Oppergerecht van Vliermaal. 
Voor Gerdingen was er een afzonderlijke dubbele "schepenbank van Gerdingen en 
Nieuwstad", die oordeelde naar Luiks en Loons recht. Deze banken bestonden uit dezelfde 
personen, en waren samengesteld uit de schout en zeven schepenen. Vanaf 1459 was het 
schoutsambt erfelijk in de familie de Borman. De galg van Bree stond op de grens met 
Gerdingen, aan de huidige Galgenbergstraat. Op de markt, rechts van het stadhuis, stond de 
kaak. 
 
Het Hof van de Hallen, was eigendom van het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik; het ging in 
beroep bij de schepenbank van Luik. Hinnisdael was in het bezit van het geslacht van 
Hinnisdael. Hulshof, reeds vermeld in 1631, was in 1768 eigendom van de rector van het Sint-
Nicolaasaltaar te Wijshagen. Het laathof van Sint-Jan te Panhoven was eigendom van de 
collegiale kerk van Sint-Jan Baptist te Luik; in de 18de eeuw hoorde het toe aan de Sint-
Lambertuskerk van Luik; verschillende pachthoven in het gehucht Panhoven waren 
cijnsplichtig van dit hof. Het laathof van Orienten was eigendom van de 
cisterciënzerinnenabdij van Orienten te Rummen. Het zeer oude Parckenshof, in 1609 
vermeld als eigendom van jonker Johan van Crassbor, komt in 1727, samen met het hof van 
Wassenberg en het hof van Heyendael in Opitter in het bezit van de familie de Borman. Het 
hof van Wassenberg, zou toebehoord hebben aan graaf Gerard van Wassenberg. 
 
Op het grondgebied lagen ook een aantal leenhoven gereleveerd in de leenzaal van Kuringen: 
het hof van Voerde, later Straetemanshof genoemd, onder Panhoven, voor het eerst vermeld 
in 1668, en het Copshof, gelegen in Eetseveld. Het Hermanshof, het Steyvenhof, en het hof 
van den Venne of Swennenhof, lagen vlak bij elkaar op de plaats die nu nog Driehoven noemt. 
 
Bree bezat drie schuttersgilden, de Oude Compagnie van Sint-Michiel, de Jonge Schuttersgilde 
van Sint-Catharina, opgericht in 1606, en de Compagnie van Sint-Antonius of Panhover 
Schutterij, voor het eerst vermeld in 1633. Na de afschaffing in 1796 werden de drie 
schutterijen, waarschijnlijk onder Napoleon, opnieuw opgericht. Ook 't Hasselt had, zeker 
vanaf de eerste helft van de 17de eeuw, een schutterij, de Compagnie Sint-Pieter van 't 
Hasselt. 
 
Bree had een gasthuis, een armentafel en een Heilige Geesttafel. Vanaf de 15de eeuw wordt 
een lagere school vermeld. De stad en de omliggende dorpen werden in 1376 platgebrand 
door de troepen van de prins-bisschop Jan van Arkel. In de 16de eeuw, tijdens de periode van 
de strijd in Gelre en de strijd tussen Gelre en de Habsburgers, stonden Bree en Maaseik het 
meest bloot aan rooftochten van Gelderse troepen. Net als Maaseik werd Bree daarom door 
de prins-bisschop van een garnizoen voorzien. In 1542 kwamen plunderende troepen van 
Maarten van Rossum naar Bree afgezakt, maar werden afgeslagen. Deze rooftochten duurden 
tot 1543, wanneer Karel V Gelre bij de Habsburgse Nederlanden inlijfde. In 1572 trok Willem 
van Oranje op naar Roermond, waardoor Maaseik en Bree bedreigd werden; van deze 
campagne had vooral het platteland te lijden. In 1604 viel een troep Spanjaarden van de 
hertog van Brabant, circa 6000 man op weg naar 's Hertogenbosch, Bree aan; de burgers 
konden de soldaten terugslagen, maar capituleerden ten slotte toen zwaar geschut werd 
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ingezet; er moest 10 000 gulden schatting betaald worden. Door afkoop bleef de stad 
vervolgens van inkwartieringen gespaard tot 1636. 
 
In 1634 werd Bree getroffen door de pest; er waren in dat jaar 54 slachtoffers; de ergste jaren 
waren 1635 met 208, en 1636 met 179 slachtoffers; op twee jaar tijd stierf toen een derde 
van de bevolking. De jaren 1624, 1654, 1669, 1676, 1702, 1737, 1747 en 1781 werden 
gekenmerkt door epidemieën van dysenterie, waarschijnlijk veroorzaakt door de 
doortrekkende troepen. 
 
In 1636 jaar belegerde Jan van Weert met zijn troepen de stad; het beleg werd afgeslagen, 
waarna de troepen hun wraak koelden op een groot aantal Kempische dorpen en Bilzen 
afbrandden. Vanaf 1648 werd de streek geplaagd door Lorreinse troepen; in 1650 lagen 
verscheidene regimenten in de omliggende dorpen. In 1654 belegerden de Lorreinen Bree; 
hulptroepen van de keurvorsten van Mainz en Trier kwamen op tijd om de belegerde stad te 
ontzetten, waar zich een groot aantal vluchtelingen uit het omliggende platteland had 
verzameld; de Lorreinen waren verplicht zich terug te trekken maar staken op hun terugtocht 
in de buurt huizen en hoeven in brand. Tijdens de oorlog van 1672-78 tussen Lodewijk XIV en 
de Republiek werd Bree in 1675 belegerd door troepen van de Prins van Oranje; de burgers 
sloegen de aanval af, maar moesten ten slotte voor de overmacht zwichten; de Hollandse 
troepen plunderden de stad en lieten er een garnizoen achter, dat er maanden verbleef. In 
1676 kreeg Bree het bevel van de Franse commandant van het garnizoen van Maastricht, om 
poorten en muren af te breken; waarschijnlijk werd dit bevel niet opgevolgd. In 1677 had Bree 
een Frans garnizoen onder Watteville, in 1679 een compagnie Fransen onder Blancaert. 
 
Gedurende de Spaanse Successieoorlog (1702-13) waren Bree en omgeving haast nooit 
zonder doortrekkende of ingekwartierde troepen. In de winter van 1705 kregen de 
binnenburgers van Bree driemaal inkwartieringen. In 1706 lag te Bree een regiment Zwitsers. 
In 1706 lag in de streek een regiment van generaal de Rosen. In 1709 verbleef in de stad en 
de buitinge een regiment van generaal Figuenbach. In de winter 1709-10 werden in Bree, net 
als in Peer en Hamont, het regiment Pruisische dragonders van generaal-majoor Dorfling 
ingekwartierd. Het volgende jaar overwinterden Hannoverse en Pruisische troepen te Bree, in 
1711-12 een regiment Pruisische dragonders. Gedurende de Oostenrijkse Successieoorlog 
(1740-1748) kende Bree opnieuw inkwartieringen in 1743, 1745 en 1746. Bovendien woedde 
in 1745 en 1747-48 een besmettelijke veeziekte, wat zijn gevolgen had voor de oogst. Na het 
midden van de 18de eeuw brak eindelijk een periode van rust aan, gekenmerkt door een 
hernieuwde bouwactiviteit: in 1754 werd het stadhuis volledig verbouwd, de Gerdingerpoort 
werd vernieuwd en verbreed, de andere poorten hersteld; ook de verwaarloosde stadsmuren 
werden hersteld. 
 
N.B. Voor archeologische en historische beschrijving met betrekking tot de stad Bree, zie de 
rijke bron van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ en wel specifiek voor Bree: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140047. 
 
 
 
 
 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140047
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DEEL 2.2 BASALE GEGEVENS PLAATSEN EN PAROCHIEREGISTERS  
MET BETTEN-NAMEN 
 

BEEK  Betten in de Parochieregisters  
Het doel van dit deel van het bronnenonderzoek is te komen tot een beeld van een  familie of 
anderszins naamdragers Betten en aanverwante families die in het dorpje Beek woonden dan 
wel er verbleven gedurende de 16de en 17de eeuw. Aangezien ik dichtbij de bronnen wil blijven, 
is deze publicatie een minder aantrekkelijk ‘leesboek’, meer een bronnenbrij. Daarom niet 
minder serieus. 

 
Naamklapper Dopen, familie Betten (1600-1750) 
Bij het alfabetisch naamzoeken moeten we ermee rekening houden dat de familienamen door 
dialect of andere omstandigheden nogaleens op verschillende manieren geschreven werden.  
Omdat het vanaf de bron steeds om interpretatie gaat, kunnen er fouten zijn gemaakt. We 
komen een voorbeeld daarvan al direct tegen bij nummer 62, Antoon Berten (gelet op het 
origineel, zoals we later zullen zien: Antoon Betten) die gedoopt werd in 1641 op 27 met een 
getal en een tekentje erna. Dit getal en tekentje staat voor een maandaanduiding, als volgt:  
september = 7ber 
oktober = 8ber 
november = 9ber 
december  = 10ber 
Antoon Betten werd in Beek gedoopt op 27 oktober 1641.  
 

 

 
 
Door de index zorgvuldig te lezen zien we, zoals in een klein voorbeeld hierboven, ook (series) 
familienamen terugkomen. De naam Berten zoals hierboven komt verder nergens voor, dat 
geeft dus te denken. De originele bron van het parochieregister geeft uiteindelijk de oplossing. 
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We zien hetzelfde verschijnsel hierna bij nummer 87. De klapper geeft daar Aleijdis Besten, 
die 14 september 1670 gedoopt wordt. De achternaam Besten komt in de index verder niet 
voor en de bron laat bijvoorbeeld door de doopgetuigen zien dat het hier om Aleijdis Betten 
gaat.  
Verder komen we Betten’s tegen onder de nummers 93 Joannes, 94 Mathias en 96 Gertrudis 
en op nummer 99 komen we Margaretha Bethen op het spoor. Ook hier gaat het om een 
verschrijving, zoals we in het volgende hoofdstuk bij de nadere beschouwingen van de 
doopteksten zullen zien. We zijn dan in 1682 beland.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CWD?i=6&cat=33768   

 
De aliasnamen 
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CWD?i=6&cat=33768
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Pas in de achtiende eeuw komen we in de klapper op de dopen van Beek weer Betten-
naamdragers tegen, met de zogenaamde aliasnamen, waarbij deze alias steeds naar de 
achternaam (ofwel familienaam) van de moeder verwijst:  
onder nummer 130 wordt Maria Betten alias Stevens gedoopt op 16 januari 1716; onder 
nummer 133 wordt Petrus Betten alias Stevens gedoopt op 19 november 1716; 
onder nummer 135 wordt Anna Betten alias Stevens gedoopt  op 21 januari 1719.  
 
Zoals in het onderzoek voor het boek Jacobus Betten en zijn verborgen verleden werd vast-
gesteld (p. 39,40 s.v.), komen we bij de originele doopinschrijvingen dan nog een Betten-kind 
tegen dat blijkbaar niet in de nu onderzochte doopklapper is opgenomen. Het gaat om 
Mathias Betten, de zoon van Jacobus Betten en Elizabeth Stevens, gedoopt 14 april 1713. Dit 
gezin laat kinderen dopen in 1713, 1715, 1716, en 1719.  
Op 6 oktober 1719 wordt er ook in Beek nog een kindje gedoopt, geboren uit een Betten-
moeder, namelijk Fransiscus Goffart met als vader Nicolai Goffart en als moeder Margareta 
Betten, maar die valt buiten dit onderzoek. Zie in het genoemde boek Jacobus… op p. 39-41 
over de Betten-Stevens kinderen in Beek.  
 
Samenvatting 
In dit hoofdstuk neem ik uit de klappers al deze Betten-doopverwijzingen op, omdat ze in het 
volgende hoofdstuk stuk voor stuk uit de parochieregisters zelf onder de loupe genomen 
worden. Dan bestuderen we de gehele originele dooptekst. De vragen die in Jacobus Betten… 
nog open bleven, wil ik trachten met dit onderzoek te beantwoorden. Omdat we met de nu 
genoemde dopen alles over gedoopte Bettenkinderen in Beek hebben beschreven en omdat 
de erna komende geboorteakten tussen 1759 en 1797 geen nieuwe Betten-namen meer 
aantonen, is dit eerste gedeelte dat de verschillende namen en data noemt hierme afgesloten.  
Uit het voorgaande kunnen we samenvattend concluderen dat uit de indexen van de parochie-
registers van de Sint-Martinuskerk te Beek blijkt, dat daar gedurende de periode 1600-1750, 
of nauwkeuriger tussen 1641 en 1719, in totaal 10 Betten-naamdragers gedoopt zijn:  
 

   Antonius Betten   27 oktober 1641 
Aleijdis Betten    14 september 1670 
Joannes Betten   24 oktober 1675 
Mathias Betten   14 januari 1677 
Gertrudis Betten  23 april 1679 
Margareta Betten   5 januari 1682 
 
Mathias Betten   14 april 1713 
Maria Betten alias Stevens 16 januari 1715 
Petrus Betten alias Stevens 19 november 1716 
Anna Betten alias Stevens 21 januari 1719 

 

Het is volop winter als de eerste naamdrager Betten in het parochieregister van het Loonse 
dorpje Beek wordt neergeschreven. De kleine Antonius Betten wordt 27 oktober van het jaar 
1641 in de plaatselijke Sint-Martinuskerk gedoopt en wel in de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest. De pastoor die de doop verricht, is waarschijnlijk Lambertus Emons1. 

                                                           
1 S.F. Maes, J. Dreesen, De geschiedenis van Bree, Bree, 1946; Lijst met bekende pastoors van Bree, p.64: Emons 
Lambertus (einde 1622-juni 1634). Hij werd daarna pastoor te Beek. ‘Hij was vol toewijding voor de pestlijders, 
waarvan er van okt. 1625 tot einde 1626 34 stierven. 
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Gezinsklapper Dopen, de gevonden kinderen Betten (1637-1802)  
Een uitermate welkome bijzonderheid kwam ik op het spoor door de Hasseltse genealoog 
Marc Philippe2, die mij het volgende emailde: 
‘Voor Beek bestaat er ook een gezinsklapper, ooit opgemaakt door het Rijksarchief. Hierin 
worden de getuigen (peters en meters) vermeld. Daar kunnen fouten in staan (namen of 
datums die foutief gelezen werden), maar het kan een handige hulp zijn. 
Je kan hem na inlogen vinden op de site van Familysearch: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPCX?i=611&cat=33768  

van image 612 tot image 984.’ De navolgende linken verwijzen naar de verschillende in de 
Gezinsklapper genoemde boeken met de originele bronnen. 
Boek 36 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLB3?i=2&cat=33768  
Boek 37 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLPY?i=137&cat=33768 
Boek 38 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLLH?i=198&cat=33768  
 
Van de inmiddels gevonden Betten-dopelingen geef ik hieronder de gegevens uit deze Beekse 
gezinsklapper.  

 
 

Antonius Betten  gedoopt Beek, 27 oktober 1641  
Aleidis Betten  gedoopt Beek, 14 september 1670 
 

 
 
Zie na inloggen op FamilySearch: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KP4S?i=628&cat=33768 
 

N.B. Hierna gaan we op de originele akten van doop, huwelijk en gezin nader in. We 
vervolgen met: 
Joannes Betten  24 oktober 1675 
Mathias Betten  14 januari 1677 
Gertrudis Betten  23 april 1679 
Margareta Betten   5 januari 1682 

                                                           
2 Voor het uitgebreide en vakkundige genealogische werk van Marc Philippe met betrekking tot het Loonse 
Overpelt, zie http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPCX?i=611&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLB3?i=2&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLPY?i=137&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLLH?i=198&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KP4S?i=628&cat=33768
http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/
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Mathias Betten   14 april 1713 
Maria Betten alias Stevens 16 januari 1715 
Petrus Betten alias Stevens 19 november 1716 
Anna Betten alias Stevens 21 januari 1719 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPS2?i=629&cat=33768 
 

Interessant is natuurlijk dat we hier de ouders van de eerder gevonden dopelingen vinden 
zonder dat we de eigenlijke akten nog maar hebben bestudeerd. Maar niet alleen de ouders, 
ook de doopouders kunnen mogelijk iets bijdragen aan het ontdekken van bredere gezins- en 
familieverbanden. Het achteraan de regel staande tweetal nummers geeft inzicht in het 
nummer van het parochieboek waarin de akten staan (36) alsook de betreffende pagina.  
 
Casus gezin Nicolaus Goffarts/Gofferdt 
Bij nader onderzoek van de Beekse Betten-naamdragers in deze gezinskaarten zien we de 
kinderen van Margareta Betten (ged. Beek, 5-1 1672) uit haar huwelijk met Nicolaus Goffarts, 
met de doopgetuigen! 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPS2?i=629&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KP91?i=676&cat=33768 

 
Bij Marc Philippe wordt dit gezin in zijn Overpeltse gezinsconstructies gevonden onder 
Gofferdt en vinden we meer gegevens, onder meer dat zowel Nicolaus Goffarts als Margareta 
Betten in Zolder zijn overleden (resp. 30-4 1747 en 27-9 1757). De plaats Zolder ligt ten Noord-
Westen van Genk (24 kilometer van Overpelt).  
 

   http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/dat124.htm#1 

 
N.B. Marc Philippe voegt aan deze informatie het volgende interessante gegeven ter 
overweging toe:  
‘Mogelijk was Nicolaus belastingambtenaar. Hij trok van Beek naar Maaseik, dan naar Peer, 
weer terug naar Beek en uiteindelijk naar Zolder.’ Dit is de gezinssamenstelling: 
 
Nicolaus Gofferdt, begraven te Zolder 30-04-1747. 
Hij is getrouwd te Beek 06-04-1704 voor de kerk met 
Margareta Bethen, gedoopt te Beek 05-01-1682, begraven te Zolder 27-09-1757, dochter 
van Hermanus Betten en Catharina Viggels. 
Uit dit huwelijk: 
 
  1 Maria Catharina Goffart, gedoopt te Beek 12-03-1705, overleden te Zolder 17-05-1782. 
Zij is getrouwd te Zolder 03-05-1727 voor de kerk met Joannes Cloeselmans, gedoopt te        
Overpelt 11-11-1704, overleden te Zolder 19-12-1758, zoon van Nicolaus Claesemans en 
Helena Smolders. 
  2 Nicolaus Goffart, gedoopt te               Beek 10-11-1706 
 
  3 Henricus Goffaert, gedoopt te            Maaseik 08-02-1709 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KP91?i=676&cat=33768
http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/dat124.htm#1
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  4 Henricus Goffar, gedoopt te                Peer 20-04-1711 
 
  5 doodgeboren dochter, gedoopt te     Beek 24-01-1716 
  6 Joannes Goffart, gedoopt te                Beek 02-04-1717 
  7 Franciscus Goffart, gedoopt te            Beek 05-10-1719 
 
  8 Margareta Goffaer, gedoopt te          Zolder 15-08-1722, overleden aldaar 26-09-1747 
  9 Catharina Elisabetha Goffaer, ged.    Zolder 04-06-1724, overleden aldaar 15-05-1803 
 10 Maria Goffaer, gedoopt te                  Zolder 20-10-1726.’ 
 
In mijn eigen PROGEN BETTEN ziet dit huwelijk Gofferdt-Betten er met eerder gevonden 
doopgetuigen als volgt uit, waarmee het juist ook door die Beekse doopgetuigen (!) gelijk 
heel interessant wordt:  
 
Nicolaus Gofferdt, overleden op 30 04 1747 te Zolder. 
Gehuwd voor de kerk op 06 04 1704 te Beek met  
Margareta Betten, 22 jaar oud, gedoopt op 05 01 1682 te Beek (getuige(n): Andreas Viggels 
en Helena Soors), overleden op 27 09 1757 te Zolder op 75 jarige leeftijd, dochter van 
Hermanus Betten en Catharina Viggels. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.Maria Catharina Goffart, gedoopt op 12 03 1705 te Beek (getuige(n): Antonius Betten en 
Maria Viggels), overleden op 17 05 1782 te Zolder op 77 jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 22 jarige leeftijd op 03 05 1727 te Zolder (RK) met Joannes 
Cloeselmans, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 11 11 1704 te Overpelt, overleden op 19 12 1758 
te Zolder op 54 jarige leeftijd, zoon van Nicolaus Claesemans en Helena Smolders. 
2.Nicolaus Goffart, gedoopt op 10 11 1706 te Beek (getuige(n): Andreas Viggels en Anna 
Viggels). 
3.Henricus Goffaert, gedoopt op 08 02 1709 te Maaseik. 
4.Henricus Goffar, gedoopt op 20 04 1711 te Peer. 
5.dochter Goffart, gedoopt op 24 01 1716 te Beek, overleden op 24 01 1716 te Beek, 0 
dagen oud. 
6.Joannes Goffart, gedoopt op 02 04 1717 te Beek (getuige(n): Mattheus Betten en 
Petronella Betten). 
7.Fransiscus Goffart, gedoopt op 06 10 1719 te Beek (getuige(n): Joannes Betten en Helena 
Soors). 
8.Margareta Goffaer, gedoopt op 15 08 1722 te Zolder (getuige(n): Joannes Bortels en Ida 
Hoijdonckx). 
9.Catharina Elisabetha Goffaer, gedoopt op 04 06 1724 te Zolder (getuige(n): Florentius 
Heckens en Catharina Daniels). 
10.Maria Goffaer, gedoopt op 20 10 1726 te Zolder (getuige(n): Hubertus Moris en Maria 
Joanna Menten). 
 
Opvallend is hier verder dat deze familienaam Gofferdt zo verschillend geschreven wordt: 
Goffarts, Goffars, Goffart, Gofferdt, Goffaert, Goffar, Goffaer.  
Margareta Betten wordt hier geduid met de familienaam Bethen, een kwestie van geschreven 
interpretatie.  
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Sint Martinuskerk te Beek (Belgisch Limburg)3 
Foto door Sonuwe - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2791794 
 

 
 
Gezinsklapper Dopen, aanverwante of bevriende families (1637-1802)  
Wanneer we in de Beekse gezinsklapper zoeken naar doopgetuigen met de achternaam 
Betten of die van een aanverwante familie (zoals b.v.de eerder genoemde Goffarts en 
bijvoorbeeld Soors, Soers, Viggels, Vrancken of Tiesen) komen we de hieronder volgende 
items tegen. Later hopen we hieruit informatie te ontlenen. 
 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPQP?i=677&cat=33768 

  

                                                           
3 De parochie van Beek is zeer oud. Vermoedelijk is ze ontstaan als afsplitsing van de parochie van Kessenich, 
omstreeks het jaar 1000 of eerder. Het patronaatsrecht van de kerk heeft sedert 1007 toebehoord aan het Stift 
van Thorn, ten gevolge van een schenking van bisschop Notger. In de Sint-Martinuskerk vonden alle Beekse 
dopen, huwelijken en begrafenissen plaats die hier zijn opgetekend. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2791794
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KPQP?i=677&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRT4?i=709&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRRC?i=731&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KTQJ?i=741&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRGW?i=764&cat=33768 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRT4?i=709&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRRC?i=731&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KTQJ?i=741&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRGW?i=764&cat=33768


160 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRJW?i=799&cat=33768  

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR22?i=800&cat=33768 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRD1?i=801&cat=33768  

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRV6?i=809&cat=33768 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGD2?i=819&cat=33768 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRJW?i=799&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR22?i=800&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRD1?i=801&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRV6?i=809&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGD2?i=819&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRFQ?i=827&cat=33768 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRXQ?i=828&cat=33768 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRBS?i=839&cat=33768  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRDV?i=840&cat=33768 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRFQ?i=827&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRXQ?i=828&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRBS?i=839&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRDV?i=840&cat=33768


162 
 

Naamklapper Huwelijken, familie Betten (1637-1802)  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CWC?i=27&cat=33768  (p. 28) 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7C72?i=28&cat=33768 

 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CW4?i=29&cat=33768  
  

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CW4?i=29&cat=33768 

 
We stellen vast dat er volgens de naamklappers in de bovenstaande periode in Beek drie 
huwelijken binnen de familie Betten gesloten zijn.   

x Hermanus Betten en Catherina Viggels trouwen in Beek op 10 februari 1675 
Jac. B. p.43 

x Margaretha Bestin (!) en Nicolaas Gosserdt (!) ofwel de inmiddels bekende  
Margaretha Betten en Nicolaus Goffarts/Gofferdt trouwen in Beek op 6 april 1704,  
N.B. (de aanhalingstekens verwijzen naar de vorige erboven staande huwelijkssluiting, in 1704)  

x Jacobus Bessen (Betten) en Elisabeth Stevens trouwen 22 (=24!) 9ber =november 
1711 
Jac. B. p.44 

 
N.B. De originele bronnen (!) uit de parochieregisters zijn te vinden in Jacobus Betten en zijn 
verborgen verleden op de pagina’s die eronder vermeld worden. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CWC?i=27&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7C72?i=28&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CW4?i=29&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CW4?i=29&cat=33768
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Naamklapper Overlijdens, familie Betten (1689-1797) 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/40/foto/515_5001_000_00007_000_0_0077 

 

 

 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/40/foto/515_5001_000_00007_000_0_0077  

 
nr. 27.  Margaretha Betten (geboren Soors)   ovl. 25 november 1689 
nr. 79.  Anna Betten       ovl. 28 februari 1781 
 
 
Naamklapper Overlijdens, aanverwante of bevriende families (1687-1787)  
 
CEUNEN, CLEUTGENS, COENEN, COESEN, COPPEN, LEEN, SOORS, THIJS, TIESEN, VAN 

MORTEL, VIGGELS, STEVENS  
Dit onderzoek geeft meteen fraaie resultaten, die door het later nakijken van de originele 
aantekening nog wel bevestigd zullen worden. Het betreft o.a. Margarita Soors, echtgenote 
van Jan Betten en de ook in onze aantekeningen voorkomende Henricus Soors. Er zijn meer 
Soors-overledenen, maar dit onderzoek beperkt zich ruwweg tussen 1600-1700.  
 
Henricus Soors overlijdt in Beek op 12 maart 1689 
Margaritha Soors, echtgenote van Jan Betten, overlijdt in Beek 25 november 1689  

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/40/foto/515_5001_000_00007_000_0_0077
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/40/foto/515_5001_000_00007_000_0_0077
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/40/foto/515_5001_000_00007_000_0_0077
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/40/foto/515_5001_000_00007_000_0_0077
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CCJ?i=57&cat=33768 
 

Verder overlijdt er in Beek een Mathias Tiesen op 24 7ber = september 1780, geen Thijs, 
Maria Coenen op 29 maart 1740, Maria Cousen op 5 januari 1694,  Petrus Cousen op 6 
maart 1694, Gertrudis Cousen 3 oktober 1639, zie  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CHV?i=51&cat=33768  

Hendricus Leen 13 december 1740, meerdere namen Reijnkens echter na 1739, geen 
Viggels, geen Van Mortel, Catharina Cleutiens 30 september 1702,  
  
 
Gezinsklapper Huwelijken familie Betten (1637-1802), p. 846 
We vinden de stelling dat er in deze periode in Beek slechts drie huwelijken binnen de familie 
Betten gesloten zijn in de Gezinsklapper bevestigd. De overige verwijzingen zijn naar 
familienamen waarmee de familie Betten in meer of mindere mate verwant is of lijkt te zijn. 
In de gezinskaarten worden zowel de achternaam van de echtgenoot als die van de 
echtgenote apart vermeld, zoals bij de twee huwelijken Betten ook is te zien. Bij deze 
gezinskaart-gegevens zijn geen getuigen of andere opmerkingen vermeld, hetgeen wel 
degelijk het geval is bij de originelen! Bij de uiteindelijke bespreking van deze huwelijken zullen 
die gegevens opgenomen worden!   
  

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8C?i=849&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRCB?i=865&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRHT?i=848&cat=33768 
 

N.B. We stellen hier wel vast dat de huwelijken van de ouderparen Betten-Soors en Betten-
Tiesen/Fiesen niet in Beek gesloten zijn! 
 
 
Gezinsklapper Huwelijken aanverwante of bevriende families 
Dan volgen hier de vindplaatsen m.b.t. de families Soors, Tiessens/Tijsen en Vrancken  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRH8?i=883&cat=33768 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CCJ?i=57&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CHV?i=51&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8C?i=849&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRHT?i=848&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRH8?i=883&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGXT?i=887&cat=33768  
 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR4T?i=898&cat=33768  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGDS?i=904&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRQL?i=906&cat=33768 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8Q?i=907&cat=33768 
 
 

 
 

Let op: Bellen = Betten!  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8N?i=908&cat=33768  
 
 

 
 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRQ8?i=912&cat=33768 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGD6?i=915&cat=33768  
 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGXT?i=887&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR4T?i=898&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGDS?i=904&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRQL?i=906&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8Q?i=907&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8N?i=908&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRQ8?i=912&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGD6?i=915&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR77?i=918&cat=33768 
 

 
Gezinsklapper Overlijdens familie Betten (1690-1802)  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG4J?i=925&cat=33768 
 

 
Gezinsklapper Overlijdens, aanverwante families (1690-1802), begint p. 923 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG4W?i=970&cat=33768 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR98?i=947&cat=33768 

 
N.B. Thijsen en Thiesen te laat voor mijn onderzoek (1780 en 1789), geen Viggels, geen Vrancken! 
 

GUL2019 (GeneaPage, Genealogie uit Limburg, Beek)  
GeneaPage is een Belgische genealogische site. Je vindt hier genealogische gegevens uit het 
noorden van de Belgische provincie Limburg. Daarnaast bevat deze site heel wat links naar 
genealogische sites in binnen- en buitenland. Omdat de gegevens op GeneaPage bewerkt 
worden met het Nederlandse genealogische programma Pro-Gen, vind je hier ook meer 
gegevens over de activiteiten van de PRO-GEN Gebruikersgroep LIMBURG. 
 
GeneaPage Noord-Limburg bevat genealogische gegevens uit het noorden van de Belgische 
provincie Limburg: gezinsreconstructies van Noord-Limburgse gemeenten, kwartierstaten van 
Limburgse (teuten)families, links naar soortgelijke sites in binnen en buitenland en nog veel 
meer. GeneaPage streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de 
GeneaPage-website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR77?i=918&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG4J?i=925&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG4W?i=970&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR98?i=947&cat=33768
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juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert GeneaPage de betrouwbaarheid van 
informatie uit externe bronnen. Zie ook http://www.geneapage.be/gp_noord_limburg.htm 
en www.pro-gen.be. 

x Op de USB 2019 staan nu meer dan 3,2 miljoen Limburgers rechtstreeks uit de 
parochie-registers en de burgerlijke stand ofwel weer +209.162 personen meer t.o.v. 
vorige uitgave. 

x Van elke Limburgse gemeente worden de Parochieregisters en de Burgerlijke Stand 
volledig of gedeeltelijk beschreven. 

x Gezinsreconstructies zijn nog belangrijker geworden nu het Rijksarchief de akten uit 
PR en BS op zijn website toont. Zoals eerder beschreven vindt je ook bij FamilySearch  
scans van Limburgse documenten. 

x De USB bevat een eigen totaalindex-zoeksysteem waarmee de bijna 400 bewerkte 
parochieregisters en burgerlijke standen in één handeling doorzocht worden. 

Deze USB GUL2019 geeft van de familienaam Betten uit Beek de navolgende gegevens 
 
 
GUL OVERZICHTEN  
Overzicht van de families Betten in Beek (en Overpelt) 
 
Betten, Hermanus, overleden ?- 11-1717 te Overpelt. 
Gehuwd voor de kerk op 10-02-1675 te Beek met Viggels, Catharina. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Betten, Joannes, gedoopt op 24-10-1675 te Beek. 
   2.  v  Bethen, Margaretha, gedoopt op 05-01-1682 te Beek, overleden op 27-09-1757 te 

Zolder op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-04-1704 te Beek met Goffart, 
Nicolaus, overleden op 30-04-1747 te Zolder. 

 
Betten, Joannes, gedoopt op 24-10-1675 te Beek, overleden op 26-09-1741 te Overpelt op 
65-jarige leeftijd. Zoon van Betten, Hermanus en Viggels, Catharina. 
 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-05-1698 te Overpelt met Reynckens, 
Petronella, 35 jaar oud, gedoopt op 13-04-1663 te Overpelt, ov 
 
Voor de naam Viggels vinden we alleen de bovenstaande Catharina. 
Voor de naam Goffart vinden we alleen de bovenstaande Nicolaus. 
Voor de naam Reynckens vinden we alleen de bovengenoemde Petronella. 
Bij het zoekprogramma van de totaaltekst van deze GUL2019-USB verschijnt uit de 122 
Betten-naamdragers op deze USB  het onderstaande over de door mij gezochte Beekse 
families Betten  
 
Betten, Hermanus, overleden op 07-11-1717 te Overpelt. 
Gehuwd voor de kerk (1)4 op 10-02-1675 te Beek met Viggels, Catharina. 

                                                           
4 Opmerkelijk: de volgorde van de twee huwelijken van Hermanus Betten wordt in GUL2019 verkeerd  
weergegeven. Uit de bewijsvoering in mijn boek Jacobus Betten en zijn verborgen verleden blijkt overduidelijk 
dat Hermanus Betten eerst trouwde met Petronella Tiesen, zij hadden een dochtertje Aleidis, waar Hermanus na 

http://www.geneapage.be/gp_noord_limburg.htm
http://www.pro-gen.be/
file:///I:/4PrBsWeb/beek/beek-0001.htm%23BM5081
file:///I:/4PrBsWeb/beek/beek-0001.htm%23BM5079
file:///I:/4PrBsWeb/beek/beek-0001.htm%23BM5080
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Gehuwd (2) met Tiesen, Petronella. 
Uit het eerste huwelijk: 
   1.  m  Betten, Joannes, gedoopt op 24-10-1675 te Beek. 
   2.  v  Bethen, Margareta, gedoopt op 05-01-1682 te Beek, overleden op 27-09-1757  

te Zolder op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-04-1704 te Beek met Gofferdt, 
Nicolaus. 

 
Betten, Joannes, gedoopt op 24-10-1675 te Beek, overleden op 26-09-1741 te Overpelt  
op 65-jarige leeftijd. Zoon van Betten, Hermanus en Viggels, Catharina. 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-05-1698 te Overpelt met Reijnkens, 
Petronella, 35 jaar oud, gedoopt op 13-04-1663 te Overpelt, overleden op 10-12-1719  
te Overpelt op 56-jarige leeftijd. Dochter van Reynckens, Jacobus en Voets, Elizabetha. 
 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Betten, Margareta, gedoopt op 12-04-1699 te Overpelt, overleden op 04-04-1762 te 

Overpelt op 62-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 10-01-1740 te Overpelt met Claes,   
Goswinus, 59 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1705 met Van  
Balen, Maria, gedoopt op 25-11-1675 te Overpelt, overleden op 08-05-1728 te 
Overpelt op 52-jarige leeftijd. Dochter van Van Balen, Arnoldus en Spelters, Anna.  
Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 03-08-1728 te Overpelt 
met Gerrits, Joanna, overleden op 09-05-1739 te Overpelt). 

   2.  m  Betthem, Joannes, gedoopt op 17-02-1701 te Overpelt. 
 
Betthem, Joannes, gedoopt op 17-02-1701 te Overpelt, overleden op 06-05-1755 te 
Overpelt op 54-jarige leeftijd. Zoon van Betten, Joannes en Reijnkens, Petronella. 
 
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 22-06-1728 te Overpelt met Claes, Joanna, 
overleden op 24-11-1747 te Overpelt. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 12-01-1749 te Overpelt met Voets, Maria, 
overleden op 04-03-1773 te Overpelt. 
Uit het eerste huwelijk: 
   1.  v  Betten, Petronella, gedoopt op 18-08-1730 te Overpelt, overleden op 06-10-1747  

te Overpelt op 17-jarige leeftijd. 
 
Nadere bewijsvoering met bron-documenten 
Van de bovengenoemde aanwijzingen over Betten-naamdragers in Beek willen we in tijd-
oplopende volgorde de verschillende brondocumenten onderzoeken. Voor de verschillende 
doopplechtigheden in de familie Betten gaan we uit van de inmiddels bekende gegevens. 
 

Antonius Betten   27 oktober 1641 
Aleijdis Betten   14 september 1670 Jac. B.  p.36 
Joannes Betten  24 oktober 1675  p.37 
Mathias Betten  14 januari 1677  p.37,38 

                                                           
het overlijden van Petronella huwt met Catharina Viggels. Voor nadere gegevens, zie de genealogie Bette(n) in 
het genoemde boek via https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf. 

file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00004.htm%23BM17827
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00019.htm%23BM19062
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00019.htm%23BM19062
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00004.htm%23BM17831
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00004.htm%23BM17832
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00042.htm%23BM19890
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00042.htm%23BM13972
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00008.htm%23BM18163
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00008.htm%23BM18163
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00054.htm%23BM14581
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00048.htm%23BM14700
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00004.htm%23BM17830
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00004.htm%23BM17827
file:///I:/4PrBsWeb/overpelt/overpelt-00004.htm%23BM17828
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf
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Gertrudis Betten  23 april 1679   p.38 
Margareta Betten   5 januari 1682   p.38,39 
 
Jacobus Betten (vader van de vier onderstaande kinderen) 
Mathias Betten   14 april 1713   p.40 
Maria Betten alias Stevens 16 januari 1715  p.40 
Petrus Betten alias Stevens 19 november 1716  p.40 
Anna Betten alias Stevens 21 januari 1719  p.41 

 
Antonius Betten  gedoopt Beek, 27 oktober 1641      
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLTH?i=8&cat=33768 

 

 
 
27 octobris 1641 baptisatus est Antonius filius Joes Betten et Margareta Soers vidua tunc temporis et nunc cum 
Joes predicto coniugata. Op 27 oktober 1641 werd gedoopt Antonius, zoon van Joannes Betten en Margareta 
Soers, op dit moment weduwe en nu gehuwd met Joannes voorschreven. De getuigen zijn Nicolaus Staggers en 
de echtgenote van Stephanus Noukens’ (translit. Marc Philippe 24-10 2019).  
Om te laten zien hoe ingewikkeld een transliterale overzetting soms kan zijn, het volgende 
voorbeeld. De nu onder de bron staande tekst is het latere resultaat. 
Op 30/07/2019 schreef ik aan Marc Philippe: ‘De tekst van het parochieregister Beek bij de 
doop van Antonio Betten, zoon van Joannes Betten en Margaretha Soers/Sors houdt mij 
bezig.  
  
Je hebt mij al eens een vertaling gegeven, maar juist de derde regel gaf en geeft moeilijkheden 
in de tekst (aangegeven met …) ‘….. temporis (dat is ‘van de tijd’) …  … … Joannes predictio 
coningata (gehuwd met de voornoemde Johannes). 
Maar het gaat me nu juist om die tussenliggende onbekende woorden/termen. Ik heb zomaar 
de indruk dat die van belang kunnen zijn voor de gehele duiding! 
  
Dan zijn daar de getuigen en wel in het bijzonder de eerste: Als ik de tekst goed met andere 
teksten uit die omgeving vergelijk staat daar geen Staggers en ook geen Stappers. Beide 
namen komen overigens niet in de algemene internetgenealogie voor (Staggers helemaal niet 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KLTH?i=8&cat=33768
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en Stappers vanaf ong. 1750 in Nederland5). Maar de eerste letter is m.i., geen S!, eerder een 
t (lijkt het), maar wat is dan de tweede letter en de naam? 
  
Omdat ik deze namen verder ook niet bij de getuigen tegenkom in dit register denk ik dat het 
mensen zijn uit de familiaire of kennissen-omgeving van Johannes en Margareta en op die 
manier kunnen ze mij verder brengen naar een andere plaats of streek.  
Marc, ik zou het zeer op prijs stelen wanneer jij nog eens naar die tekst wilt kijken en 
vergelijken. Daartoe heb ik de teksten en vindplaatsen en contexten bijgevoegd.’ 
  
Hans, 
En toch lees ik Nicolaus Staggers. Want de "S" is het dezelfde "S" als van Suscep. en voor de 
"g" is het dezelfde als deze in Margareta Soers. 
De naam Staggers is ook voor mij een vreemde naam, maar Stappers komt bv. in Overpelt al 
voor in 1600. De andere getuige is "de echtgenote van Stephanus Noukens". 
Achter de naam Margareta Soers staat het woord "vidua", weduwe. Wat dan hier met dat 
"temporis" bedoeld wordt, weet ik niet. 
Marc 
 
N.B. Van de in bovenstaand rijtje genoemde Betten-naamdragers wordt de bewijsvoerende 
bron al getoond in mijn vorige boek Jacobus Betten… . In het rijtje staat achter de naam van 
hem of haar waarvan de brontekst daar te vinden is het paginanummer. Zie voor het boek 
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf. 

Door het huidige bronnenonderzoek zijn er geen nieuwe Betten-naamdragers gevonden van 
wie de bron niet eerder getoond is.  
 

 
 

Kaart Bree en Beek rond 1750, zie www.cartesius.be  

                                                           
5 Hierbij moet worden opgemerkt dat een familie Stappers voorkomt in Kleine Brogel: Margaretha Stappers, 
dochter van Adrianus Stappers * ca 1660 en Gertudis Seyns * ca 1665; trouwen 10-01-1685 Kleine Brogel, dochter 
Margaretha Stappers * 03-09-1686 Kleine Brogel, + 28-12-1757 Kleine Brogel.  
Bron:  http://lichtjes.be/genealogie/woutersmariaaldegonda/woutersmariaaldegonda-frm3.htm. 

https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf
http://www.cartesius.be/
http://lichtjes.be/genealogie/woutersmariaaldegonda/woutersmariaaldegonda-frm3.htm


171 
 

Betten-Stevens in Beek 
Resteert het onderzoek naar gezin Jacobus Betten en Elisabetha Stevens. 
Zij trouwen in Beek 24 september 1711, met als huwelijks getuigen Simone Thijs en Elisabetha 
Cleutgens.  
Van Jacobus weten we niet waar en wanneer hij geboren is of wie de ouders zijn, daarom 
zoeken we eerst naar Elisabetha en haar voorgeslacht Stevens.  
In de parochieregisters van Beek vinden we de volgende families Stevens in Gezinssamen-
stelling (gelet op de trouwdatum zou Elisabetha zo ongeveer in 1693 geboren kunnen zijn).  
 
Parochieregisters Beek Dopen Stevens 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRGM?i=805&cat=33768 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGJM?i=806&cat=33768 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRGM?i=805&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGJM?i=806&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGJM?i=806&cat=33768 
 
Doop Elisabeth Stevens in Beek: 21 juli 1690 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG2C?i=807&cat=33768 
 

 
N.B. Het origineel van de doopaantekening van Elisabetha Stevens is in de digitale weergave 
volslagen onleesbaar in dit deel van het jaar, november 1690, zie: 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-K5MP?i=42&cat=33768. 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGJM?i=806&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG2C?i=807&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-K5MP?i=42&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRGX?i=808&cat=33768 
 

Huwelijken families Stevens in Beek: 
Elisabetha Stevens en Jacobus Bellen (= Betten) 24-11 1711  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8N?i=908&cat=33768 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KRGX?i=808&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KG8N?i=908&cat=33768
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Elisabeth Stevens in genealogie Paredis en een opmerkelijk toponymisch verschijnsel 
 
Op internet vond ik het volgende met betrekking tot Jacobus Betten en Elisabetha Stevens in 
een genealogie m.b.t. het Kwartierblad van Joannes Gerardus Paredis met daarin veel 
genealogische gegevens uit Bree, Beek, Gerdingen etc. (Loonse Kempen): 
 

Kwartierblad van 

Elisabeth Stevens (VII,109) 

Leonard Stevens 
 

+ 24-05-1738 Bree 

Maria Helena Bonen 
 

+ 22-05-1713 Bree 

x 24-08-1689 Beek 

Elisabeth Stevens 
* 21-07-1690 Beek 

 

 
 
 

Kwartierblad van 

Marie Elisabeth Nijsen (IV,13) 

Willem 
Nysen 

 

 
Jan Mussen 

 
Joanna 

Preggen 
 

Jacobus 
Betten 

 
+ 17-07-

1761 Beek 

Elisabeth 
Stevens 
* 21-07-

1690 Beek 

Peter 
Leyssen 

 

Gertrudis 
Haex 

 

  
x 24-11-1711 Beek 

 

Mathias Nysen 
 

+ 10-12-1776 Bocholt 

Elisabeth Mussen 
 

+ 12-01-1773 Bocholt 

Petrus Betten 
* 19-11-1716 Beek 
+ 10-01-1777 Beek 

Helena (Maria) Leyssen 
 

x 10-02-1733 Bocholt x 21-10-1737 Bocholt 

Willem Nysen 
* 28-04-1753 Bocholt 

+ 15-11-1816 Beek 

Maria Helena Boonen 
* 24-01-1753 Beek 
+ 31-03-1818 Beek 

x 23-04-1779 Beek 

Marie Elisabeth Nijsen 
* 08-08-1781 Beek 
+ 29-08-1830 Beek 

 

 
Bron: http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0001.htm#BM_RET980 
 
 

http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0001.htm#BM_RET980
http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0002.htm#BM980
http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0002.htm#BM980
http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0001.htm#BM_RET938
http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0001.htm#BM_RET980
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Het overlijden van Jacobus Betten volgens bovenstaande gegevens: Beek 17-07 1761. 
De originele aantekening geeft echter Jacobus Boonen als overledene op die datum: 
 

  
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGT7?i=308&cat=33768 

 
Het overlijden van Petrus Betten volgens bovenstaande gegevens: Beek 10-01 1777. 
De originele aantekening geeft echter Petrus Stevens alias Vosters als overledene op die 
datum. Zonder nadere toelichting komt dit voor als rommelarij: Jacobus Betten is niet Jacobus 
Boonen en Petrus Betten is niet Petrus Stevens alias Vosters. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR5D?i=311&cat=33768  
 
Wat rest om na te trekken is het huwelijk tussen Petrus Betten en Helena Maria Leyssen dat 
volgens bovengemelde internetbron zou zijn gesloten in Bocholt op 21-10 1773.  
Het blijkt daar niet om Petrus Betten maar om Petrus Voster(s?) te gaan en om Maria Helena 
Leijsen (let op de omkering van de voornamen). Overigens is Catharina Boonen (familie uit het 
ouderlijke gezin van Elisabet Stevens) een van de getuigen! 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HP-C?i=192&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KGT7?i=308&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-KR5D?i=311&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HP-C?i=192&cat=35178
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De vraag is of het hier om onnauwkeurigheid gaat of om een bepaald lokaal toponymisch 
verschijnsel. We weten van J. Molemans6 over de van persoonsnamen afgeleide erfnamen. 
Van genealoog Wim Cuppens uit Bocholt vernam ik hierover het volgende7: ‘In Bocholt dragen 
families eeuwenlang de naam mee van de hoeve waar ze de sterkste band mee hebben. Dat 
betekent dat iemand gedurende zij leven ettelijke malen van naam verandert in de gichten, de 
parochieregisters en de burgemeestersrekeningen, maar daarom niet tegelijkertijd op al die 
vindplaatsen. Het blijft dus puzzelen! Bijvoorbeeld een stam die in Bocholt nog steevast 
‘Betten’ genoemd wordt: de tak van de familie Vandewaerde waarvan de in rood aangeduide 
families de boerderij ‘Betten’ langs de Veldhovenstraat bewoond hebben.’ 
Van genealoog Karel Soors vernam ik8 over een ander verschijnsel:  ‘Ik las onlangs dat kinderen 
soms de familienaam van hun moeder gebruikten.’ 
Zouden dergelijke verschijnselen ook in bovenstaande genealogie Paradis met betrekking tot 
de genoemde namen hebben plaatsgehad? De bron geeft hier geen antwoord.  
Wanneer Jacobus Betten bijvoorbeeld op de Boonenhof gewoond heeft en daardoor de 
achternaam Boonen is gaan dragen? J. Molemans schrijft uitgebreid (zie noot 6, zie reg.) over 
de toponymie van Bonen, Bonen Beemd, Bonen Huisveld, Bonen Kamp, Bonen Klein Beemdje, 
en Boohof, maar met geen enkele referentie naar de bestaande achternaam Betten. Wel lezen 
we van en Jaeck en Jacobus Bonen, geen enkele verwijzing naar familienaam Betten.  
Ook de familie Leijssen, die in bovengenpemde genealogie Paradis voorkomt, heeft in 
Molemans een lemma: Lijssen. Overigens evenals de familie Betten (p. 107, 174, 196, 147 met 
resp,. Betten Beemd, Betten Nieuwke en Betten Veld. We komen hier bij de bespreking van 
Bocholt/Veldhuizen uitgebreid op terug. 
 

 

                                                           
6 J. Molemans, Toponymie van Bocholt, Bocholt 1975, p 11 ‘dat Bocholt in het gebied ligt, waar praktisch alle 
erfnamen zijn afgeleid van persoonsnamen, die in de meeste gevallen teruggaan tot de oudste bekende 
eigenaars of bezitters.’ Dus van persoonsnamen afgeleide erfnamen, zoals b.v. het Betten goet te Veldhoven.  
7 Email 18-11 2019. 
8 Email 14-09 2019  
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Tenslotte onderzoeken we voor wat betreft Stevens-Bonen nog de in bovenstaande 
genealogie genoemde geboorte van een dochter Maria Helena Boonen * 24-01-1753, Beek. 
Het register noemt haar: 175 Boonen alias Stevens Maria Helena 1753 24 januari, zie bron: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CC2?i=7&cat=33768. 
De originele doopaantekening luidt: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M3-L328-X?i=25&cat=33768  
 

Ik lees daar: Maria Helene dochter van Petrus Boonen en Helena Leijssen. Getuigen zijn 
Jacobus Boonen en Elisabetha Braeken noe Maria Paggers. Marc Philippe: Noe met een tilde 
erboven: nome = namens (Elisabetha Braeken is meter in naam van Maria Paggers 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MW-7CC2?i=7&cat=33768
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M3-L328-X?i=25&cat=33768
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Zowel Jacobus als Petrus Boonen worden in deze doopomgeving meerdere malen vermeld, 
zonder alias of iets dergelijks. De naam Betten staat ook hier niet met Boonen in verband. 
Tenzij nog weer anders aangetoond, ga ik er van uit dat Jacobus Betten niet dezelfde persoon 
is als Jacobus Boonen en dat er in bovenstaande genealogie Paradis niet correct met de namen 
is omgesprongen.  
 
Bij dit alles blijft het een open vraag waar deze Jacobus Betten, die met Elisabeth Stevens 
huwt, geboren/gedoopt is en wanneer. 
 
Bijzonderheden van religieuze en genealogische aard 
1. Anna Betten (alias Stevens), Beek 1719-1781, heeft een spoor nagelaten dat het vermelden 
waard is. 
Tijdens mijn zoektochten in de Parochieregisters van Beek kwam ik de volgende teksten tegen, 
die door Marc Philippe geduid werden. Ze betreffen een heel specifieke, Rooms-Katholieke 
uiting van gebed en voorbede waarbij de 47-jarige Anna Betten als een van de inwoners van 
Beek betrokken was. Overigens wordt hier ook een Petrus Stevens genoemd.  
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-7WF4?i=324&cat=33768 
 

 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-7WF4?i=324&cat=33768
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-7WNM?i=327&cat=33768 
 

 
‘Dag in onze sociëteit van de parochie Beek… 
 zijn aangeduid op 16 en 17 februari (1766) van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds ....’. 
 
Dit zijn ledenlijsten van mensen die aangeduid worden voor de ‘gedurige aanbidding van 
Jezus’. Men spreekt van de Broederschap of Confrèrie van de gedurige aanbidding van Jezus.9 
Zie hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Broederschap_van_de_gedurige_aanbidding_van_Jesus 
Vandaar die datums en uren achter hun naam: De namen geven de gebedstijden per persoon. 
 
Wanneer je nu al de Beekse personen die eraan deelnamen en dus Beekse R.K.-families in de 
tweede helft van de 18de eeuw voorbij wilt zien komen, zie dan deze rijke bron:  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-7WF4?i=324&cat=33768. 
Het valt verder op dat Anna Betten in de genoteerde jaren slechts een maal en als enige 
Betten-naamdrager wordt genoemd. Wat de oorzaak daarvan is, een verhuizing of religieuze 
verandering, we zullen het niet weten. 
 
2. Anna Betten is de enige geboren-Betten-naamdrager die volgens de Parochieregisters van 
Beek aldaar overleden is in 1781.  Ze was voorzover vast te stellen ongehuwd en werd 62 jaar 
oud.  
 
3. Bijgewerkte genealogische overzichten Betten in Bree en Beek zijn te vinden op de website 
van de Dinteloordse genealoog Hans Prince: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-
omliggende-gemeenten/I127454.php. Ook via www.geneapage.be/gemeente/overpelt/ov-
0005.htm zijn overzichten te vinden, hoewel niet bijgewerkt met de gegevens uit dit 
onderzoek.  
 

                                                           
9 De ‘Broederschap van de gedurige aanbidding van Jezus’ werd in 1765 opgericht. Het doel van deze rooms-
katholiek broederschap was om dag en nacht de aanbidding van Jezus in het Heilig Sacrament te verzekeren. De 
broederschap werd opgericht door Karel Nicolaas Alexander d'Oultremont, prins-bisschop van Luik, op 4 
augustus 1765 in de Sint-Maartensbasiliek te Luik. Op 4 december 1765 volgde de pauselijke goedkeuring door 
paus Clemens XIII. De Beekse teksten geven informatie over de parochiale verwerkelijking van deze gedachte, 
een half jaar nadat de regel was geïnitieerd.   

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-7WNM?i=327&cat=33768
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broederschap_van_de_gedurige_aanbidding_van_Jesus
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-7WF4?i=324&cat=33768
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I127454.php
http://www.geneapage.be/gemeente/overpelt/ov-0005.htm
http://www.geneapage.be/gemeente/overpelt/ov-0005.htm
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Overzicht van de plaatsen in Loon met Betten naamdragers10  
ovl + Alken :bette  
dop = Alken :betten  
huw x Alken :betten  
ovl + Alken :betten  
dop = Beek :betten  
huw x Beek :betten  
dop = Bocholt :betten  
huw x Bocholt :betten  
ovl + Bocholt :betten  
dop = Bree :betten  
ovl + Bree :betten  
dop = Kortessem :betten  

ovl + Kortessem :betten  
dop = Overpelt :betten  
huw x Overpelt :betten  
ovl + Overpelt :betten  
dop = Sint-Truiden :betten  
ovl + Sint-Truiden :betten  
ovl + Wellen :betten  
ovl + Hechtel :bettens  
ovl + Bocholt :bettet  
dop = Overpelt :betthem  
huw x Overpelt :betthem  
ovl + Overpelt :betthem 

 

 
 

Deel van de Loonse Kempen rond Bree en Beek, kaart 1680 – 1775, zie www.cartesius.be 

                                                           
10 Dit is de lijst die op de USB GUL2019 genoemd wordt ‘Achternamen uit de klappers op de parochieregisters’. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er meer dan deze genoemde negen plaatsen in Belgisch Limburg/Loon 
zijn waar Betten-naamdragers woonden, maar deze zijn door de GUL-genealogen gevonden en vastgelegd.  

http://www.cartesius.be/
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De burgerwacht van Beek (1622-1636) 
Met dank aan de heer Huub Broeders, lid van de Heemkundige Vereniging Groot Bree11, neem 
ik hier een artikel op uit het blad Het Ezendröpke waarin auteur pater P.B. (Bert) Simons zijn 
onderzoek naar de gezinshoofden van Bree uit de perioden 1622, 1632 en 1636 bekend maakt. 
 

 

                                                           
11 Voor de Heemkundige Vereniging Groot-Bree, zie http://www.heemkringbree.be/ en voor het geïllustreerde  
blad Ezendröpke, dat twee maal per jaar verschijnt, zie http://www.heemkringbree.be/het-ezendropke/. Het 
onderhavige artikel is uit Ezendröpke nr. 18.  

http://www.heemkringbree.be/
http://www.heemkringbree.be/het-ezendropke/
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We stellen vast dat de familienaam Betten in deze Beekse lijsten uit de vroege 17de eeuw niet 
voorkomt. Dit kan betekenen dat er gedurende 1622-1636 nog geen Bette-naamdragers in 
Beek woonden. Immers de eerste vermelding van een Beekse Betten betreft Antonius Betten, 
die er gedoopt wordt op 27 oktober 1641. Blijkbaar woonden de ouders van Antonius (Joannes 
Betten en Margareta Soors) in 1636 nog niet in Beek! Maar het kan ook dat de Betten’s niet 
tot de groep dappere verdedigers of wakkere kleppermannen behoorden. Het gaat hier om 
een lijst van mannen die samen de zogenoemde burgerwacht vormden. Uiteraard waren niet 
alle Beekse mannen mannetjesputters en deden daarin mee. Maes schrijft uitvoerig over de 
bewaking en bescherming van de stad Bree in vredestijd en bij gevaar.12 

                                                           
12 S.F. Maes en J. Dreesen, De geschiedenis van Bree, deel II p. 22-29. 
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De Sint-Martinuskerk in Beek 
 

          
 
 

 
 

De parochie van Beek is zeer oud. Vermoedelijk is ze ontstaan als afsplitsing van de parochie 
van Kessenich, omstreeks het jaar 1000 of eerder. Het patronaatsrecht van de kerk heeft 
sedert 1007 toebehoord aan het Stift van Thorn, ten gevolge van een schenking van bisschop 
Notger. De kerktoren en enkele muurgedeelten dateren uit deze tijd en worden gezien als 
zeldzame overblijfselen in de Ottoonse stijl, die nog vóór de romaanse architectuur in zwang 
was. De toren is opgetrokken uit veldkeien en kleurrijke bekapte natuursteen. Ze werd 
vermoedelijk als gesloten versterkte toren gebruikt en werd later van een ingang voorzien, 
waarboven in reliëf de Heilige Martinus werd aangebracht. Iets boven de begane grond zijn in 
de toren een drietal primitieve maskerkoppen aangebracht, die wellicht uit de Romeinse tijd 
dateren. De, uit twee geledingen bestaande, toren werd waarschijnlijk in drie fasen gebouwd. 
De onderste geleding werd gebouwd in ruwe, zware steen met onregelmatig verband. Deze 



186 
 

dateert uit eind 10de, begin 11de eeuw. De bovenste geleding werd in lichtere steen gebouwd 
in regelmatiger verband; naar boven toe werd het verband regelmatiger, zodat deze -uit de 
12de eeuw stammende- geleding in twee fasen gebouwd zal zijn. Het schip van de kerk werd 
in de 15de eeuw gesloopt, waarna in Limburgse mergel een gotisch driebeukig schip werd 
gebouwd. 

         
 

Ingang met orgel en altaar in het koor 

 

 
 

Wijwaterbakje met beeld van Ichthus-vis  
(Christusteken van de Oude Kerk dat staat voor: Jezus Christus Gods Zoon Redder) 

 

 
 

Zie ook: http://orgel.iseral.be/r/default.asp?iId=FIGHEG 

http://orgel.iseral.be/r/default.asp?iId=FIGHEG
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De Vier Crispelen of Dorpen van Overheide was een bestuurlijke en gerechtelijke eenheid 
tijdens het ancien régime, de zogenoemde vroegmoderne tijd, een periode in de Europese 
geschiedenis die loopt van ongeveer 1450 tot 1800. 

De ‘Vier Crispelen’ bestond uit vier Loonse heerlijkheden13, namelijk de stad Bree en de omlig-
gende drie dorpen Gerdingen, Beek en Reppel. 

De grenzen van deze heerlijkheden en parochies liepen vaak dwars door de zogenaamde 
gemene gronden14 (moeras- en heidegebieden), waar de grens moeilijk aan te geven was. Dit 
leidde meermaals tot conflicten zoals het bekende conflict van 144115. 

Het recht werd voor de drie dorpen gesproken door een gemeenschappelijke schepenbank, 
de zogenoemde buitenbank16. Ze was onderhorig aan het Oppergerecht van het dorp 
Vliermaal in Haspengouw (zie hierna).  

                                                           
13 Een heerlijkheid is een bezitting van een heer (of vrijheer, in het geval van een zogenaamde hoge of vrije 
heerlijkheid[1]) waaraan bepaalde heerlijke rechten zijn verbonden. Als bestuursvorm kwamen heerlijkheden 
voort uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. Met de term heerlijkheid 
wordt dan aangeduid het territorium of leen van een landsheer, die in dit gebied de volle heerlijke rechten 
uitoefende. Grotere heerlijkheden konden wel land worden genoemd. Bij een landsheerlijkheid was de heer 
soeverein, dat wil zeggen aan geen hoger landrechtelijk gezag onderworpen. De centrale persoon van de 
heerlijkheid was de eigenaar van die rechten: de heer, vrijheer of erfheer (of vrouwe, vrijvrouwe of erfvrouwe). 
Het Latijnse woord voor heer, dominus, werd ook wel gebruikt. De heren fungeerden als leenman van een hogere 
heer. Deze hogere heer kon een hoge edelman zijn, die zelf weer als leenman optrad namens een koning of 
keizer.Veel heerlijkheden waren in handen van de adel. Ook regenten schaften heerlijkheden aan, zij voegden 
dan vaak de naam van de heerlijkheid aan hun achternaam toe. Hiernaast waren veel heerlijkheden in handen 
van steden. De steden kochten heerlijkheden om zeggenschap te krijgen over het grondgebied rond de stad, 
bijvoorbeeld om te voorkomen dat de stad economische schade zou ondervinden van tolheffingen. 
14 Gemene gronden zijn gronden die gemeenschappelijk gebruikt en beheerd worden door een groep 
gebruiksgerechtigden. Er zijn verschillende benamingen mogelijk: (gemene) weide, gemeent, heirnis, veld, aard, 
vroende, meent, marke. In België en Nederland en de meeste andere Europese landen is deze vorm van 
eigendom nagenoeg verdwenen. Gemene gronden waren het hele jaar ter beschikking van een groep 
gebruiksgerechtigden. Deze hadden het recht er hun vee te laten grazen, turf te steken, brand- of constructie-
hout te verzamelen, te vissen enz. De gerechtigden dienden aan bepaalde voorwaarden te voldoen om erkend 
te worden. De wijze van gebruik (bijvoorbeeld het aantal en het soort dieren dan men mocht laten grazen) werd 
vastgelegd in een reglement. Het beheer was in handen van een bestuur dat door de gerechtigden werd 
verkozen. Het toezicht kon, volgens een beurtrol, uitgeoefend worden door de gerechtigden zelf, of door de 
plaatselijke veldwachter of baljuw. 
15 Conflict met de Crispelen: Als kind wordt Jan de Wilde gevangengenomen. Jan de Wilde was geboren in 1430 
uit een huwelijk tussen het huis Horne en het huis Heinsberg. Zijn vader is Arnold II "de Wilde", vrijheer van 
Kessenich. Zijn moeder is Elisabeth van Heinsberg, een buitenechtelijke dochter van Jan II van Loon-Heinsberg. 
Hij heeft ook een zuster, Catharina van Horne, die hem zal opvolgen. Jan de Wilde huwt op jonge leeftijd een 
prinses genaamd N. van Balveren. Zij schenkt hem een zoon: Jan de Voorzichtige.  
Op het moment van zijn gevangenneming leidt de onduidelijke grens tussen de Drie Eijghen en de Vier Crispelen 
regelmatig tot twisten omtrent het weide- en kaprecht in het grensgebied. In 1441 verdrijft een burgerwacht uit 
de Eijghen een groep Loonse burgers; één van hen wordt gedood. De Crispelen willen vergelding en plunderen 
de Eijghen het daaropvolgende jaar. Ze komen een tweede maal terug, nu met ondersteuning van een grotere 
bende uit Hasselt. Jan de Wilde, Mathilde van Horn en een groep burgers worden gevangengenomen en tegen 
losgeld vrijgelaten. Jan van Heinsberg veroordeelt de hebberigheid van de Loonse burgers en schort alle 
kerkelijke diensten in Loon op. Een uitgebreid onderzoek te Wessem en te Maaseik wijst later uit dat het gevecht 
op Loons gebied was ontstaan, wat betekent dat de inwoners van de Eijghen onterecht begonnen te vechten. 
Hoe dan ook voelen de inwoners van Loon zich tot onderwerping gedwongen. Er volgt een onderhoud op Den 
Berg waarbij het geschil wordt geregeld (11 februari 1447). 
16 Een schepenbank was tijdens de middeleeuwen en het ancien régime de voorloper van de huidige 
schepencolleges in België en het College van burgemeester en wethouders in Nederland. De taken van de 
schepenbank gingen echter verder dan de huidige taken van burgemeester en wethouders of schepenen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ancien_r%C3%A9gime
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroegmoderne_tijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bree_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reppel_(Bocholt)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)
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De parochie- en gemeentegrenzen van deze gemeenten lagen grillig verstrengeld in elkaars 
grondgebied; zo hadden Beek en Gerdingen op verschillende plaatsen stukken grond, met of 
zonder huizen en hoeven, op het grondgebied van Bree liggen. De Crispelen bezaten samen 
onverdeelde gemeenschappelijke heidegronden, en stonden samen in voor de verdediging 
van de stad (Bree).  

De schepenbank van Bree wordt voor het eerst vermeld in 1296. Wanneer Bree als bonne ville 
na 1366 deel uitmaakt van het prinsbisdom Luik, werd ook hier het systeem van de dubbele 
schepenbank ingevoerd. De binnenbank sprak Luiks recht en was bevoegd voor de goederen 
binnen de grenzen van de vrijheid Bree gelegen, en enkele kerkelijke bezittingen van de 
kapittels van Sint-Bartholomeus en Sint-Jan van Luik. De buitinge, die ook de gemeenten 
Reppel en Beek omvatte, behoorde tot de jurisdictie van de buitenbank, die Loons recht sprak; 
deze schepenbank behoorde tot het beroepsressort van het Oppergerecht van Vliermaal. 
Voor Gerdingen was er een afzonderlijke dubbele "schepenbank van Gerdingen en 
Nieuwstad", die oordeelde naar Luiks en Loons recht. Deze banken bestonden uit dezelfde 
personen, en waren samengesteld uit de schout en zeven schepenen. Vanaf 1459 was het 
schoutsambt erfelijk in de familie de Borman. De galg van Bree stond op de grens met 
Gerdingen, aan de huidige Galgenbergstraat. Op de markt, rechts van het stadhuis, stond de 
kaak.17 

 
In zogenoemde Keurboeken werden al de oudste stedelijke reglementen bijeengebracht. Bree heeft 
ook zo’n keurboek en Mathieu Vandenbosch heeft de tekst ervan bewerkt en bijeengebracht. Zulke 
keurboeken zijn van uitzonderlijk belang voor de kennis van het stedelijk leven in Vlaanderen. Van 
meerdere plaatsen zijn keurboekteksten te vinden, die met elkaar een bijzonder tijdsbeeld geven.18 
In het Keurboek van Bree worden de Vier Crispelen betrokken, zie BIJLAGE VI. 

                                                           
 
Op de eerste plaats hadden zij een rechterlijke taak wat personen en goederen aanging die binnen hun 
rechtsgebied, de stad of de heerlijkheid, vielen. Naargelang de graad van de jurisdictie (hogere, middele of lagere 
jurisdictie) was de schepenbank bevoegd om bepaalde misdrijven tot een zekere kapitaalwaarde te berechten 
en uitspraak te doen in burgerlijke geschillen. Ook criminele zaken (hogere jurisdictie) konden tot haar 
bevoegdheid behoren, veelal met uitzondering van deze waarvoor lijfstraffen golden (deze rechtspraak werd 
waargenomen door landsheerlijke ambtenaren, zoals grootbaljuws, hoofdschouten en drossaards). De vrijwillige 
rechtspraak, waartoe overdracht van onroerend goed (goedenissen) en erfverdelingen (lotingen) behoorden, 
vond eveneens plaats voor de schepenbank, die hierop een registratierecht (pontpenning) mocht heffen. De 
schepenbank had ook tal van bestuurlijke taken. Op regelmatige geërfdendagen (ook gouwdagen genoemd) 
bespraken ze het gemeentebeleid. Dit omvatte ook de organisatie van de inning van zekere belastingen die 
verschuldigd waren aan de dorpsheer, de aanstelling van onderwijzers en vroedvrouwen, het zorg dragen voor 
de begaanbaarheid van wegen en waterlopen (belijden genoemd), beheren van gemeentegronden en het 
verzekeren van de veiligheid van het dorp. 
17 De kaak was een verhoging, platform of schavot. Misdadigers werden daarop gezet om ze voor het oog van 
iedereen te straffen of om ze door het publiek te laten bespotten. De precieze herkomst van kaak is niet duidelijk, 
maar al in het Middelnederlands werd dit woord gebruikt in de betekenis ‘schavot, verhoogde stellage waarop 
misdadigers werden gestraft’. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands vermoedt dat kaak in de 
betekenis ‘steiger, stellage’ al langer voorkwam. Later kreeg het in op de kaak stellen de specifieke betekenis 
‘schavot waarop misdadigers werden tentoongesteld en gestraft’. De verhoging waarop de misdadigers stonden, 
werd in latere eeuwen vervangen door een paal of verhoging tegen de wand van het stadhuis. De benaming kaak 
bleef in gebruik en kreeg de betekenis ‘schandpaal’ erbij. De uitdrukking veranderde daardoor van op de kaak 
stellen in aan de kaak stellen. 
18 Zie voor het Kempense Zolder: http://de-wit.net/bronnen/histo/keur-limb-b-zolder.htm en voor Vlijtingen: 
http://de-wit.net/bronnen/histo/keur-limb-b-zolder.htm. J. Behets en J. Grauwels redigeerden De Keurboeken 
voor het graafschap Loon en het omliggende, einde 16de – einde 18de eeuw (1980, 1981, 1982). 

http://de-wit.net/bronnen/histo/keur-limb-b-zolder.htm
http://de-wit.net/bronnen/histo/keur-limb-b-zolder.htm
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GERDINGEN    
Gerdingen is nu een dorp in de Belgische provincie Limburg, en een deelgemeente van de stad 
Bree. In de tijd waarop dit onderzoek zich richt was Gerdingen een boerderijendorp bij het 
stadje Bree. Gerdingen maakte deel uit van de Vier Crispelen, een ministaatje met Bree als 
centrum. Het had echter een eigen schepenbank. Gerdingen behoorde oorspronkelijk tot de 
Sint-Martinusparochie van Beek, die vrijwel geheel Bree omsloot. Gerdingen ligt aan de rand 
van het Kempens Plateau.  
 

 
 

Primitief kadaster Provincie LIMBURG Gemeente GERDINGEN 1840 – 1843 (www.cartesius.be) 
 

Parochieregisters 
Het onderzoek naar de familienaam Betten in de parochieregisters van Gerdingen heeft 
uitgewezen dat gedurende de periode 1628-1821 daar geen dopen, huwelijkssluitingen of 
begrafenissen van naamdragers Betten hebben plaatsgevonden. In de kerkelijke registers van 
de Rooms Katholieke Kerk van Gerdingen komen Betten-naamdragers niet voor.  
 
Gerdingse en Beekse stambomen 
Zie voor de uitgebreide stamboom van de familie Paradis (Laurentius Paradis 1632-1681 en 
Maria Michels 1637-1694, Gerdingen):  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-paradis-
bree/I21242.php. Hierin ook bijvoorbeeld veel gegevens m.b.t. een familie Cillen (Jan x 
Margateha Peunen. De publicatie Stamboom Paradis Bree is samengesteld door Jan Neelen. 
Zie voor een stamboom Drijkoningen, Petrus Drijcoeningen en Aleijdis Heskens (o.m. Beek): 
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-drijkoningen/I85.php. 

http://www.cartesius.be/
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-paradis-bree/I21242.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-paradis-bree/I21242.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-drijkoningen/I85.php
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REPPEL 
Gedurende de periode die wij in dit boek onderzoeken (ruwweg 16de-17de eeuw) behoorde 
Reppel tot de ‘Vier Crispelen’. De Vier Crispelen bestond toen uit vier Loonse heerlijkheden , 
namelijk de stad Bree en de omliggende drie dorpen Gerdingen, Beek en Reppel. Reppel is nu 
een deelgemeente van Bocholt. Het ligt iets ten zuiden van het centrum van Bocholt. Reppel 
heeft een oppervlakte van 670 ha en telde 1089 inwoners in 2013. Het dorp bestaat uit een 
kleine kern rondom de kerk. De meeste huizen liggen als een lint langs de weg Bocholt-
Peerderbaan (Reppelerweg). Er staan oude en fraaie boerderijen in de omgeving. 
 

 
 

Primitief kadaster Provincie LIMBURG Gemeente REPPEL 1840 – 1843 
)https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_01884_000/550_0001_000_018

84_000_0_0001.jp2) 

 
Geschiedenis 
Reppel werd voor het eerst in een document uit 726 genoemd. De oude naam van Reppel is 
Repla, Rieplo of Replo. Mogelijk afkomstig van het Latijnse ‘ripa’ of ‘ripula’ (kleine oever). Ook 
de verklaring rep (reep, strook) en lo (bos) wordt wel genoemd. De vermelding is echter 
afkomstig uit het Liber aureus Epternacensis uit 1191, waarin de oudere documenten waren 
overgeschreven, maar dat niet geheel betrouwbaar wordt geacht. Volgens het Liber aureus 
Epternacensis schonk een plaatselijke Frankische heer, die Henricus genoemd werd, in 726 
zijn allodium aan de Abdij van Echternach, waar de Heilige Willibrordus (658-739) vandaan 
kwam. Dit allodium wordt aangeduid als villa Replo: ‘Et Henricus mihi condonabat in villa quae 
vocatur Replo’. Reppel werd dus aangeduid als ‘villa’: een hoeve of landhuis met veel 

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_01884_000/550_0001_000_01884_000_0_0001.jp2
https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_01884_000/550_0001_000_01884_000_0_0001.jp2
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bijgebouwen, die het centrum van het allodium vormde en in feite een (landbouw)-
gemeenschap langs de oever van de Abeek was. 
 
Vanaf de late Middeleeuwen behoorde Reppel tot het buitengebied (buitinge) van de stad 
Bree en vormde zoals gezegd een van de Vier Crispelen van deze stad. Aldus moesten ze ook 
een groep van 17 man leveren om de stad Bree in conflicten bij te staan. Ook bij de Slag van 
Sint-Nicolaasdag 1648 vocht Reppel mee, waarbij één dode te betreuren viel. Juridisch viel 
Reppel onder de buitenbank van Bree, een schepenbank voor het buitengebied. Reppel had 
in het feodale tijdperk 2 burgemeesters, die jaarlijks verkozen werden door de inwoners. De 
Galgenberg was vroeger het toneel van de gehangenen. Reppel maakte deel uit van het 
Graafschap Loon, dat later onderdeel werd van het Prinsbisdom Luik. 
 

 
 
Het straat- of lintdorp Reppel met bebouwing aan de doorgaande wegen, van linksonder slingerend naar rechtsboven is de 

Reppelerweg; net boven het midden van rechts naar links omlaag slingert de Abeek 
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Betten in de Parochieregisters 
De kerkelijke registers van de Rooms Katholieke Kerk van Reppel bestrijken de periode van 
1635-1878. Het overzicht van de films vinden we hier: 
https://www.familysearch.org/search/catalog/57288?availability=Family%20History%20Library. 
 
HUWELIJK HENRICUS BETTEN EN MARIA BREMANS 23 september 1638 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMJ-N?i=108&cat=57288 
 

Getuigen bij de huwelijkssluiting: Petrus Genen, Arnoldus Heeckens, Joannes Quax, etc.  
 
Over de getuigen bij een huwelijk: Marc Philippe in email 18-8 2019 ‘Huwelijksgetuigen stelden 
meestal niet veel voor en hoeven geen familie te zijn. Dat kan even goed de koster zijn. Die 
Heeckens en Quax zijn geregeld getuigen in die periode. 
 
Over de hoogzwangere bruid: Marc Philippe in email 12-12 2019 ‘Ik denk dat het voor de 
meeste pastoors geen probleem was zwanger te zijn voor het huwelijk als men maar huwde 
voor het kind geboren werd. Als een pastoor er toch een probleem mee had, nou 'so what'. 
Wat als hij de zwangere buik niet zag? Het belangrijkste voor de kerk was het huwelijk. 
 
Over het mooie handschrift van de pastoor: Vanaf 1634 tot 3 februari 1654 tekent daarvoor 
pastoor Dominicus Smeijers. Twintig jaar ‘dienstknecht’ te Reppel. 
 
Over fouten in het naamregister:  In het alfabetisch naamregister van Reppel is Betten soms 
niet te vinden omdat de naam anders is getranscribeerd. De achternaam Betten is verworden 
tot Leetnen. En dat nog consequent ook-. Alle kinderen staan ook onder Leetnen! 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM8-C?i=17&cat=57288 

 

https://www.familysearch.org/search/catalog/57288?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMJ-N?i=108&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM8-C?i=17&cat=57288
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMZ-1?i=22&cat=57288 

 
DOOP CATHARINA BETTEN, Reppel, 10 oktober 1638 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM5-5?i=46&cat=57288 

 
 
10 oktober is gedoopt Catharina Betten, dochter van Henricus Betten en Marie Bremans 
coniugum (gehuwd). Doopgetuigen: Joannes Gijsels  uit Kaulille en Margaretha Noukens. 
 
DOOP MARGARETA BETTEN, Reppel, 5 februari 1640 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM5-4?i=47&cat=57288 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMZ-1?i=22&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM5-5?i=46&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM5-4?i=47&cat=57288
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In het jaar van onze HEER 1640 5 februari is gedoopt Margareta dochter van Henricus Betten 
en Marie Bremans (gehuwd) hebben ten doop gehouden (doopgetuigen) Nicolaus Luijten uit 
Meeuwen en Margareta Cobben, echtgenote van Henricus Genen. 
 
DOOP  MARGARETA BETTEN, Reppel, 15 december 1641 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMR-7?i=48&cat=57288. 

 
15 december 1641 is gedoopt Margareta dochter van Henricus Betten en Maria (gehuwd)  
habitantum in villa Monts (inwoner op de boerderij Monts19). 
Doopgetuigen: Joannes Ripershoven en Margareta Soers uit Beek. 
 
DOOP ANTONIUS BETTEN, Reppel, 10 februari 1644 
 

 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMR-7?i=48&cat=57288 
 

Tekst duidelijk, doopgetuigen Dionijsius Betten en Catharina Kreijkens 
                                                           

19 Het gaat hier om een grote boerderij met veel gronden. Op de kaarten van Reppel zien we Mons Veld, Mons 
Bemden. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMR-7?i=48&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMR-7?i=48&cat=57288
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DOOP MARIA BETTEN, Reppel, 5 maart 1645 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMR-7?i=48&cat=57288 

 
Doopgetuigen: N. Betten en Helwigis Bremans 
 
DOOP CHRISTINA BETTEN, Reppel, 24 september 1647 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMP-G?i=49&cat=57288 
 

Doopgetuigen: Arnoldus Walpratz en Margareta Bremans 
 
HUWELIJK HENRICUS BETTEN en Maria Bremans, Reppel 23-9 1638 en daarmee het enige 
Betten-huwelijk in Reppel. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z92D-T?i=1016&cat=57288 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMR-7?i=48&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMP-G?i=49&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z92D-T?i=1016&cat=57288
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Overlijdens in een echt Reppelse familie: Bremans 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM4-F?i=28&cat=57288  

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM4-F?i=28&cat=57288 

 
 
Overlijdens naamdragers Betten in Reppel en fouten in het naamregister 
Onder de B wordt in het overlijdensregister van Reppel geen Betten gevonden. Mogelijk onder 
de L van Leetnen (zie p. 184, fouten in het naamregister)? Wie schets onze verbazing: eenmaal 
verkeerd gelezen, altijd verkeerd gelezen. Zo’n fenomeen bergt een les in zich.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMH-N?i=30&cat=57288 

Lucia Betten staat hier te boek als Lucia Leetnen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM4-F?i=28&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM4-F?i=28&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMH-N?i=30&cat=57288
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In dit Reppelse register zijn de kinderen van Henricus Betten en Maria Bremans dan ook 
allen onder de familienaam Leetnen beland! 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMC-R?i=10&cat=57288 

 
Hier komen we dan ook nog een Arnoldus Leetnen op het spoor: gedoopt 23 februari 1656! 
Bij onderzoek is dit een zeer moeilijk leesbare tekst, maar in elk geval geen Betten-naam-
drager: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM5-2?i=52&cat=57288 
 
 

OVERLIJDEN LUCIA BETTEN uit Grote Brogel, Reppel 27 mei 1635 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMX-L?i=131&cat=57288 
 

De overlijdensakte geeft behalve naam, datum en plaats van herkomst nog een aspect van 
Lucia’s leven. Ze is ancilla apud Joes Monts: dienstmeid bij Joannes Monts. Dit is mogelijk 
dezelfde boerderij Monts als waar de op 15 december 1641 gedoopte Margareta Betten met 
haar ouderlijke gezin van Henricus Betten en Maria Bremans inwoonden!  Het ziet er naar uit 
dat deze familie Betten werkzaam was in deze blijkbaar grote hoeve. Lucia is de enige Betten-
naamdrager die in de overlijdensakten van Reppel genoemd wordt. Toch is ook Margarita 
Betten (5-02 1640) overleden voor 1641, hoogstwaarschijnlijk te Reppel.  
 
Het aantal inwoners van Reppel 
1711: 130 
1794: 143 
 
Gezinskaarten Reppel  
Gelukkig zijn er ook voor Reppel de zogenaamde Gezinskaarten opgemaakt, die een prachtig 
overzicht van het gezin Henricus Betten en Marie Bremans in Reppel geven: 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMC-R?i=10&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSM5-2?i=52&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMX-L?i=131&cat=57288
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z922-L?i=943&cat=57288 
 

Families Walpratz en Thijs 
Wanneer op 13 februari 1639 in het grote gezin van Arnoldus Walpratz/Walpraets/ alias 
Walpratz en Christina N. het vierde kind, de zoon Henricus wordt gedoopt, zien we Marie 
Bremans als meter en bij het negende kind op 13 april 1648 is Henricus Betten de peter, zie 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z9GN-2?i=1012&cat=57288 

Arnoldus Walprats was peter bij de doop van Christina Betten op 24 september 1647! 
 

16 oktober 1647, bij de doop van Henricus Thijs, zoon van Theodorus Thijs en Margareta 
Vrancken zien we Henricus Betten als peter optreden. Verder komen Henricus en Maria in 
dit register niet meer voor.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z926-V?i=1001&cat=57288 

 
Overzicht van Betten-naamdragers in Reppel 
Betten, Henricus 
Gehuwd voor de kerk op 23-09-1638 te Reppel met Bremans, Maria. Getuigen bij de 
huwelijkssluiting: Petrus Genen, Arnoldus Heeckens, Joannes Quax, etc. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Betten, Catharina, gedoopt op 10-10-1638 te Reppel (getuige(n): Joannis Gijsels 

(Kaulille) en Margaritha Noukens). 
   2.  v  Betten, Margaritha, gedoopt op 05-02-1640 te Reppel (getuige(n): Nicolaes Luyten 

(Meeuwen) en Margaritha Cobben (echtg. Henricus Genen), overleden voor 1641 te 
Reppel. 

   3.  v  Betten, Margaritha, gedoopt op 15-12-1641 te Reppel (getuige(n): Joannis 
Ripershoven en Margaretha Soers (Beek)). 

   4.  m  Betten, Antonius, gedoopt op 10-02-1644 te Reppel (getuige(n): Dionijsius Betten en 
Catharina Kreykens). 

   5.  v  Betten, Marie, gedoopt op 05-03-1645 te Reppel (getuige(n): N. Betten en Helwinis 
Bremans). 

   6.  v  Betten, Christina, gedoopt op 24-09-1647 te Reppel (getuige(n): Arnoldus Walpratz 
en Margareta Bremans). 

 
Betten, Lucia, overleden op 27-05-1635 te Reppel. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z922-L?i=943&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z9GN-2?i=1012&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C39M-Z926-V?i=1001&cat=57288
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De familie Monts/Mons en een opmerkelijke situatie 
1. In 1635 zagen we bij het in Reppel overlijden van Lucia Betten uit Grote Brogel dat zij 

‘ancilla apud Joes Monts’ was, dienstmeid bij Joannes Monts. Hieronder lezen we in 
het genealogisch overzicht Monts, dat Joannes Monts in 1638 in Reppel is overleden.  

2. In 1641, bij de doop van Margareta, dochter van Henricus Betten en Maria Bremans 
zagen we dat zij waren ‘habitantum in villa Monts’ ofwel inwoner op de boerderij 
Monts. 

3. Op de kaart van Reppel zien we een hoeve met bijgebouw liggen tussen de Mons 
Bemden en Mons Veld.  

4. Klaarblijkelijk, gelet op onderstaande Genealogie Monts, is zijn zoon Leonardus Monts 
(Reppel, 1637) zeer kort na het overlijden van diens eerste vrouw Johanna Clerx († 
Reppel, 8-06 1666) gehuwd (Reppel, 25-07 1666) met een Maria Bremans, die met 
hem (2-5 1667 en 23-03 1670) twee zonen krijgt. Van het overlijden van Henricus 
Betten vóór 1666 was geen aantekening te vinden. Uiteraard kan het hier over een 
andere Maria Bremans gaan. Hoe komen we te weten of dit Henricus’ vrouw Maria 
Bremans is? De enige Maria Bremans die voor wat betreft Reppel en de tijd in de buurt 
komt, overleed in 1654: (Bremans, N.N., Gehuwd met N.N., N.N.; Uit dit huwelijk: 1. 
Bremans, Marie, overleden op 30-06-1654 te Reppel en 2. Bremans, Petrus, overleden 
op 27-09-1646 te Reppel).20 
Wanneer Henricus Betten inderdaad voor 1666 is overleden, blijft Maria Bremans 
achter met zes kinderen (van 28, 26, 25, 21, en 19 jaar oud). Die zijn dan volwassen, 
echter in Reppel vinden we in de parochieregisters niets van een huwelijk o.i.d. van 
een van hen. ‘Onze’ Maria Bremans zelf is in 1666 (indien geboren rond 1618) 48 jaar 
oud! Dat is niet een leeftijd waarop de geboorte van nog twee kinderen verwacht kan 
worden. Ergo: Leonardus Monts trouwde met een naamgenote van de echtgenote van 
Henricus Betten, welk gezin Betten-Emons hoogstwaarschijnlijk naar een andere 
woonplaats is verhuisd.  

 

 
 

Kaart Reppel: Mons Veld en Mons Bemden met daar tussen een grote hoeve met los bijgebouw.  
Bree kent geen familienaam Mons, Bocholt wel. Volgens GUL zijn er dopen Monts in Beek en Millen:  

102 hits bij Mons en 15 bij Monts.  

                                                           
20 GUL: file:///I:/4prbs-vzidx/vzidx.htm. GUL geeft hier wel veel, maar geen vroege informatie over een familie, 
dan wel het ouderlijke gezin van Maria Bremans in Reppel.  

file:///I:/4prbs-vzidx/vzidx.htm
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Genealogie Mons en Monts bij GUL 
 
Mons, Mathias. 
Gehuwd met N.N., Marie. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Mons, Joannis, gedoopt op 16-12-1673 te Reppel (getuige(n): Henricus Emans 

(Tongerlo) en Aleidis Moys). 
   2.  v  Mons, Gertrudis, gedoopt op 16-12-1673 te Reppel (getuige(n): Lambertus 

Timmermans en Helena Bremans). 
 
Monts, Bartholomeus, overleden op 16-09-1635 te Reppel. 
  
Monts, Joannis, overleden op 15-02-1638 te Reppel. 
Gehuwd voor de kerk op 28-10-1636 te Reppel met Indenhoeck, Margaritha. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Monts, Leonardus, gedoopt op 14-09-1637 te Reppel. 
 
Monts, Leonardus, gedoopt op 14-09-1637 te Reppel (getuige(n): Joannis Philipkens en 
Helena Philipkens), overleden op 16-04-1670 te Reppel op 32-jarige leeftijd. Zoon 
van Monts, Joannis en Indenhoeck, Margaritha. 
 
Gehuwd met Clerx, Johanna, overleden op 08-06-1666 te Reppel. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Monts, Joannis, gedoopt op 05-09-1662 te Reppel (getuige(n): Bartholomeus Clerx 

(Eksel) en Elisabeth Clerx (Neerpelt)). 
   2.  v  Monts, Aleidis, gedoopt op 30-03-1664 te Reppel (getuige(n): Leonardus Wilbordts en 

Catharina Ijden). 
   3.  m  Monts, Sebastianus, gedoopt op 02-06-1666 te Reppel (getuige(n): Jacobus Schepers 

en Catharina Clerx). 
 
Monts, Leonardus. 
Gehuwd voor de kerk op 25-07-1666 te Reppel met Bremans, Marie. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Monts, Petrus, gedoopt op 02-05-1667 te Reppel (getuige(n): Petrus Didden (Grote-

Brogel) en Catharina Grauwen). 
   2.  m  Monts, Joannis, gedoopt op 23-03-1670 te Reppel (getuige(n): Eugenius Bremans en 

Aleidis Thielen). 
 
Monts, Marie, overleden op 22-09-1699 te Reppel. 
  
Monts, Mathias, overleden op 22-03-1683 te Reppel. 
Gehuwd voor de kerk op 06-09-1681 te Reppel met Jaspaerts, Marie. 
  
Monts, Nicolaus. 
Gehuwd voor de kerk op 17-04-1701 te Reppel met Raymakers, Margaritha. 
 
 

file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0004.htm%23BM576
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0004.htm%23BM574
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0004.htm%23BM575
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Een familie Walpratz nader bekeken 
Bij de doop van Christina Betten (Reppel, 24 september 1647) komen we een peter tegen met 
een intrigerende 21naam: Arnoldus Walpratz. Onderzoek in de alfabetische naamregisters (van 
de PR) leverde verschillende Walpratz-naamdragers tussen 1643 en 1787 op. Ook leert het 
ons dat (de of een) Arnoldus uit september 1647 ruim een jaar later in Meeuwen overleden is 
op 6 december 1648.  
 
Hieronder overzichten van Reppelse Walpratz-dopen, - huwelijken en -overlijdens.  
 

 
 
DOPEN WALPRATZ 
 

 
 

                                                           
21 Er is bij mij geen wetenschap van familiaire betrekking tussen de families Betten en Walpratz. Mij is van zo’n 
verband althans (nog) niets gebleken, alhoewel Arnoldus natuurlijk wel peter was bij Christina Betten! Overigens 
was Christina’s moeder Maria Bremans al veel eerder, te weten nog voor haar huwelijk met Henricus Betten, 
namelijk op 13-02 1639 meter bij de doop van Arnoldus’ zoon Henricus en haar vader Henricus negen jaar later 
peter bij  de doop van Judocus Walpraetz op 13-04-1648 te Reppel. Tevens is er een opmerkelijke verbonden-
heid in peter- en meterschap m.b.t. de familie Thijs, zoals hieronder bij het bespreken van de familienaam 
Walpratz blijkt. Dat deze Walpratz-gegevens hier worden opgenomen, is toch bovenal vanwege de curieuze 
naam. Voor onderzoekers kan het interessant zijn deze familie nader te onderzoeken op mogelijk Franse, Duitse 
dan wel Poolse origine.   
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMZ-F?i=14&cat=57288 

 
HUWELIJKEN WALPRATZ 
 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMC-L?i=27&cat=57288  

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMZ-F?i=14&cat=57288
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMC-L?i=27&cat=57288
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De Arnoldus Walpratz die met Agnes Kusters trouwt (Reppel, 1696), zal een kleinzoon zijn van 
de Arnold die bij de doop van Christina Betten peter is. Het ziet er naar uit dat Arnold Walpratz 
(† 1648) de eerste van deze familienaam in Reppel is en dat hij begin 17de eeuw van elders in 
Reppel is komen wonen.  
 
OVERLIJDENS WALPRATZ 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMH-6?i=32&cat=57288  
 
De familienaam Walpratz en varianten 
Wie op internet naar de familienaam Walpratz of Walprats zoekt, zal niet vinden. GUL 2019 
laat zien dat er van de ruim 3,2 miljoen personen die zij in Belgisch Limburg onderzochten in 
Bocholt welgeteld een huwelijk Walpraets is geweest. Wie dat echter nader onderzoekt in de 
namenregisters van de PR bij GUL komt iets breder uit: WALPRAETS (19), WALPRAETS 
(WALBURGS) (1), WALPRAETZ (11), WALPRATS (5). Bij verder inzoomen zien we het volgende: 
 
WALPRAETS 
Agnes (-1724) 203 
Aldegonde (1717-) 203 
Andreas 69 70 
Anna (-1768) 30 183 203 
Anna (-1787) 203 
Bartholomeus (-1702) 203 
Bartholomeus (1703-1707) 203 
Bartholomeus (1707-) 203 
Christianus 203 
Christina (-1673) 203 
Elisabeth (-1670) 203 
Elisabeth (1701-) 105 203 
Henricus 203 203 

Henricus (1665-) 105 
Henricus (1699-) 203 
Henricus (1711-1792) 69 70 
Joannis (1710-) 203 
Leonardus (-1733) 203 
Petrus (1713-) 203 
 
WALPRAETS (WALBURGS) 
Elisabeth 80 
 
WALPRAETZ 
Adrianus (1649-) 203 
Anna (1642-) 203 
Arnoldus (-1648) 203 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1B-QSMH-6?i=32&cat=57288
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1484
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1002
file:///I:/4PrBsWeb/grote-brogel-bs/grote-brogel-bs-0012.htm%23BM6375
file:///I:/4PrBsWeb/grote-brogel-pr/grote-brogel-pr-0004.htm%23BM1969
file:///I:/4PrBsWeb/bree/bree-00020.htm%23BM28991
file:///I:/4PrBsWeb/opglabbeek/opglabbeek-00027.htm%23BM42596
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0003.htm%23BM340
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1485
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1487
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM998
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM999
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1258
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1488
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0004.htm%23BM1489
file:///I:/4PrBsWeb/kaulille-ls/kaulille-ls-0004.htm%23BM541
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1179
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1289
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM994
file:///I:/4PrBsWeb/kaulille-ls/kaulille-ls-0007.htm%23BM1041
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM996
file:///I:/4PrBsWeb/grote-brogel-bs/grote-brogel-bs-0012.htm%23BM6376
file:///I:/4PrBsWeb/grote-brogel-pr/grote-brogel-pr-0004.htm%23BM1971
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1000
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1491
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1001
file:///I:/4PrBsWeb/hechtel-eksel-fusie/hechtel-eksel-fusie-00007.htm%23BM12657
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1014
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1009
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1003
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Barbara (1645-) 203 
Goswinus (1637-) 203 
Henricus (1639-) 203 
Jacobus (1646-) 203 
Judocus (1643-1648) 203 
Judocus (1648-) 203 
Margaritha (1634-) 203 
Marie (1636-) 203 
 

WALPRATS 
Catharina (-1654) 203 
Dimphna (1654-) 203 
Henricus (-1715) 203 
Joannis 203 203 
Judocus (-1643) 203 
 

We constateren dat deze namen voorkomen in de volgende gemeenten, aangeduid met een 
nummer, terwijl uit de lijst van gemeenten van GUL 2019 (Documenten) blijkt dat deze 
nummers staan voor de volgende zeven Loonse steden of dorpen waar deze naamdragers 
voorkomen: 
30 Bree 
69 Grote Brogel Burgerlijke Stand 
70 Grote Brogel Parochieregisters 
80 Hechtel-Eksel (fusie) 
105 Kaulille 
183 Opglabeek 
203 Reppel (verreweg de meest voorkomende) 
 
N.B. Door in deze originele tekst met de cursor op het nummer achter de naam te gaan 
staan (Ctrl + klikken voor koppeling) krijg je direct de betreffende namen te zien).  
 
 
Diverse personen en gezinnen Walpratz/Waelpraets 
Waelpraets, Arnoldus, gedoopt ??-07-1667 te Reppel (getuige(n): Leonardus Preggen en 
N.N.), overleden op 04-01-1736 te Reppel. 
Zoon van Waelpraets, Henricus en Lamers, Elisabeth. 
Gehuwd voor de kerk op 08-01-1696 te Reppel met Kusters, Agnes. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Waelpraets, Elisabeth, gedoopt op 22-01-1696 te Reppel (getuige(n): Petrus Heeckers 

en Walb. Groenen). 
   2.  m  Waelpraets, Henricus, gedoopt op 07-01-1698 te Reppel (getuige(n): Henricus 

Walpraets en Anna Weltiens). 
 
Waelpraets, Elisabeth, overleden op 11-06-1751 te Reppel. 
  
Waelpraets, Henricus. 
Gehuwd met Lamers, Elisabeth. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Waelpraets, Arnoldus, gedoopt op 12-06-1662 te Reppel (getuige(n): Mathias Dirix 

(Bocholt) en Gertrude Prencken(Bocholt)), overleden voor 1667 te Reppel. 
   2.  m  Waelpraets, Jacobus, gedoopt op 09-10-1664 te Reppel (getuige(n): Joannis Velarts 

en Petronella Hockers). 
   3.  m  Waelpraets, Arnoldus, gedoopt ??-07-1667 te Reppel. 

file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1011
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1007
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1008
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1012
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1010
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1013
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1005
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1006
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1493
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1017
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1455
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1015
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1125
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM1492
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM984
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM985
file:///I:/4PrBsWeb/reppel/reppel-0006.htm%23BM988
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   4.  m  Waelpraets, Josephus, gedoopt 31-09-1674 te Reppel (getuige(n): Henricus 
Lauwers(Bocholt) en Marie Corstiens (Raengelroy)). 

   5.  v  Waelpraets, Catharina, gedoopt op 21-07-1682 te Reppel (getuige(n): Joannis 
Premens en Marie Grobben). 

 
Walpraets, Agnes, overleden op 20-11-1724 te Reppel. 
  
Walpraets, Anna, overleden op 08-02-1787 te Reppel. 
  
Walpraets, Bartholomeus, overleden op 04-09-1702 te Reppel. 
  
Walpraets, Christianus. 
Gehuwd voor de kerk op 19-02-1719 te Reppel met Reyners, Christina. 
  
Walpraets, Christina, overleden ??-??-1673 te Reppel. 
  
Walpraets, Henricus. 
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1698 te Reppel met Thijs, Helena. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Walpraets, Henricus, gedoopt op 09-05-1699 te Reppel (getuige(n): Petrus Vandijck 

en Catharina Thijs). 
   2.  v  Walpraets, Elisabeth, gedoopt op 24-02-1701 te Reppel (getuige(n): Judocus 

Walpraets en Aleidis Thijs). 
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 16-01-1731 te Reppel 
met Jaeckers, Mathias. 

   3.  m  Walpraets, Bartholomeus, gedoopt op 26-12-1703 te Reppel (getuige(n): Andreas 
Waelpraets en Margaritha Marijen), overleden voor 1707 te Reppel. 

   4.  m  Walpraets, Bartholomeus, gedoopt op 15-03-1707 te Reppel (getuige(n): Petrus Thijs 
en Catharina Nijs). 

   5.  m  Walpraets, Joannis, gedoopt op 28-03-1710 te Reppel (getuige(n): Clauwers alias 
Geenen Mathias en Catharina Cloietiens). 

   6.  m  Walpraets, Petrus, gedoopt op 14-04-1713 te Reppel (getuige(n): Arnoldus Walpraets 
en Marie Laetiens). 

   7.  v  Walpraets, Aldegonde, gedoopt op 09-07-1717 te Reppel (getuige(n): Laurentius Thijs 
en Margaritha Drieskens). 

 
Walpraets, Henricus. 
Gehuwd voor de kerk op 18-08-1715 te Reppel met Thys, Lucia, overleden op 19-04-1718 te 
Reppel. 
  
Walpraets, Leonardus, overleden op 17-11-1733 te Reppel. 
  
Walpraetz, Arnoldus, overleden op 06-12-1648 te Meeuwen. 
Gehuwd met N.N., Christina. 
Uit dit huwelijk: 

   1.  v  Walpraetz, Margaritha, gedoopt op 21-11-1634 te Reppel (getuige(n): Petrus 
Guetiens en Helena Das). 
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   2.  v  Walpraetz, Marie, gedoopt op 27-04-1636 te Reppel (getuige(n): Henricus Vrancken 
en Helena Tibets). 

   3.  m  Walpraetz, Goswinus, gedoopt op 22-11-1637 te Reppel (getuige(n): Mathias 
Straetmans en Elisabeth Loijers). 

   4.  m  Walpraetz, Henricus, gedoopt op 13-02-1639 te Reppel (getuige(n): Henricus Genen 
en Marie Bremans). 

   5.  v  Walpraetz, Anna, gedoopt op 05-03-1642 te Reppel (getuige(n): Joannis Gabriels en 
Marie Kerts). 

   6.  m  Walpraetz, Judocus, gedoopt op 29-06-1643 te Reppel (getuige(n): Arnoldus 
Geukens en Catharina Bosmans), overleden voor 1648 te Reppel. 

   7.  v  Walpraetz, Barbara, gedoopt op 04-12-1645 te Reppel (getuige(n): Joannis Quax en 
Johanna Tibets). 

   8.  m  Walpraetz, Jacobus, gedoopt op 30-12-1646 te Reppel (getuige(n): Henricus Neesen 
en Marie Kessels). 

   9.  m  Walpraetz, Judocus, gedoopt op 13-04-1648 te Reppel (getuige(n): Henricus Betten 
en Catharina Geutiens). 

   10.  m  Walpraetz, Adrianus, gedoopt op 23-08-1649 te Reppel (getuige(n): Bartholomeus 
Kuijpers en Mathilda Genen). 

  
Walprats, Henricus, overleden op 23-03-1715 te Reppel. 
Gehuwd met Thys, Helena, overleden op 14-03-1715 te Reppel. 
  
Walprats, Joannis. 
Gehuwd met N.N., Catharina. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Walprats, Dimphna, gedoopt op 25-01-1654 te Reppel (getuige(n): Leonardus 

Willeborts en Helena Gibels). 
   

Walprats, Judocus, overleden op 15-01-1643 te Reppel  
Walprats, Catharina, overleden op 11-11-1654 te Reppel. 
Walprats, Joannis. 
Gehuwd voor de kerk op 09-01-1655 te Reppel met Genkens, Marie. 
 
Walpraets in GENEANET 
(https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=henricus&n=walpraets ) 

 
Petrus WALPRAETS 

x Born 14 April 1713 (Friday) - Reppel, Limburg, België 
x Baptized 14 April 1713 (Friday) - Reppel, Limburg, België 

Witness : Arnoldus WALPRAETS; Witness : Marie LAETIENS 
 
 Parents 

o Henricus WALPRAETS, born about 1665, deceased after 1715 
Married 27 April 1698 (Sunday), Reppel, Limburg, België, to 

x Helena THIJS, born 16 August 1669 (Friday) - Reppel, Limburg, België, baptized 
16 August 1669 (Friday) - Reppel, Limburg, België, deceased 14 March 1715 
(Thursday) - Reppel, Limburg, België aged 45 years old 

 

https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=henricus&n=walpraets
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&m=P&v=petrus
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&m=N&v=walpraets
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=henricus&n=walpraets
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=helena&n=thijs
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 Siblings 
o  Henricus WALPRAETS 1699- 
�  Elisabeth WALPRAETS 1701-1788 Married 16 January 1731 (Tuesday), Reppel, 

Limburg, België, to Mathias JAECKERS † 
 Elisabeth WALPRAETS 1701-1788 Married 16 July 1740 (Saturday), Grote Brogel, 
Limburg, België, to Theodorus KERKHOFS †1747 
 Elisabeth WALPRAETS 1701-1788 Married 26 April 1750 (Sunday), Grote Brogel, 
Limburg, België, to Josephus GEUSENS † 

o  Bartholomeus WALPRAETS 1703-/1707 
o  Bartholomeus WALPRAETS 1707- 
o  Joannes WALPRAETS 1710- 
o  Petrus WALPRAETS 1713- 

 
Waelpraets in de Keurboeken van Bree (1618 (1770)22 
  
‘Van Waelpraets af tot Grobbenbampt ende den anderen hoeck wederom op Thijs bampt tot 
Fleutiens Jenne sal gevreedt blijven voor heijseijsie en torven en van ris te steecken, op pene 
van 7 schillingen. 
Marc Philippe: Torven en turven is hetzelfde als turf steken. Ris steken is het afsteken van 
graszoden (rissen, russen). Dus:  
‘… zal gevrijwaard blijven van het maaien van de heide en van het steken van turf en het 
afsteken van graszoden., op straffe van … ‘.  
 
Waelpraets in Achel  
 

 
 
http://www.geneapage.be/gemeenten/achel/ac-frm3.htm 

 

 
 

Langgerichte boerderij 

                                                           
22 Zie BIJLAGE VI Keurboeken Bree. 

https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=henricus&n=walpraets&oc=1
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=elisabeth&n=walpraets
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=mathias&n=jaeckers
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=theodorus&n=kerkhofs
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=josephus&n=geusens
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=bartholomeus&n=walpraets
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=bartholomeus&n=walpraets&oc=1
https://gw.geneanet.org/bvanherck?lang=en&pz=nore&nz=mermans&p=joannes&n=walpraets
http://www.geneapage.be/gemeenten/achel/ac-frm3.htm
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Modern overzichtskaartje van de plaatsen Bree, Beek, Gerdingen, Reppel, Bocholt en Veldhoven 

 
 

           
 

Afzonderlijke schuren zijn vereist wanneer er voldoende akkerland is om meer dan vijf of zes koeien te houden. 
Meer koeien betekent in deze Kempische arme streken meer mest, wat op zijn beurt resulteert in een grotere oogst,  

die  meer schuurruimte vereist. De kleinere schuren zijn meestal van het dwarsschuurtype: de poort  
bevindt zich in de lange zijde zodat dwars in het grondplan doorrit en dorsvloer komen te liggen. 
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Samenvatting Betten-naamdragers in Beek, Bree en Reppel 
Puntsgewijs in oplopende tijd23 volgen hier de voornaamste bevindingen van dit deel van het 
onderzoek naar naamdragers Betten in de Loonse plaatsen Bree, Beek, Gerdingen en Reppel. 
Later in het geheel van dit boek hoop ik  (onder meer vanwege doopgetuigen) klaarblijkelijke 
relaties naar voren te halen, die kunnen wijzen op verbindingen tussen de diverse personen 
en families Betten.   
 
1. In dit onderzoek zijn nogal wat nieuwe Betten-naamdragers ontdekt24, zowel alleengaand 
als in gezinsverband. De oudst-bekende daarvan is een Maria Betten die bij een doopdienst 
in Bree meter was in 1591. Zij zal zo tussen 1550 en 1570 geboren zijn, al weten we niet waar 
en wanneer precies. Hoogstwaarschijnlijk komt zij uit Bree. 
 
2. Op 27 mei 1635 overlijdt te Reppel Lucia Betten uit Grote-Brogel. Ze is ‘dienstmeid’ bij 
Joannes Monts. Dit is mogelijk dezelfde boerderij Monts in Reppel als waar de op 15 december 
1641 gedoopte Margareta Betten met haar ouderlijke gezin van Henricus Betten en Maria 
Bremans (in)woonden.   
 
3. Een Henricus Betten trouwt in Reppel op 23 september 1638 met Maria Bremans. 
Getuigen bij de huwelijkssluiting: Petrus Genen, Arnoldus Heeckens, Joannes Quax, etc. 
 
4. Catharina Betten is hun eerste dochter die in Reppel wordt gedoopt op 10 oktober 1638. 
Doopgetuigen zijn Joannes Gijsels  uit Kaulille en Margaretha Noukens.  
 
5. In het jaar 1640 is in Reppel op 5 februari Margareta Betten gedoopt, dochter van Henricus 
Betten en Marie Bremans. Doopgetuigen: Nicolaus Luijten uit Meeuwen en Margareta 
Cobben, echtgenote van Henricus Genen. 
 
6. Op 15 december 1641 is gedoopt Margareta Betten, dochter van Henricus Betten en Maria, 
(inwoner op de boerderij Monts) te Reppel. Doopgetuigen: Joannes Ripershoven en 
Margareta Soers uit Beek. 
 
7. Antonius Betten wordt als zoon van Joannes Betten en Margareta Soors gedoopt in Beek 
op 27 oktober 1641. Waar en wanneer zijn oudere broer Hermanus is geboren/gedoopt weten 
we niet alsook niet waar en wanneer zijn ouders trouwden. 
 
8. Te denken valt verder aan het gezin van Christianus Betten en Helena Nijs, die met hun 
dochter Maria Betten (1642) in de periode rond 1640 korte tijd in Bree hebben gewoond. Tot 
nu toe zijn we van hen geen verdere sporen tegengekomen. Hun dochter Maria Betten, wordt 
gedoopt 16 september 1642 in Bree. Doopgetuigen zijn Arnoldus Smis en Anna Gielen. 
 

                                                           
23 De vondsten worden in het boek zelf uiteraard per plaats beschreven en zullen uiteindelijk in genealogische 
vorm opgenomen worden in het Progen-programma BETTEN, alsook gepubliceerd via de site van genealoog Hans 
Prince, https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/. 
24 Enkele Betten-naamdragers die in dit deel van het onderzoek niet zijn opgenomen, maar wel worden 
beschreven in het boek Jacobus Betten en zijn verborgen verleden, zijn vanwege de volledigheid met betrekking 
tot de vondsten in de archieven van Bree en Beek hier genoemd en gemerkt met JBvv p.   

https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/
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9. Antonius Betten, zoon van Henricus Betten en Maria Bremans wordt te Reppel gedoopt op 
10 februari 1644. Doopgetuigen zijn Dionijsius Betten en Catharina Kreijkens. 
 
10. Maria Betten, dochter van Henricus Betten en Maria Bremans wordt te Reppel gedoopt 
op 5 maart 1645. Doopgetuigen zijn: N. (onleesbaar) Betten en Helwigis Bremans. 
 
11. Christina Betten, dochter van Henricus Betten en Maria Bremans, wordt te Reppel 
gedoopt op 24 september 1647. Doopgetuigens zijn: Arnoldus Walpratz en Margareta 
Bremans 
 
12. Bij de doop van Judocus Walpraetz op 13-04-1648 te Reppel zijn de doopgetuigen: 
Henricus Betten en Catharina Geutiens. 
 
13. Op 4 april 1655 wordt in Bree Elisabeth gedoopt, dochter van Mathias Joupen en Marie 
coniuga (zijn echtgenote). Doopgetuigen, peter en meter) Joannes Betten en Elijsabeth 
Houben. 
 
14. Bij de doop van Anna Swennen, dochter van Petrus Swennen alias Goessens en Helene 
Clouters, Bree, 19 augustus 1669 is Margarita de echtgenote van Joannis Betten de meter.   
 
15. Dan is er het al bekende gezin van de tot nu toe oudst-bekende stamvader Joannes Betten 
(overleden tussen 167025 en 1687) en Margareta Soors (-1689), van wie we nu weten dat ze 
in elk geval twee zonen hebben: Hermanus Betten (ca 1638-1717) en Antonius Betten (1641-
1710). Joannes Betten zal geboren zijn tussen 1600 en 1620 (gehuwd met Margriet ergens 
tussen 1637 en 1640?), terwijl we niet precies weten waar en wanneer. Hier ziet er naar uit 
dat gichtregisters van Bree (Rijksarchief Hasselt) mogelijk meer informatie kunnen verschaffen 
over Joannes, maar het kan ook zo zijn dat hij uit een ander deel van de Loonse Kempen 
afkomstig is.  
Margareta/Margriet Soors is tot heden in elk geval de oudst-bekende voormoeder van het 
door mij beschreven Betten-geslacht is. Uit het brede Soors-onderzoek valt m.i. onvoldoende 
op te maken wie haar ouders zijn en waar ze geboren is. Zij overleed als weduwe van Joannes 
Betten in Beek in 1689. 
 
16. Aleijdis Betten (dochter van Hermanus Betten en Petronella Tiesen, ged. Beek 14 sep-
tember 1670), was al uit het boek Jacobus Betten bekend (p.36). Bij haar doop waren peter 
Joannes Betten en meter Reneera Ceunen. Voor zover we er nu zicht op hebben, was deze 
peter Joannes B. de vader van Hermanus, de grootvader van de dopelinge. Meer dan de 
doopakte is van haar niet gevonden. 
 
17. Herman Betten en Catharina Viggels trouwen in Beek op 10 februari 1675. Getuigen zijn 
Leonard Coppen en Antonio Betten alsook frater26 Leonardus Coenen (van de parochie) 

                                                           
25 Joannes Betten was peter bij de doop van Aleijdis Betten 14 september 1670. Een andere naamgenoot Joannes 
B. in die periode is mij niet bekend geworden. 
26 Pater is in de Rooms-Katholieke Kerk de naam die gegeven wordt aan een monnik, kloosterling, missionaris of 
lid van een religieuze congregatie die priester is. Het woord  komt uit het Latijn, Grieks en Umbrisch en betekent 
‘vader’. Een frater (‘broeder’) is ook een lid van een kloostergemeenschap, religieuze congregatie of niet-
diocesaan instituut, maar heeft géén priesterwijding ontvangen, soms wel een diakenwijding.  
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18. Joannes Betten (eerste zoon van Hermanus B. en Catharina Viggels) wordt geboren in 
Beek en gedoopt op 24-10 1675. Doopgetuigen: Henricus Soors en Margarita van Mortel alias 
Soors. Uit het gezin van Hermanus en Catharina worden na Joannes de volgende Betten 
kinderen geboren en in Beek gedoopt: Matthias Betten 14 januari 1677 (doopgetuigen: 
Henricus Leen en Elisabetha Raeijmadekers), Gertrudis Betten 23 april 1679 (doopgetuigen 
Guilielmus Tiesen en Maria Coesen) en Margareta Betten 5 januari 1682 (doopgetuigen: 
Andreas Viggels en Helena Soors). 
Van dit en het latere nageslacht van Hermanus Betten en Catharina Viggels is de genealogie 
inmiddels bekend en breedvoerig beschreven in Jacobus Betten en zijn verborgen verleden.  
 
19. Het is 1684 als Catharina Vincken, dochter van Leonardus Vincken en Catharina Thewissen 
alias Lips alias Craexs hun dochter Catharina in Bree laten dopen, en een Anna Betten meter 
is. Anna is een verder nog onbekende naamdaagster Betten. Later zal de naam Anna in de 
familie Betten wel degelijk gevonden worden en zien we wellicht lijnen lopen.  
 
20. Wanneer Catharina Vincken, dochter van Leonardus Vincken en Catharina Thewissen alias 
Lips alias Craexs opnieuw een dochter Catharina in Bree laten dopen, 26 september 1686, is 
een Matthias Betten de peter. We kennen een Mathias Betten die op 14-1 1677 gedoopt 
wordt in Beek als zoon van Hermanus Betten en Catharina Viggels. Bij deze doopdienst in Bree 
van 1686 was hij was hij dan echter 9 jaar jong, te jong voor peterschap. Verder geen relaties 
bekend. 
 
21. Het is 25 november 1689 wanneer Margreta Soors weduwe van Joannis Betten in Beek 
overlijdt. 
 
22. Als in Bree op 13 december 1699 Lucia Jans(sen) gedoopt wordt, dochter van Goswinus 
Jans(sen) en Marie Nulkens alias Nullens, zijn de doopheffers Laurentius Betten als peter en 
Johanna Swennen in naam van Christina Corstiens als meter. Van Laurentius is tot nu geen 
nadere informatie bekend geworden.  
 
23. Margaretha Betten en Nicolaus Goffarts/Gofferdt trouwen in Beek op 6 april 1704 
 
24. Op 31 december 1710 overlijdt Antonius Betten in Bree. Hij is de zoon van Joannes Betten 
en Margareta Soors (en werd in Beek op 27 oktober 1641 gedoopt).  
 
25. Jacobus Betten en Elisabetha Stevens trouwen in Beek op 24 september 1711, met als 
huwelijksgetuigen Simone Thijs en Elisabetha Cleutgens. Van Jacobus weten we niet waar en 
wanneer hij geboren is of wie de ouders zijn, daarom zochten we uitgebreid naar Elisabetha 
en haar voorgeslacht Stevens. 
 
26. Dan doen zich in het gezin van Jacobus Betten alias Stevens en Elisabeth Stevens in Beek 
tussen 1713 en 1720 een viertal dopen voor:  Mathias Betten 14 april 1713, Maria Betten 
alias Stevens 16 januari 1715, Petrus Betten alias Stevens 19 november 1716 en Anna Betten 
alias Stevens 21 januari 1719 (geen doopgetuigen vermeld). 
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Deze Jacobus Betten kan niet de door mij breedvoerig beschreven voorvader Jacobus zijn, 
want die leefde van ≈ 1699 tot 1762 en was een zoon van Matthias Betten (1677-1739)  en 
Elizabeth Broeckmans (1691-1738).  
 
27. Op 2 april 1717 wordt in Beek Joel Goffaert gedoopt, zoon van Nicolaes Goffaert en 
Margaretha Betten. Geen doopgetuigen vermeld.   
 
28. Maria Margareta Hament wordt in Beek op 3 april 1717 gedoopt, dochter van Judo 
Hament en Maria Betten. Geen doopgetuigen vermeld (JBvv p.46).  
 
29. Op 6 oktober 1719 wordt in Beek Fransiscus Goffart gedoopt, zoon van Nicolai Goffart en 
Margaretha Betten. Geen doopgetuigen vermeld (JBvv p46). 
 
30. Van Anna Betten (alias Stevens, Beek 1719-1781) weten we dat zij in 1766 betrokken was 
bij religieuze voorbede in de parochie Beek. 
 
31. 4 januari 1743 overlijdt in Bree een Maria Betten uit Beek. Wie is zij? We kennen wel een 
Maria Betten uit Bree (1642), maar dat zou betekenen dat ze, voor die tijd redelijk 
exceptioneel, ruim 100 jaar oud is geworden. Het feit dat er bij staat ex Beek zal eerder 
betekenen dat zij ook in Beek geboren en gedoopt is en dan komen we bij  Maria Betten alias 
Stevens (ged. Beek 1715), hetgeen in dat geval inhoudt dat deze Maria Betten op 28-jarige 
leeftijd is overleden.  
 
32. Op 28 februari 1781 overlijdt Anna Betten (alias Stevens) in Beek.  
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DEEL 2.3 BASALE GEGEVENS PLAATSEN EN PAROCHIEREGISTERS  
MET BETTEN-NAMEN LOONSE KEMPEN I 
 

BOCHOLT EN VELDHOVEN  
 
Locatie en historische gegevens van Bocholt  
 

 
 

Het gebied van het dorp Bocholt en de gehuchten rond 1840 - 18431 
 
Geschiedenis 
Bocholt werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1162 als Bucolt. De naam betekent Beuken-
bos. De naam wijzigde veel in de loop van de geschiedenis: Boucholt (1371), Bouchoult (1375), 
Bocholtz (1434), Bouchout (1456) en Bochout (1600). Sinds 1673 spreekt men van Bocholt. 
 
Al in de 12de eeuw was Bocholt een heerlijkheid in het graafschap Loon, dat uiteindelijk deel 
ging uitmaken van het prinsbisdom Luik. Het tiendrecht en het patronaatsrecht werden in 
1231 door Heer Gozewijn van Born verkocht aan de Abdij van Herkenrode. De tiendenschuur2 
bevond zich in het complex van de versterkte hoeve Damburg. Verschillende adellijke families 
zijn met Bocholt verbonden geweest. Achtereenvolgens waren dat: Van Born, Reifferscheid, 
Van Horne, Van Bocholtz, Van Lalaing, Fürstenberg en De Lannoy, zie Lijst van heren van 
Bocholt. De heren van Bocholt, die doorgaans ook tal van andere bezittingen hadden, 
verbleven meestal niet op de Damburg, maar lieten zich vertegenwoordigen door de schout. 

                                                           
1 Zie: http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/.  
2 Een tiendschuur of tiendenschuur is het gebouw waarin tijdens de middeleeuwen en het ancien régime de 
belasting van pachters en boeren aan een kasteelheer of een klooster werd opgeslagen. Vaak ging het daarbij 
om de pachtsom in natura. 

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/


214 
 

Bocholt kende een eigen schepenbank, die ondergeschikt was aan het beroepshof van 
Vliermaal. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de Damburg verwoest door de troepen van 
Peter Ernst I van Mansfeld en later gedeeltelijk heropgebouwd in Maaslandse renaissancestijl. 

 

 
 

Het huidige gebied van de gemeente Bocholt en het ‘gehucht’ Veldhoven 

   
Het doel van dit deel van het bronnenonderzoek is te komen tot een beeld van een  familie of 
anderszins naamdragers Betten en aanverwante families die in het dorp Bocholt woonden dan 
wel er verbleven gedurende de 16de en 17de eeuw.  
 
Volgorde bronnenonderzoek 
De gekozen volgorde in het onderzoeken van de verschillende bronnen is in grote lijnen 
steeds: Parochieregisters (PR), Genealogie uit Limburg 2019 (GUL), andere primaire bronnen 
(de originele akten) en de secundaire bronnen (literatuur en internet). Bij het onderzoeken 
van de parochieregisters van Bocholt en Veldhoven blijkt dat dit praktisch natuurlijk prima is, 
maar voor de presentatie onduidelijkheid oplevert. Want de PR van Bocholt lopen wel vanaf 
1629, maar wat de Betten-naamdragers betreft komt het vooral neer op gegevens uit de 18de 
eeuw. Daarbij blijkt dat verschilende historici en genealogische onderzoekers in diverse 
bronnen al ‘vroegere Betten’s’ (17de eeuw) hebben gevonden. Vandaar dat ik vanwege de 
duidelijkheid in de presentatie ervoor kies hier de laatstgenoemden, dus de oudste sporen, de 
voorrang te geven en vanaf het begin het geheel zoveel mogelijk in historische volgorde van 
oplopende data plaats.  
Om begrip te krijgen voor de historische setting van die vroegste sporen neem ik eerst een 
uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen op, waarna de feitelijke bronnen van de oudste 
parochieregisters (begin 17de eeuw) van Bocholt worden getoond.  
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INTERMEZZO MET BETREKKING TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE NOORDELIJKE- EN DE ZUIDERLIJKE 
NEDERLANDEN GEDURENDE 1645-1650 (TOEGESPITST OP DE BOCHOLTSE HISTORIE VAN DIE 
JAREN)  
 
 
Nu ik de jaren 1645 tot en met 1650 in de parochieregisters van de dopen van Bocholt nader 
ga doornemen, ontstaat er een mij bekend gevoel dat ik nu maar eens beschrijf. Wie de echte 
bronnen van geschiedschrijving leest, beseft vroeg of laat dat de overgeleverde krabbels 
waarover hij of zij zich het hoofd breekt door een mensenhand met pen en inkt in een 
bepaalde omgeving zijn neergekrast. Hoe ging dat vroegere schrijven in zijn werk? 
 
Over ganzenveer en inkt, boerderijen en de huizen van armen rond 1600 
In 1645 schreef men veelal de officiële stukken met een aangescherpte ganzenveer en zowel 
inkt als papier waren van verschillende kwaliteit. De pastoors die de Bocholtse doopregisters 
tekenden waren ook niet allen uniform opgeleid en in elk geval had de een meer gevoel voor 
orde en netheid in het schrijven dan de ander. Naar onze begrippen zegen we: sommigen 
rommelden en knoeiden maar wat aan. Wie zou het ooit lezen? 
 
Pen en inkt 

Oorspronkelijk betekende het woord ‘pen’ schacht, en werd afgeleid uit penna, Latijn voor 
‘veer’. De eerste pennen werden gemaakt van ganzenveren3 of andere grote slagpennen, 
zoals die van een zwaan, maar ook ravenpennen worden genoemd, omdat zij harder zijn. Ook 
rietpennen werden veel gebruikt. Men gebruikte daarvoor het riet, dat langs de sloten 
gevonden wordt. Men kende daartoe twee soorten, het open riet, waarvan de punt, net als 
bij een veren pen, gespleten kon worden, doch omdat het materiaal zachter en leniger was, 
bredere lijnen kon geven, en het 'gesloten riet', waaraan een punt gesneden werd, die echter 
alleen lijnen kon voortbrengen, die overal even dik waren. Beide soorten zijn in de tekenkunst 
veel gebruikt. 
 
Inkt4 werd op meerdere plaatsen in de wereld tegelijk uitgevonden. Zo rond 2500 voor 
Christus kwamen zowel in het oude Egypte als in het oude China mensen op het idee om 
roetdeeltjes te mengen met lijmachtige substanties. 1600 jaar geleden ontstond een nieuwe 
soort inkt die lang populair bleef, ook onder de Romeinen. Deze inkt werd gemaakt van 
ijzerzouten die gewonnen werden door ijzer met zwavelzuur te bewerken. Dit ijzer werd 
gemengd met olie uit galnoten en verdikkingsmiddel. Deze inkt werd Atramentum genoemd. 
Het recept was relatief eenvoudig, waardoor veel mensen in staat waren inkt te maken. Door 
al die thuisnijverheid ontstonden er veel verschillende varianten op Atramentum. Inktsoorten 
die gebaseerd waren op Atramentum werden tot in de 19de eeuw gebruikt. De ijzer-gallusinkt, 
ook wel ferrotannine-inkt of ijzergalnoteninkt, werd rond de 11e eeuw ontdekt. De recepten 

                                                           
3 Een ganzenveer is een schrijfinstrument gemaakt van de slagpen van een gans of een andere grote vogel. Het 
gebruik van zulk schrijfgerei stamt uit de middeleeuwen. De komst van de ganzenveer, rond het jaar 700, 
verdrong de bamboe- en rietpen die tot dan gebruikelijk waren. De veer werd op de juiste wijze bewerkt en in 
de inkt gedoopt, waardoor deze zich volzoog met inkt en ermee geschreven kon worden. Door de komst van de 
metalen pen is het gebruik van de ganzenveer voor gewoon schrijven verdwenen, maar in de kalligrafie wordt 
de ganzenveer nog altijd superieur geacht aan metalen pennen. 
4 Zie ook https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-inkt. Zie voor de geschiedenis van drukinkt, met 
name rond 1600: https://www.dbnl.org/tekst/dijs002cost01_01/dijs002cost01_01.pdf. 

https://www.dbnl.org/tekst/dijs002cost01_01/dijs002cost01_01.pdf
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van deze inkten zijn gevonden in geschriften uit de kloosters. Ze worden gevormd door een 
reactie van looizuur, dat in galappels aanwezig is, met een metaalzout, ijzersulfaat of 
kopersulfaat. De kleur ontstond echter pas wanneer de inkt aan de lucht werd blootgesteld. 
Daarom voegde men kleurstoffen als blauwhout, indigo en sepia toe om de inkt al enige kleur 
te geven. De inkt bevatte echter ook zuren die bij de reactie ontstonden of die eraan 
toegevoegd werden om bezinken van de inktdeeltjes te voorkomen. Deze zuren leidden op 
termijn tot de aantasting van de ondergrond, de zogenaamde inktvraat. Maar dat wist men 
nog niet. 
 

 
 
Om geschiedenis te begrijpen, moeten we proberen te denken als mensen die over veel 
dingen heel anders dachten dan wijzelf. Het minste wat we kunnen doen om enig begrip voor 
de tijd en toestand van toen te krijgen, is kennis nemen van de van het dagelijkse leven en 
gebeurtenissen die indertijd plaatsvonden. Dit is wat ik noem ‘je inleven in die verleden tijd’.  
 
Boerderijen op het platteland 

 

 
 

Vlaams landschap met boerderij, Pieter de Bloot ong. 1645 

Het laat zich lezen als een stripverhaal waarbij los van elkaar staande taferelen in een en hetzelfde schilderij worden 

samengebracht: de twee figuren vooraan op het bootje, de wandelaar op de brug links, de zittende boer op de mestvaalt 

centraal en de boerenkar vol figuren rechts naast de boerderij. 
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In het dorp waren de toegangswegen en de ‘gemene’ (= algemene) weiden of heide van alle 
dorpelingen. Tussen de dorpen was regelmatig ruzie over het gebruik van die algemene 
gronden. Zulke heidetwisten kwamen in de Loonse Kempen regelmatig voor.  
 
In de boerderijen leefden vaak niet alleen mensen, maar ook het vee. Het erf was het 
privébezit van de familie. Hier lagen ook de voedselvoorraden en de werktuigen. Op het erf 
stonden verschillende gebouwen zoals het woonhuis, stallen en schuren. De functie van die 
gebouwen kon in de loop van de generaties aangepast worden aan de behoeften. Zo 
veranderde een deel van een schuur wel eens in een extra kamer. Soms werd een woning in 
tweeën verdeeld als de woning bijvoorbeeld verdeeld werd tussen de ouders en een 
getrouwde zoon met zijn vrouw. Er werd ook wel eens een nieuw gebouw op het erf gezet, 
waar bijvoorbeeld de (groot)ouders in gingen wonen nadat ze gestopt waren met werken, of 
waar een pas getrouwde zoon met zijn vrouw in ging wonen. En soms werden er gebouwen 
afgebroken als ze geen nut meer hadden of in slechte staat verkeerden. Bij die groei en krimp 
speelden veel invloeden een rol: economische omstandigheden, eventuele oorlogen, het 
klimaat, het aantal familieleden en de manier waarop het familiebezit werd verdeeld bij een 
erfenis. Soms erfde één zoon alles en soms werd het bezit over meerdere zoons verdeeld. De 
deur van de boerderijen stond meestal open maar (vreemde) mannen mochten niet 
binnenkomen als er alleen maar vrouwen thuis waren. 
 
Welgestelde boeren hadden natuurlijk grotere en mooiere huizen dan knechts en dagloners. 
De vorm, de indeling en de gebruikte bouwmaterialen van de boerderijen werden voorname-
lijk bepaald door de soort materialen die in een bepaalde streek gevonden werden, zoals: 
hout, leem, klei of stenen. En uiteraard was ook van belang het doel waarvoor de boerderij 
gebruikt werd. En dat werd op zijn beurt weer bepaald door hetgeen de streek aan gewassen 
voortbracht, zoals: wijn, graan, gras voor veeteelt of de dieren die gehouden werden. Boer-
derijen in eenzelfde streek werden heel lang op ongeveer dezelfde manier gebouwd. De 
bouwstijl van de boerderijen werd eerder bepaald door de streek waarin ze gebouwd werden 
dan door het tijdperk waarin ze gebouwd zijn. 
 
Huizen van de armen in de dorpen 

In de zeventiende en ook nog in de achttiende eeuw woonden de armen in huizen gebouwd 
rond een balkconstructie. De muren waren gemaakt van gedroogde modder vermengd met 
stro of heide, ze moesten eigenlijk elk jaar aangesmeerd worden. Het dak was van roggestro 
of riet of desnoods van bladeren. Als er brand uitbrak, was er binnen een paar uur niets meer 
van het huis over. 
Het huis had veelal maar één kleine kamer voor de mensen. Daar was het donker omdat er 
maar één klein raampje in zat en het plafond was zo laag dat je je hoofd eraan kon stoten. In 
een dergelijk krot leefde meestal maar een kleine familie, bijvoorbeeld een ouderpaar met de 
kleinste kinderen. De oudere kinderen hadden ieder op hun beurt het huis moeten verlaten 
om in een groter huis een kamer te huren. Dergelijke huizen kwam je tussen 1500-1750 in veel 
dorpen in heel Europa tegen. Hoeveel het er per dorp waren, varieerde van tijdperk tot 
tijdperk en van streek tot streek. Het werden er meer als er oorlog was, als er geplunderd 
werd of als er schaarste was door een verandering van het klimaat. Deze krotten stonden 
ofwel alleen en verspreid ofwel in groepjes bij elkaar. Vaak stonden ze naast en tussen de 
grotere huizen van de rijkeren. Er was een grote sociale en economische ongelijkheid tussen 
diverse families in een boerendorp.  
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 Dorp met drinkende mannen, Adriaen Brouwer, 1633 

Bepaald niet idyllisch...  

 

 

 
 

Pleisterplaats, Salomon van Ruysdael, 1660 

Landschap in een vredige en harmonische stijl; de werkelijkheid was vaak geheel anders. 
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Het komt mij voor dat de schilder Rien Poortvliet (1932-1995) het boerenleven in de 17de eeuw  

vrij realistisch heeft afgebeeld in zijn boek ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’.  
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Wat gebeurde er in ‘de Nederlanden’ voorafgaand aan en gedurende de periode 1645-1650?  
 
In de website ‘Voorouders uit Midden-Limburg’5 beschrijft Pieter Simons op uitgebreide wijze 
hoe het er aan toe ging tussen 1500 en 1900 in het gebied tussen Luik en Nijmegen. In het 
Noordelijke deel van dit Midden-Limburg liggen ook de Loonse Kempen en de dorpen en 
steden die wij in dit boek onderzoeken. Hoewel de tekst veelal plaatsen in het huidige 
Nederlandse Brabant en Limburg beschrijft, gelden zeer veel zaken die beschreven worden 
eveneens voor de Loonse Kempen, waarnaar eveneens verwezen wordt. Daarom neem ik uit 
deze fraaie en uitzonderlijk rijke tekst met dank en respect de ‘voorgeschiedenis’ op van de 
periode die hierna steeds specifieker wordt ingevuld.  
 
De Tachtigjarige Oorlog, het tweede bedrijf (1600-1648) 
 
1609 
Een zekere oorlogsmoeheid, maar vooral ook het nieuwe bewind van Isabella en Albert, de 
zogenaamde aartshertogen, leidde in 1609 tot het twaalfjarig bestand. In handen van Spanje 
was nog steeds het hertogdom Gelre, inclusief de Gelderse achterhoek. Kleef en Gulik waren 
officieel nog neutraal, maar de Kleefs-Gulikse Successieoorlog gaf in delen van Limburg in de 
jaren tot 1614 toch de nodige militaire operaties te zien. Nadat de twee protestantse 
erfgenamen onderling een regeling hadden getroffen, greep de keizer in. Dit was niet 
acceptabel voor de Republiek, omdat hierdoor een dreiging op haar zuidoostelijke flank zou 
ontstaan. Prins Maurits veroverde Gulik en bezette vervolgens Gennep, Goch, Emmerik en 
nog enige andere plaatsen op Kleefs gebied. Voor het Spaanse bewind was dit reden de keizer 
te hulp te komen, met als resultaat, dat Spinola Sittard, Wezel en vele andere plaatsen innam. 
In 1614 kwam met het Verdrag van Xanten een regeling tot stand, waarbij de keurvorst van 
Brandenburg in het bezit kwam van Kleef, Mark en het Land van Ravenstein, terwijl aan de 
inmiddels rooms-katholiek geworden paltsgraaf Wolfgang Willem Gulik en Berg werden 
toegewezen. De Republiek handhaafde met instemming van de keurvorst de bezetting van 
een aantal Kleefse vestingen, waaronder Rees en Emmerik. Deze rij van vestingen wordt wel 
aangeduid als de Kleefse Barrière. Spinola versterkte verder Maastricht met extra troepen en 
zorgde dat in Aken een vazal aan het roer kwam. Ook trok hij het officieel neutrale Sittard 
(onderdeel van Gulick) binnen. In vele streken van Gulik had de Spaanse inmenging tot gevolg 
dat de overheersende godsdienst, het katholicisme, werd versterkt door het verbod op 
protestantse erediensten. 
 
Hervatting van de oorlog 

In 1626 begonnen de Spanjaarden met de aanleg van de Fossa Eugeniana. De bedoeling was 
om de Rijn, de Maas en de Schelde met elkaar te verbinden om zo een deel van de binnenvaart 
van en naar Holland over te nemen. Bovendien kon het kanaal als een extra verdedigingslinie 
fungeren. Het eerste traject, tussen Rijn en Maas, werd gepland tussen Rheinberg en Arcen. 
De Venlonaren wisten de Spanjaarden echter over te halen om het kanaal tot Venlo door te 
trekken waardoor het bij Arcen een scherpe knik naar het zuiden maakt. Op 21 september 
1626 ging de eerste spade de grond in. Binnen één jaar moesten 48 kilometer kanaal en 24 
fortificaties (schansen) worden gerealiseerd. Aanvankelijk zou het kanaal Fossa Sancta Maria 

                                                           
5 Zie https://www.ppsimons.nl/stamboom/: met dank maak ik gebruik van dit deel van de tekst (1609-1648) en 
verwijs tevens naar de uiterst interessante blog van deze breed begaafde auteur: https://ppsimons.com/. 

 

https://www.ppsimons.nl/stamboom/
https://ppsimons.com/
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gaan heten. In de volksmond werd het kanaal echter Fossa Eugeniana genoemd, naar Isabella 
Eugenia, de dochter van Philips II. In 1627 werden de Spaanse troepen uit het gebied tussen 
Nijmegen en Geldern teruggeroepen. De staatse troepen veroverden het fort bij Walbeck, 
verjoegen de kanaalarbeiders en saboteerden molens, sluizen en schansen. Van de 24 aarden 
schansen zijn er negen min of meer bewaard gebleven. Door al deze tegenslagen werd het 
werk stilgelegd en nooit meer afgemaakt. (bron: beschrijving "Fossa-route, Straelen"). 
De kaartenmakers familie Bleau heeft het geplande kanaal, ook voor zover het nog niet af was, 
getekend en uitgebracht. Hierop kun je ook goed alle gemaakte en geplande 
verdedigingswerken zien. Ook interessant in dit verband is het bezoek van Isabella Clara 
Eugenia en haar gevolg om de aanleg van dit kanaal te bewonderen en het verslag daarvan in 
de Roermondse archieven: 
 
17 juni 1627: De Infante Isabella Clara Eugenia wordt bij hare aankomst te Roermond feestelijk 
ingehaald. Zij ging het kanaal bij Venlo bezichtigen. (De naar haar vernoemde "Fossa 
Eugeniana") Dit kanaal moest, door de Rijn met de Maas te verbinden, de Rijn-Antwerpen 
verbinding tot stand brengen. "Den 17 juny is hare durchluchte hoogheid de serenissime 
infante met groot gevolg binnen Roermond gekomen, om de nieuwe vaart of kanaal te 
bezichtigen, en was gelogeerd in de abdij van onze lieve vrouwe Munster, alwaar de regerende 
burgemeester Bosman haar de stadssleutels presenteerde in een rode sluier, dewelke hare 
hoogheid wederom in zijn handen legde, zeggende dat zij die hem wel toevertrouwde. De 
Kardinaal werd bij de bisschop ondergebracht, en zo ieder "naer advenant" en voorts werd 
het gevolg ondergebracht bij de heren kanselieren en raden en de gehele magistraat van 
Roermond. En zo tot het ‘defroyement’ van hare hoogheid, zowel voor het hier komen als 
voor het wederkeren in juni, goedgekeurd 10.000 gulden, waarvan de quota van de stad 282 
gulden en 2 1/2 stuiver bedraagt. ""… op welke reis zij den 17de juni te Roermond kwam, 
omringd van een schitterend gevolg, waartoe ook de kardinaal de Queva en de markies 
Spinola behoorde. Van hier begaf zij zich over Venlo naar Gelder, waar zich de burgerij in het 
geweer gesteld had en haar feestelijk ontving (zie hiervoor de stedelijke rekening) vergezeld 
van hare hofstoet en onder de hoede van 30 ruiters en 200 man voetvolk bevoer zij daarna 
met kleine vaartuigen het kanaal tot Rijnberg.6 
 
Andere krijgshandelingen vonden vooral weer plaats in het land van Loon, bijv. rond Weert. 
In 1632 passeerde een leger van Frederik Hendrik met alle ellende vandien (heen en terug…) 
en in 1636 trokken de ruiterbenden van Jan van Weert door de streek, die het gezag van de 
bisschop van Luik probeerden te herstellen. Het land van Loon werd verder in het algemeen 
door Luik, waar het toe behoorde, aan zijn lot overgelaten. De mensen van de streek van 
Weert voelden zich niet bijzonder verwant met Luik, ook al niet door de andere taal, maar met 
het de Noordelijke Nederlanden evenmin, waarschijnlijk vooral door de onderdrukking van 
het katholicisme door de Hollanders. Het Limburgse deel van Gelre maakte onverbloemd 
duidelijk niet bij Holland te willen horen en zich meer verwant te voelen met het hele 
Nederduitse gebied van dat deel van Gelre. Gulick en Kleef namen zoals gewoonlijk een 
neutrale tussenpositie in. 

                                                           
6 Zie: Friedrich v. Nettesheim Kroniek der Stad Roermond. Tevens de op onder meer deze en andere bronnen 
gebaseerde geschiedenis van Roermond: https://www.ppsimons.nl/stamboom/roermondhabets.htm.  
 
 

 

https://www.ppsimons.nl/stamboom/roermondhabets.htm
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1632 
In 1632 trok een leger van de Staatsen vanuit Nijmegen naar het zuiden en veroverde alle 
steden, inclusief Maastricht. Tijdens het beleg van Maastricht moest de pastoor van Heer (net 
buiten Maastricht) zich herhaaldelijk met zijn parochianen verstoppen in de mergelgroeven 
om het vege lijf te redden. Intussen werd het hele veld kaalgevreten door de paarden van de 
staatsen. De doortocht naar Brabant leek nu een kwestie van korte duur. Toen kwamen er 
bezwaren vanuit zowel kooplieden (vrees voor Antwerpse concurrentie) als predikanten (er 
was eerder godsdienstvrijheid toegezegd, maar vanuit vele kringen klonk: geen 
godsdienstvrijheid voor die ‘paapsen’). De hele actie stond op losse schroeven. Frederik 
Hendrik ging terug en probeerde via onderhandelingen met de Zuidelijke Nederlanden tot een 
overeenkomst te komen. Deze onderhandelingen mislukten. Pal daarop werd door de 
Spanjaarden Stevensweert en Montfort heroverd en Gulick en Geldern versterkt. De overige 
steden aan de Maas stonden echter nog steeds onder Staats bestuur. Over de verovering van 
Roermond en de periode van 5 jaar Staats bestuur, zie de website van noot 5. 
 
1635 
1635 was een rampjaar. In het land van Loon trokken zowel Staatse als medeplichtige Franse 
troepen over het platteland, plunderden kerken en kloosters, maar zelfs Duitse en Kroatische 
troepen, die de Spanjaarden te hulp kwamen, teisterden dit gebied. Tot overmaat van ramp 
kwam een jaar later Jan van Weert in opdracht van de bisschop van Luik. Hierover het 
volgende verhaal in het memorieboek van de Tongerse notaris Ulrik Cluts: 
"In het jaar 1636 alser sommige jaren enige differentie was tuschen sijne doorluchtige 
hoocheijt Ferdinandus, prince van Luijck ende de borgemeesters oft ondersaten der selve 
stadt heft sijne D.H. alhier int lant gesonden den Generaal van de Weerdt met enige duijsent 
mannen ende heeft het lant seer bedorven, veel dorpen gebrant en ock de stadt Tongeren 
ingenomen ende verthien dagen daer in gelegen todt dat hij subitelijck heft naer Frankerijck 
trecken". 
Nauwelijks was Jan van Weert weg of een bende Walen uit de omgeving van Luik kwam de 
omgeving plunderen. 
 
Schansen 

De bevolking buiten de stadsmuur begon zich in die tijd logischerwijs steeds meer te 
bewapenen en te verschansen. Dorpen als Boshoven bij Weert gingen "schansen" aanleggen. 
Dit waren stukken land van 1 tot 2 HA groot, liefst gelegen nabij water. Er om heen werd een 
brede en vrij diepe gracht gegraven. Aan de binnenzijde sloeg men palen in de grond die met 
takken werden dichtgevlochten. De grond die gebruikt was voor het graven van de gracht 
diende nu als vulmiddel, waardoor een wal van soms wel 2 meter hoog ontstond. De 
takkenbossen van het vlechtwerk staken hier nog iets boven uit zodat de bewakers wel het 
een en ander konden zien maar tegelijk nog enige bescherming hadden en zelf niet goed te 
zien waren. Een brug die opgehaald of weggehaald kon worden bij een poort gaf toegang tot 
de schans. Binnen de schans kreeg elke dorpeling een stuk grond om een tijdelijke hut te 
kunnen bouwen. De Boshoverschans bestond bijv. uit ongeveer 100 perceeltjes (te zien op 
een oude kadasterkaart uit 1840). 
 
Als er gevaar dreigde werd er op de hoorn geblazen en trok iedere dorpeling zich inclusief vee 
zo snel mogelijk terug binnen de schans. Rond het midden van de 19e eeuw toen de 
plunderpraktijken verleden tijd waren zijn de schansen vrijwel allemaal gesloopt en de 
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grachten weer gedempt. In 1822 zien we hoe in de schansen van Boshoven, Moesel, 
Swartbroek, Laar en Leuken, allemaal rond Weert, een schooltje is neergezet, welk na het 
slopen van de schans is blijven staan. 
 
De eerder vermelde beruchte Kroatische troepen hielden vooral ook huis in het gehele 
Gelderse Overkwartier en in het hertogdom Gulick. Vooral in de jaren 1635-1638 werden veel 
steden en dorpen, ook in Midden-Limburg, herhaaldelijk geplunderd. Veel edelen namen deel 
aan al deze oorlogen. Als loon voor diensten kreeg menigeen als geschenk van de hogere adel 
landerijen, burchten en landgoederen toegewezen, waardoor een groot deel van de lagere 
adel veel rijker werd. De armoede van de gewone burger zakte naar een ongekend dieptepunt. 
Van Sittard, dat ook enkele keren is geplunderd, is bekend dat het bevolkingsaantal in korte 
tijd halveerde in de eerste helft van de 17e eeuw. Een bijkomende ramp was de pestepidemie 
van 1636. Deze waarde door een groot deel van West-Europa en zal waarschijnlijk ook in deze 
streken vele slachtoffers hebben gekend. 
 
1637 
Herovering van Venlo en Roermond door Spaanse troepen. Na een korte staatse regering 
(1632-1637), waarbij de protestanten kerken kregen toegewezen en predikanten vanuit de 
stadskas werden betaald (in Venlo werd zelfs het katholicisme verboden), werd de oude 
toestand na 5 jaar weer hersteld. Sittard en Maastricht waren echter nog steeds in Staatse 
handen. Opvallend is hoe de burgerij van Roermond weigert de stad te verdedigen in 1637 en 
daarna de Spanjaarden met gejuich weer binnenhaalt! 
3 september 1637: Capitulatie der stad Roermond en overgave aan den Kardinaal Ferdinand 
van Oostenrijk: De 3e september is de stad Roermond, na dat zij zich vijf dagen heftig 
verdedigd had, overgegaan naar "conyngs seyde" (Spaanse). Niet tegenstaande dat de Staatse 
soldaten zich wel dapper geweerd hadden, en de buitenwerken niet met soldaten hadden 
kunnen bezetten, werd majoor Carpentier gedwongen eindelijk de stad over te geven. Hij had 
in die korte tijd wel meer dan zeven honderd tonnen kruid verschoten, en moest een grote 
hoeveelheid provizie en munitie van goede kwaliteit achterlaten in de stad. Het Staatse 
Garnizoen in Roermond had de burgers bevolen mee te helpen de stad te verdedigen, maar 
dat vertikten ze! "Niet willende tegen hun natuurlijke Heer en Prins te vechten." Op 4 
september toog de gehele burgerij met vliegende vaandels de stad uit om Zijne Koninklijke 
Hoogheid in te halen. En burgemeester Frans Pollart en de andere heren van de Magistraat 
boden hem de stads-sleutels aan, welke Zijne Hoogheid onmiddellijk weer terug gaf. Ook 
werden alle Staats-gezinde leden van de Magistraat weer afgezet, en werden de Konings-
gezinde, leden weer aangesteld. 
 
1648 
Vrede van Munster. De afspraken hierbij gemaakt hadden weer allerlei problemen tot gevolg. 
Zuid-Limburg kwam voor de helft onder Staats bestuur (het grootste deel van het huidige 
Nederlandse Zuid-Limburg, de zogenaamde "Landen van Overmaes"), voor de andere helft 
(tegenwoordig Belgisch, vooral ten zuiden van het huidige Zuid-Limburg) bleef het onder 
Spaans (Brussels) bestuur. Het Staatse deel verbood katholicisme en eigende zich alle 
kerkelijke goederen toe. Het Staatse bestuur werd hierbij militair gesteund vanuit Maastricht. 
De adel en bevolking kwam hier steeds meer tegen in opstand. Philips IV en Frederik Hendrik 
sloten een overeenkomst waarbij laatstgenoemde de heerlijke rechten en goederen van het 
ambt Montfort (waaronder Belfeld en Beesel) ontving als vergoeding voor de verloren gegane 
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goederen van de Oranje Nassaus tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Na deze scheiding tussen 
souvereiniteit en de heerlijke rechten (met de daaraan verbonden financiële voordelen) bleef 
de Hollandse tak van de Oranje Nassaus eigenaar van de heerlijke rechten van het ambt 
Montfort, terwijl de koning van Spanje (bestuurd vanuit Brussel) de souvereiniteit behield. 
Toen Stadhouder Willem III in 1702 door een val van zijn paard kwam te overlijden eigende 
de Pruisische koning Frederik van Pruisen zich de heerlijke rechten toe. Op 4 oktober 1767 
trouwde Willem V, oudste zoon van Willem IV met Wilhelmina von Hohenzollern, een 
Pruisische prinses die in Berlijn geboren was. Door deze Duitse connecties kon de oude 
rechtenkwestie afgehandeld worden. In 1769 kwamen de heerlijke rechten van het ambt 
Montfort weer terug bij de Oranjes. (zie aldaar) 
 
Het Gelderse Overkwartier werd nu bij de vrede van Munster definitief afgescheiden van de 
andere Gelderse onderdelen ten noorden van Nijmegen, en bleef daarmee ook onder Spaans 
(Brussels) bestuur staan. Roermond en Venlo, en dus ook Swalmen hoorden hier bij. Vanaf 
ongeveer 1655 pas werd het een stuk rustiger in deze streken omdat de laatste vreemde 
troepen toen eindelijk verdwenen waren. Maar getuige het artikel van Loe Giesen in de 
kwartaal periodiek van Heemkunde vereniging Maas-en Swalmdal zwierven er in ieder geval 
in 1651 nog steeds vreemde soldaten in deze contreien. 
 
Door de ligging langs de oude route langs de oostkant van de Maas heeft onze omgeving 
(Midden Limburg) altijd veel last gehad van doortrekkende troepen. Over veel van deze 
troepenbewegingen is heel wat bekend en geschreven. Dat geldt echter nauwelijks voor de 
soldaten ('miles') die deelnamen aan deze veldtochten. Sommigen onder hen verkeerden 
waarschijnlijk hun hele leven in typische macho-groepjes, anderen werden op hun tochten 
vergezeld door hun vrouw of gezin. Sommige vrijgezellen troffen in onze contreien hun 
levensgezellin en bleven er wonen, anderen lieten hier een hevig gedesillusioneerd meisje 
achter met een kind of bliezen hier hun laatste adem uit, ver van hun plaats van herkomst. 
Van velen van hen is geen naam bekend. Wie was bijvoorbeeld de ongelukkige waarover de 
gemeenterekening van Beesel op 13 maart 1651 schrijft: 'Item aen borgemeester Peter van 
Wessum so hij voor ons verschoten heeft aen den coronell wegen den soldaet alhier doet 
gheslagen, ende vorts ten huyse van Margreit Bammelraij in het accordieren van de selven 
verteert is, ende voorts dat die van Belfent verschoten hebben, beloept in alles voor onsen 
quote 228 gl 8 st'. En elders in dezelfde rekening: 'Noch compt Evert [Ellens] van die doetkiste 
van den doet ghevonden soldaet ende andere onkosten 7 gl 19½ st'. 
 
Geestelijk leven 

Onmiddellijk na de zuiveringen van Alva rond 1570 werd een begin gemaakt met de 
contrareformatie. Er werden strenge kerkelijke regels geformuleerd. Ook werd toen het al wat 
oudere plan uitgevoerd tot een bisschoppelijke herindeling. Tot die tijd viel het grootste deel 
van het tegenwoordige Limburg onder het bisdom Luik. Daarnaast had je noordelijk gezien 
slechts één ander bisdom, het bisdom Utrecht. Plan was om de bisdommen veel kleiner te 
maken en het bestuur dichter bij de mensen te brengen. Zo werd het bisdom Roermond 
opgericht. De magistraat van Roermond was hier tot dusver steeds op tegen geweest, 
waarschijnlijk beducht voor nog verdere uitbreiding van de geestelijke macht. Vooral de gilden 
lagen in die tijd vaak in de clinch met de talrijke kloosters, die veel macht en privileges hadden. 
Maar het stadsbestuur werd gezuiverd en er werd veel werk gemaakt van degelijke katholieke 
scholen. Ook de pastoors en kapelaans in de verschillende parochies kregen strenge 

https://www.ppsimons.nl/stamboom/godsdienstigeregelsconciliesmechelen.htm
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voorschriften. Na enkele generaties was het katholicisme in deze regio weer vrij diep 
geworteld en de meesten wisten niet beter meer of dat het altijd zo geweest was. Alleen in 
de periode 1632-1637, toen Frederik Hendrik onder andere Roermond bezette, en later in de 
langere periode 1702-1715 werd het gereformeerde geloof weer toegestaan. Het was echter 
duidelijk dat het geen doen meer was om het katholieke geloof te verbieden in deze gebieden 
toen de contrareformatie zich stevig had geworteld. In de korte periodes dat bepaalde 
gebieden bezet waren door troepen van de Republiek der Nederlanden was dit de namelijk 
wel de wens van veel fanatieke predikanten uit het Noorden. Het is aardig om te lezen welke 
dingen allemaal speelden in de periode na de contrareformatie. Er is vanaf ongeveer 1640 tot 
1795 documentatie van de processen van het officialaat (kerkelijke rechtbank) bewaard 
gebleven van het bisdom Roermond. Deze kerkelijke processen werden opgetekend in het 
Latijn en zijn grotendeels vertaald in de eerste helft van de 20e eeuw door Mgr. Hanssen. Een 
kleine selectie uit deze processen met commentaar mijnerzijds van de periode 1640-1675. 
Meer over de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk in Limburg tot 1800 ineen apart 
document (zie de website in noot 5).   
In de landen van Overmaas, een groot deel van het tegenwoordige Zuid-Limburg, was het 
omgekeerde aan de hand. De katholieke godsdienst was er weer stevig geworteld, maar toen 
hoorde het opeens bij Nederland en werd de Hervormde Kerk de officiële godsdienst. Lees 
hier over de gevolgen. N.B. De stukken waarnaar verwezen wordt zijn zeer interessant (jcb)! 
 
 
Het slot van de Tachtigjarige Oorlog; de periode 1645-1650 nader bekeken 
 
1645 
• Frederik Hendrik verovert Hulst op de Zuidelijke Nederlanden. 
• 19 april - De Republiek heeft in een conflict met Denemarken de kant van Zweden 
gekozen, en wil indruk maken op de Denen door geen tol te betalen. Witte de With vaart 
uitdagend met een oorlogsvloot door de Sont. 
 
1646 
• Januari - Een delegatie van acht vertegenwoordigers van de Staten uit de Nederlanden 
komt in Munster onder leiding van Adriaan Pauw, om met de Spanjaarden te onderhandelen 
over vrede. De Hollandse eis om de beoefening van de katholieke eredienst in de meierij van 
's-Hertogenbosch en in de andere door hen veroverde plaatsen uitdrukkelijk te verbieden 
zorgt voor spanningen. 
• 12 juli - Laatste poging van Frederik Hendrik van Oranje om Antwerpen te veroveren 
door Staatse troepen mislukt. De Republiek behoudt Fort Liefkenshoek en blokkeert de 
Schelde voor de Antwerpse koophandel. 
• Oktober - Beleg van Venlo, dat desondanks bij de Zuidelijke Nederlanden blijft. 
• De Fransen veroveren het kapersnest van Duinkerken en nemen Kortrijk, Sint-Winoks-
bergen en Veurne in. 
 
1647 
• 14 maart - Frederik Hendrik van Oranje overlijdt en wordt opgevolgd door zijn zoon, 
stadhouder Willem II. 
• 11 april - Aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk, een zoon van keizer Ferdinand 
II, en afstammeling van de Oostenrijkse tak van de Habsburgers, is de eerste Oostenrijkse 

https://www.ppsimons.nl/stamboom/officiliaat.htm
https://www.ppsimons.nl/stamboom/kerk.htm
https://www.ppsimons.nl/stamboom/kerk.htm
https://www.ppsimons.nl/stamboom/godsdienstigleventot1800.htm
https://www.ppsimons.nl/stamboom/godsdienstigleventot1800.htm
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landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Hij staat bekend als verdediger van het katholieke 
geloof. 
• Leopold Willem boekt door de versterkingen die hij heeft meebracht enkele militaire 
successen op de Republiek en vooral op Frankrijk. 
• 10 mei - Bij de plechtige uitvaart van stadhouder Frederik Hendrik in Delft vat de hoog-
bejaarde schrijver P.C. Hooft kou. Hij sterft elf dagen later. 
 
1648 

 
 

Een deel van de kaart van de Zeventien Provinciën, 

met in rood de lijn de van de scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in 1648 

 

• 30 januari - Frankrijk boycot de vredesonderhandelingen van Münster doordat 
Mazarin steeds met nieuwe eisen komt. De Staten besluiten hierop buiten Frankrijk om vrede 
te sluiten met Spanje. Prins Willem II is echter overtuigd voorstander van de Franse politiek 
en wil zich in de oorlog onderscheiden. Maar de Staten leggen zonder zijn medeweten een 
definitieve vredestekst vast ter ondertekening in Den Haag en Madrid. 
• Frankrijk verwerft in de Vrede van Westfalen de Elzas, maar er komt een periode van 
onrust, die bekendstaat als la Fronde. 
• Als gevolg van de Fronde bieden de Franse veldheren Condé en Turenne hun diensten 
aan de Zuidelijke Nederlanden aan, wat tot enige bescheiden successen leidt (tot 1653). Een 
aantal door de Fransen veroverde steden wordt door Leopold Willem van Oostenrijk 
herwonnen, waaronder Ieper. Maar Atrecht en Frans-Vlaanderen zijn door de oorlog voor de 
Zuidelijke Nederlanden definitief verloren. 
• 15 mei 1648 - De betekening van de Vrede van Munster wordt beschouwd als 
resultaat van het bestand van 1609 onder aartshertogin Isabella en haar gemaal Albrecht. Er 
komt een eind aan de Tachtigjarige Oorlog7, en de afsplitsing van de noordelijke Republiek 
wordt officieel bevestigd. De tekst van het Twaalfjarig Bestand is als uitgangspunt genomen, 
maar de Republiek wordt nu door Spanje als soevereine staat erkend en de vrije vaart op Indië 
vergund. De verzwakte Zuidelijke Nederlanden, die door Spanje vrijwel buiten de 
besprekingen zijn gehouden, worden definitief bovenstrooms buitenland van een Staatse 
Scheldedelta. De 'sluiting' van de Schelde, de Sassevaart en het Zwin wordt in het verdrag 
bevestigd. Om niet afhankelijk te zijn van de Republiek, oriënteert de Zuidelijke zeevaart zich 
verder vooral op Oostende. De handel op Indië is hun overigens verboden. Zeer tegen de zin 
van de Spaanse koning blijft de katholieke godsdienst in de Verenigde Provinciën 

                                                           
7 Zie voor (het einde van) de Tachtigjarige Oorlog: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog#Het_einde_in_zicht_(1641-1646). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog#Het_einde_in_zicht_(1641-1646)
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achtergesteld. Het verdrag bepaalt dat Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Maastricht en 
Overmaas definitief bij de Republiek blijven. De zuidgrens van de Spaanse Nederlanden zal 
door de oorlogen van Lodewijk XIV tussen 1648 en 1713 verder noordwaarts opschuiven. 
• 15 juni - Algemene afkondiging van de Vrede van Münster, juist 80 jaar na de 
onthoofding van Egmond en Hoorne. 
• Door de Vrede van Munster kan de West-Indische Compagnie niet langer op kaapvaart, 
wat een flinke streep door de rekening betekent. Voor Antwerpen is het belangrijkste gevolg 
dat nu voor bijna twee eeuwen de Zeeuwse Schelde 'gesloten' blijft voor de doorgaande 
zeevaart. 
 • In Zeeland en in veel steden en dorpen ijveren predikanten vanaf de kansel nog lang 
tegen de bewerkers van de vrede, en vooral Willem II, die er niet echt toe bereid was, 
onderhandelt in het geheim voort met Frankrijk ter hervatting van de oorlog, nu niet alleen 
tegen Spanje, maar tegelijk ook tegen Engeland. 
 
1649 
• Januari - De Tweede Engelse Burgeroorlog eindigt met de onthoofding van Karel I. Zijn 
schoonzoon Willem II van Oranje-Nassau, sinds twee jaar stadhouder van Holland, Zeeland, 
Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen, wil de regering van Cromwell omverwerpen en 
vindt ook dat de Republiek trouw moet zijn aan Frankrijk dat in de Spaans-Franse Oorlog 
verwikkeld is. 
• Landvoogd Leopold Willem van Oostenrijk neemt Ieper terug van de Fransen. 
• Nu Willem II zich met de orthodoxe calvinisten verbonden heeft, dreigen Descartes' 
vijanden - vooral Voetius - de kans te krijgen zijn filosofie het zwijgen op te leggen. 
 
1650  
• De Staten van Holland en West-Friesland geven de voorkeur aan vrede boven een 
nieuwe dure oorlog en besluiten met 11 tegen 8 stemmen tot afdanking van troepen, zeer 
tegen de zin van stadhouder Willem II. De Staten-Generaal stellen dat de defensie een taak is 
van de Unie en niet van de aangesloten gewesten, en noemen de resolutie van Holland 
illegaal, waardoor in de Republiek een politieke crisis ontstaat. 
• In juli probeert Willem dit eens en voor altijd te beslechten en samen met zijn neef 
Willem Frederik, de stadhouder van Friesland, bereidt hij een staatsgreep voor die tot doel 
heeft de macht van het gewest Holland te breken. Een aantal politieke tegenstanders wordt 
aangehouden, zoals admiraal Witte de With. 
• Op 30 juli laat Willem II een zestal statenleden, tegenstanders van zijn resolutie, 
opsluiten in Slot Loevestein, waaronder Jacob de Witt. Willem Frederik trekt met zijn leger 
naar Amsterdam, maar een deel van de troepen verdwaalt en de in de tussentijd gewaar-
schuwde stad sluit de poorten. Desondanks is de dreiging voldoende om de stad te laten 
toegeven. 
• 3 augustus - De onenigheid tussen prins Willem Frederik en de stad Amsterdam lijkt op 
een maaltijd in Amstelveen te worden bijgelegd. Andries en Cornelis Bicker zullen als burge-
meester aftreden, en Amsterdam zal in de Staten van Holland de eisen van de prins omtrent 
de legersterkte steunen. 
• Oktober Willem II krijgt koorts. Het blijkt pokken te zijn, en hij sterft op 6 november op 
24-jarige leeftijd. 
• 14 november - De prinses-weduwe bevalt van een zoon, de latere koning-stadhouder 
Willem III. 
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• Groningen en Drenthe besluiten na de plotseling dood van Willem II, Willem Frederik 
van Nassau ook tot hun stadhouder te benoemen. Diens pogingen om eveneens door de 
andere gewesten aanvaard te worden als regent voor Willem III lopen echter op niets uit. 
Alleen in Overijssel wordt hij door twee derde van het gewest als zodanig erkend. Daarmee 
begint voor de rest van de Republiek het Eerste Stadhouderloze Tijdperk. Deze periode krijgt 
later als bijnaam de Ware Vrijheid. Het tijdperk is echter niet geheel stadhouderloos, 
aangezien Willem Frederik nog steeds stadhouder van Friesland is en nu ook van Groningen 
en Drenthe. 
• De middeleeuwse bevolking van Gent van boven de 50.000 personen is dit jaar terug-
gevallen op circa 31.000. Door de Vrede van Münster (1648) verliest de stad ook haar uitweg 
via de Sassevaart naar de Westerschelde. Een nieuwe uitweg naar zee wordt het in 1623 
opengestelde Kanaal Gent-Brugge. 
 

 
 

Ratificatie van de Vrede van Münster door Spaanse en Nederlandse onderhandelaars (Gerard ter Borch, 1648) 

 

 
 

Schuttersmaaltijd in de Voetboogdoelen te Amsterdam ter ere van de Vrede van Munster, 18 juni 1648, 

besteld bij Van der Helst in 1648.8 Het tekenen van het vredesverdrag van Munster op 30 januari 1648  

maakte een eind aan de Tachtigjarige Oorlog. Spanje erkende de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek. 

                                                           
8 Dit is bepaald geen genreschilderij en toont zoals ook de bekende Nachtwacht van Rembrandt van Rijn een geënsceneerde 
samenstelling van personen die tot de Amsterdamse schutterij behoorden, in vrije compositie. Een genrestuk geeft 
voorstellingen uit het dagelijkse leven weer. De kleding en manier waarop het geheel van de voorstelling wordt opgevoerd 
en in beeld wordt gebracht verwijzen naar de rijkere elite van die dagen: de schutters van Amsterdam waren wellicht van een 
andere sociale samenstelling als die van een Zuid-Nederlands dorp als Bocholt in de 17de eeuw. 
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Wat gebeurde er in (de omgeving van) Bocholt in de jaren 1645-1650? 
 
Opnieuw jaartallen en gebeurtenissen 

Bocholt en omgeving behoorden tot 1365 bij het toenmalige Graafschap Loon en vanaf 1365 
tot 1789 bij het prinsbisdom Luik. Tot aan de Franse revolutie resideerden de Heren van 
Bocholt op de ‘Damburg’, een versterkte herenhoeve in het centrum van de gemeente. De 
heren van Bocholt verbleven op deze ‘Damburg’ en spraken recht in de gemeente. De belang-
rijkste families waren o.a. Van Born, van Horn, van Bocholtz, de Lannoy en Furstenberg. 
Omstreeks 1648 werd de Damburg verwoest door de rondtrekkende en plunderende troepen 
van de hertog van Mansfeld.9  
 
Hoewel er na 1648 dus vrede was, bleef de regio gevoelig voor troepenbewegingen van allerlei 
lieden. In 1641 waren het troepen van hertog Karel van Lotharingen. Ten gevolge van het 
optreden van de Lorreinen10 tussen 1648 en 1654 werden in het Bisdom Luik 5.565 huizen in 
de as gelegd (1648: slag op de Donderslagheide). Condé, een van de succesrijkste Franse 
generaals, liep over naar de Spanjaarden. Ook zijn troepen hielden lelijk huis in het Noorden 
van Frankrijk en in de Loonse Kempen. 
 
Uit de bijzonder informatieve website Het Graafschap Loon11  nemen we het volgende over 
met betrekking tot Bocholt en omgeving: 

x 1645-1715: Een periode met zeer veel koude winters (mini-ijstijd). 
x 1646: De gemeente Ophoven (Kinrooi) had veel last van plunderende legerbenden. 
x 1646: De Lorreinen komen uit de Maasstreek afgezakt naar Peer. 
x 1646: De Lorreinen plunderen en brandschatten Overpelt en houden er lelijk huis (tot 

1654).  
x 1646: De schans van Helchteren ontsnapt aan een plundering door de Lorreinen, 

alhoewel slechts door 36 weerbare mannen verdedigd. 
x 1647: De schans Kwamol werd zonder succes belegerd door de Lorreinen. 
x 1648: Karel van Lorreinen kreeg zijn verloren hertogdom niet terug en blijft plunderend 

rondtrekken: verwoestte Borgloon, Bilzen, Hamont, Peer, Beringen (=’puinhoop’…), 
Herk-de-Stad en plunderde Herkenrode, Munsterbilzen en de commanderij Oude 
Biesen. 

x 1648: Sint-Niklaesdag: een leger van “Huyslieden” wordt in de pan gehakt door 
Lorreinse benden (Donderslagse Heide, Meeuwen): 400 gesneuvelden, evenveel 
gewonden.  

x 1648: Bevolking van Peer wordt belast met opeisingen en inkwartieren van soldaten. 
x 1648-54: Doortocht van Lorreinen in Wijchmaal met overlast. 

                                                           
9 Welke van de vier graven Van Mansfeld deze generaal graaf (‘hertog’) Van Mansfeld was, blijft behoorlijk 
onduidelijk. Zie echter De geschiedenis der waereld, vertoond in de lotgevallen der oude volken, deel 12: 
https://books.google.nl/books?id=aFmGQ9KFj8MC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=de+hertog+van+Mansfeld.&sour
ce=bl&ots=ggYHRLQXti&sig=ACfU3U2bedxeSaSLUIZtFkycX1lNjZVOCA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwigq_699s7nA
hUPzKQKHTCkAhsQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=Mansfeld.&f=false en via internet in te zien Algemeene 

geschiedenis der wereld: Nieuwe Geschiedenis. III, Volume 1. Voor de geïnteresseerde lezer, zie via het internet 
de opgave van alle vier in De tachtigjarige oorlog der Nederlanders tegen de Spaansche ..., Volume 6 
10 Zie BIJLAGE **  DE SLAG OP DE DONDERSLAGHEIDE 1648 en P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche 

volk. Deel 3: https://www.dbnl.org/tekst/blok013gesc03_01/blok013gesc03_01.pdf. 
11 Zie https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw. 

https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/lorreinen
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-overzicht-2/1612-ferdinand-van-beieren/1648-donderslag
https://books.google.nl/books?id=aFmGQ9KFj8MC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=de+hertog+van+Mansfeld.&source=bl&ots=ggYHRLQXti&sig=ACfU3U2bedxeSaSLUIZtFkycX1lNjZVOCA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwigq_699s7nAhUPzKQKHTCkAhsQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=Mansfeld.&f=false
https://books.google.nl/books?id=aFmGQ9KFj8MC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=de+hertog+van+Mansfeld.&source=bl&ots=ggYHRLQXti&sig=ACfU3U2bedxeSaSLUIZtFkycX1lNjZVOCA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwigq_699s7nAhUPzKQKHTCkAhsQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=Mansfeld.&f=false
https://books.google.nl/books?id=aFmGQ9KFj8MC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=de+hertog+van+Mansfeld.&source=bl&ots=ggYHRLQXti&sig=ACfU3U2bedxeSaSLUIZtFkycX1lNjZVOCA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwigq_699s7nAhUPzKQKHTCkAhsQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=Mansfeld.&f=false
https://www.dbnl.org/tekst/blok013gesc03_01/blok013gesc03_01.pdf
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw
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x 1648: Behalve het afstaan van talrijke goederen kostte Lorreinse en Kroatische bendes 
en Spaanse soldaten aan Meldert 1000 gulden. Om daaraan te voldoen moest men 
een extra belasting heffen, die elke inwoner 5 gulden en 4 stuivers per bunder land 
kostte. 

x 1648: Er wordt weer door troepen geplunderd in St-Huibrechts-Lille. 
x 1648: 16 jonge mannen sterven in de strijd tegen de Lorreinen. 
x 1648: Hertog van Mansfeld verwoest de Damburg in Bocholt.  
x 1649: Spaans garnizoen dat zich op het kasteel van Leut gevestigd had, wordt 

verdreven door soldaten van de Verenigde Provinciën. 
x 1649: Kessenich te lijden van de Spanjaarden en Lorreinen die te Roermond en 

Stevensweert gelegerd waren. 
x 1649: Lorreien plunderen de Zutendaalse bevolking. De schansen, de kerk en de 

pastorie worden geplunderd. 
x 1649: In Montenaken werden 900 huyslieden die zich op het kerkhof verscholen 

hadden, gedood door Lorreinen. 
x 1648-1654: Rosmeer (Bilzen) heeft last van de troepen van Karel IV, hertog van 

Lorreinen. 
x 1649: Op 30.11 vlucht pastoor Arnold Van de Venne met een deel van zijn parochianen 

naar de Dorpsschans vanwaar hij ziet hoe Lorreinse soldaten en rovers inwoners 
meesleuren, geselen, kwellen en vrouwen de klederen uittrekken en ze naakt achter-
laten. 

1650: Maximiliaan Hendrik van Beieren 

x 1650-1651: vooral in deze twee jaren waren de schansen het doelwit van de Lorreinen. 
x 1650: Lorreinen bezetten de schans van Mellaar en maken van daaruit de buurt 

onveilig. 
x 1650: Lorreinen en anderen kwamen terug naar Meldert en het kostte de gemeente 

weer honderden guldens en de levering van talrijke goederen om deze bandieten 
tevreden te stellen. 

x 1650: Bij de schans Kwamol in Ham werd een aanval van de Lorreinen afgekocht door 
levering van hespen, eieren, boter, brandewijn, boekweit, koren, een kalf, een schaap 
en rundvlees. 

x 1650: De Lorreinen vallen Opoeteren opnieuw binnen; de schans van Dorne wordt 
geplunderd en beroofd van vee, granen en meubelen. 

x 1650: De Lorreinen overvallen Boorsem en bezetten de pastorie. 9 huizen worden plat 
gebrand. In Kotem sloegen ze de beesten dood. 

x 1650: De Lorreinen logeren 7 nachten in Opoeteren met niet minder dan 7 regimenten. 
Drie huizen werden in de as gelegd. 

x 1650-1651: Opglabbeek kreeg verschillende malen bezoek van vreemde troepen, 
vooral Lorreinen. Tientallen huizen werden in brand gestoken en meerdere burgers 
gedood. 

x 1650: Een inwoner van Hechtel werd op de schans dodelijk gewond door een 
vuurschot gelost door Lorreinse soldaten, die waarschijnlijk tevens geld opeisten van 
de bevolking. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaximiliaan_Hendrik_van_Beieren&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKGEbXBC1CpZdWw4TGBQwovgU50g
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Uit Bocholtse analen 
In een van de vier artikelen uit het bijzonder fraaie boek Cornelius a Lapide  (1576-2017)12 die 
de heer Wim Cuppens, voorzitter van de Heemkundige Kring Bocholt, voor zijn rekening nam, 
geeft hij een uitgebreid historisch overzicht van de periode 1519-1648.13  Uit dit overzicht 
neem ik met toestemming en dank mijnerzijds de periode van de Bocholtse geschiedenis 
1645-1650 hier over. 
 

 
                                                           

12 Een uitgave namens Werkgroep Cornelius a Lapide 2017, red. W. Cuppens, Bocholt 2017. 
13 Het geheel van dit overzicht met jaartallen en gebeurtenissen beslaat 37 pagina’s (27-63). De jaartallen 1645-
1650 betreffen de pagina’s 62 en 63.  
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BETTEN IN BOCHOLT 
 
Zeventiende eeuwse Betten-naamdragers in Bocholt, J. Molemans 
De Parochie Registers van Bocholt zijn doorgeworsteld (vanaf 1629), maar juist bij de oudere 
regsisters zijn er geen klappers of gezinsconstructies Wat er is, heb ik zo nauwkeurig mogelijk 
onder ogen gehad, opgenomen en doorploegd. Het resultaat uit de klappers is grotendeels 
m.b.t. de 17de eeuw. En dat terwijl er eerder Betten-naamdragers in Bocholt leefden. Dit 
weten we van J. Molemans uit zijn boek Toponymie van Bocholt. Op p. 107 lezen we onder 
het kopje Veldhoven (gehucht van Bocholt) dat daar al een Bettengoet was in 1592. De 
Letterverwijzing waar Molemans dit gevonden heeft, verwijst naar Bocholtse Gichtregisters of 
Burgemeesters-rekeningen. Gichtregisters vormen veelal een onderdeel van de schepen-
bank en een gicht  is een akte met betrekking tot de overdrachten van roerende en on-
roerende goederen (geldleningen, aan- en verkoop, verpachting en verhuur).  
  
Molemans verwijst naar de Gichtregisters van Bocholt zoals die bewaard zijn in RA-Hasselt en 
deze dan over de jaren 1587-1612. De eerste aanduiding geldt een Betten goet tot Velthouen 
uit 1592. Dan volgt BG4 en zijn verwijzing gaat nog een stap verder, hij noemt het pagina-
nummer: 59 v14 en zelfs de naam van de bewoner: Peter Betten in 1612. 
  
De tweede verwijzing vond hij in BG 5 (1612-1628), p. 10 verso en dan gaat het om Korst 
(Corstianus) Betten in 1667. 
  
In BG8 (1665-1675) vond hij op p. 140 Leijs (Elisabeth) Betten in 1695  
  
In BG 10  (1688-1700) vond Molemans op p. 165 gegevens over het Bettengoet zelf en dat 
blijkt toe te behoren aan Hendrik Betten in 1768 (van hem heb ik nadere gegevens gevonden). 
In Burgemeesters Rekeningen 22, dat is de grondligger van 1768 vind M. een en ander op p. 
40 verso en tenslotte in BG 14 (1753-1779) nog een en ander op p. 111 verso.  
   

 
 

J. Molemans, Toponomy van Bocholt, Bocholt 1975. P. 107 

                                                           
14 v=verso is de Vlaamse benaming voor de achterzijde van een pagina. Letterlijk: Latijn voor de linker pagina, 
recto is de rechter pagina of volgende. 
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In dezelfde Bocholtse Gichtboeken (BG5, p.5v.) is sprake van een Bettenveld (Betten velt) in 
het jaar 1612. In 1633 wordt het Bettenveldt genoemd (BG6 p.151) en het is er nog in 1768. 
Molemans schrijft erbij: vgl. An Betten 1640 in BMG9,221. En: Bettengoet in ’t Creijel gelegen 
neffens Ackermans in 1702 (BG11, 79).  
 
Zo is er in 1768 volgens Molemans ook sprake van een Bettenbeemd15: ‘een hooiland 
genaamd bettebeemd’ (sic), ook genoemd Broeksbeemd, groot 34 are en 70 ca. Dat is toch 
even 3400 vierkante meter ofwel bijna een half voetbalveld.  
 
Een in de Kempen nieuw ontgonnen perceel heette Nieuwke. Het gaat dan meestal om 
bouwland en werd vaak vernoemd naar de geërfde eigenaar. In 1768 was er volgens de 
Burgemeesterrekeningen (grondligger 1768) in Bocholt een Betten noucken van 28 are en 80 
ca.  
 
Dit alles wijst dus wel degelijk op laat 16de en vroeg-17de eeuwse Betten-naamdragers in 
Bocholt (Veldhoven), bekend geworden vanwege de acribie van dr. J. Molemans, met ere 
genoemd. Wie de moeite neemt de vier kaarten achterin het boek uit te slaan en te 
bestuderen, raakt van die precisie nog meer onder de indruk.  
 
 

 
 

Bettengoed of Bettenhof, J. Molemans, kaart Bocholt sectie A 

                                                           
15 J. Molemans, Toponomie B. p. 174. 
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Betten in de Gichtregisters 
 
Hoe zien die gegevens van Molemans, de oude sporen van Betten-naamdragers, er nu in 
werkelijkheid uit? Het is door bemiddeling en bezorging van de voorzitter van Heemkundige 
Vereniging Bocholt16, de heer Wim Cuppens, dat ze hier getoond kunnen worden. Uit onze 
email-wisseling citeer ik de volgende informatie daarover, erna de akten: 
 
‘Je mag natuurlijk alles gebruiken wat we je bezorgen. Het is vooral belangrijk dat bronnen 

nuttig gebruikt worden voor de kennis van onze lokale geschiedenis, in al zijn vormen.  Als we 

daaraan kunnen bijdragen, doen we dat graag.’ Waarvoor dank, jcb!  
‘De bladnummering blijkt niet altijd overeen te stemmen met de nummering die Jos Molemans 

gebruikte. Ik heb nu ook gemerkt dat er in het gehucht Kreyel een ‘Bettengoed’ moet geweest 
zijn, maar daar is in de grondligger van 1768/1769 al geen sprake meer van.’ 
 

 
 

Bocholt Gichtenboek 4 p. 69; hierin zou het Betten goet tot Velthoven genoemd moeten worden,  

maar zelfs bij sterke vergroting door mij niet gevonden. 

 

 

                                                           
16 Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt, heemkundigekringbocholt@gmail.com;  
https://nl-nl.facebook.com/heemkundigekring.bocholt. 

mailto:heemkundigekringbocholt@gmail.com
https://nl-nl.facebook.com/heemkundigekring.bocholt
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Op 12 mei 1612 heeft Heijnen Pertsman met Margareta Betten zijn huisvrouw present en 
lauderende, gegicht en gegoed Peter Betten zijn zwager in zijn voorschreven huisvrouw 
kindsgedeelte als hadde uit Leijs Betten en Elsbet Betten hunderen alderen goed gelegen te 
Velthoven genaamd 't Bettengoed … voor de som van 51 gulden lopend geld ... 
 

 
 

Bocholt Gichtenboek 5, p. 10 en 5; Mei 1612, omtrent Margareta, haar broer Peter (Petrus) 
en hun ouders , Leijs/Lois (Lauerijs) en Elsbeth Betten. 
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De 13e juni 1612 heeft Peter Betten gegicht Thomas Rutten in een bemd genaamd 
Bettenbemd, los en vrij al soe wel dye twee gedeelten dye Peeter voerscreven voer desen 
bescudt maech hebben als oick syn eygen aen deel dat hem eygen toe quaem, behalven dat 
daer op uutgaen ende aen Lenart Naepen inne te gelden eenen halven stuiver Martens Thijs. 
De  reengenoten aen deen zyde Jans Ruttens bampt ende aende andere zijde Drijes Mussen 
bampt. Ende dit voer die somme van 230 gulden B(rabants??) lopender paijen van welcke 
voerscreven somme beloefft Thomas Rutten den voerscreven Peeteren Betten jaerelijcx 
pacht te gheven. 
 

Transliteratie van en via Marc Philippe 

 

 
 

Bocholt Gichtenboek 8, p.139.  Hier wordt 1 juli 1667 Korst (Corstiaan) Betten genoemd: 

‘voorzorgt comparant … de somma van 185 gulden… …is Korst Betten toe geerft…  
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Bocholt Gichtenboek 10 p. 164. Onderstaande transliteratie van Marc Philipp: 

 
 

Op heden 4 december 1696 is voor recht gecompareerd Leijs Betten, de welke in zijn naam 
heeft opgehalden en gereleveerd zeker versterf van zijn zuster Margriet Betten en alles wat 
door die voorschreven aflijvigheid mocht op hun gezamelijke kapitalen mocht verstorven en 
vervallen wezen en deze ophelding is aan partijen verleend naar recht. 
N.B. Leijs Betten is dus een man (zal wel komen van Laurijs/Laurentius) die erft van zijn 
zuster Margriet (Margareta). 
 

 
 

Bocholt Gichtenboek 11 p.78. 24 oktober 1702 Opheldinge Anna Betten in naam van zichzelf en haar broer met betrekking 

tot het Betten goet int Kreijel neffens Ackermans. Het is met betrekking tot aflijvigheid (overlijden) van hun vader Mathijs 
Betten, aangaande honderd guldens of daaromtrent en verwijst naar een plaats ‘in het dorp gelegen’.  
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Bocholt Gichtenboek (nr. onbekend) p. 354 e.v. 9 februari 1758 

 

9 februari 1758 wordt aan de schepenen van Bocholt een situatie voorgelegd die erop duidt 
dat Andries Betten, eigenaar en bewoner van het Bettengoed, door ernstige ziekte in 
erbarmelijke armoede is vervallen.  Mogelijk is de beschrijving enigszins aangedikt om het doel 
te bereiken, maar het is verre van rooskleurig gesteld met Andries Betten. We lezen er dit 
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over: ‘…dat hij maeteleijck kranck is liggende op een weijnigh stroij niets hebbende bij near om 

hem te decken wel minder fijne notsaeckelijckheit om in desen elendighen staet sich te 

onderhouden dusdanigh dat hij exponent bij naer van misnoeghen en elenden soude moeten 

vergaen maer also hij exponent noch eenighe goederen is besittende  isi sruila ? dat versoeckt 

geatendeerd dese sijne groote armoede ende notsaeckelijkheijd dat u achtbaren heeren hem 

gelieve te ocroijeren om dese goederen te veralieneren oft overdraeghen soo als het hem 

besten geraetsam duncken idoxe tamin priulo exponentis salvagie jure ..ius libet welck doende  

Schepenen accorderen die versoghte octroijen idque tamen perituls exponentis nee non june 

crijus libet salvo gegeven den 9 feb 1758 

gicht ende quijtinghe Jacobus Geusens als gevolmachtigden van Andreas Betten  
 
 
in behoef (=ten behoeve van)  
Maria Clots17  
 
Nog geen week later, op 14 februari 1758 komt Maria Clots uit het Bocholtse gehucht Kreiel 
voor de Schepenen om aan te geven en vast te leggen dat zij van Andis (sic) Betten  een stuk 
weiland heeft gekocht dat genoemd wordt Betten Nouwe Velt voor de koopsom van 250 
gulden en voor 4 schillingen doeck? met last van twee stuijvers schat. Andries Betten zal 
vastleggen dat bedrag ontvangen te hebben en daarmee heeft Maria Clots aan haar 
verplichtingen voldaan.   
 

 
 

Bocholt Gichtenboek (nr. onb.) p 354 recto. Een Gicht en geding met kwijting door de eerw. heer Van de Broeck als 

gevolmachtigde van Andries Betten d.d. 28 februari 1758. 

                                                           
17 Deze Bocholter familienaam wordt op verschillende wijzen geschreven: Kloots, Cloots, Kloets, Clots, en hier 
dus Clot (zie o.m. J. Molemans, Toponymie p.77). De familie had een ‘cloots goet int kreijel’ (1750), in 1774 nader 
aangeduid met Neder Keiel.  
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Met een akte d.d. 28 februari 1758 wordt verder voor de schepenen vastgelegd dat de 
eerwaarde heer Laurens van de Broeck namens Andries Betten aan alle voor de wet 
noodzakelijke voorwaarden heeft voldaan met betrekking tot Jacob Geusens alias Claes met 
betrekking tot een stuk land in Cuppens Veld  in Kreiel gelegen groot omtrent drie vat saijens 
met als buren Peter Cuppens aan de ene zijde en Jacob Cuppens aan de andere kant, de 
Weerter Beek ligt aan de derde zijde. Het land is vrij van lasten behalve ‘vijf ort schattinghe’ 
en wel voor het bedrag van 100 gulden18 en daarbij een stuiver ‘godtsgeld’19 en behoorlijke 
‘lijcoop’20. De heer Van den Broeck bekent de betreffende gelden ontvangen te hebben. 
Daarmee zijn koop en verkoop geregeld.   
 
In de marge vinden we nog een tekst mbt 31 september 1758 waarin Dres (Andries) Betten 
bevestigt van de ernaast staande gicht ten volle voldaan te zijn en dat hij de daaruit voort  
vloeiend kwijting verleent in naam van de kinderen van Jacob Geusens zaliger. Alles wordt 
afgesloten met ‘en is in hoede gekeerd’.  
 
Opmerkelijk hierbij is wel dat de op 9 februari 1758 namens de arme en zieke Andries Betten 
als gevolmachtigde optredende Jacobus Geusens op 31 september 1758 is overleden. Andries 
Betten overlijdt 1 oktober 1762. Het kan verkeren. Onder Betten in internetfora (p. 279) 
worden nog meer gegevens over Andries Betten beschreven. 
 
Wat maakt Andries Betten veel mee in zijn leven. Wim Cuppens geeft in zijn artikel ‘De 
kapelaan van de Damburg’ over de verlopen Bocholtse schout Goert van der Steen een 
onverwacht inkijkje in een totaal andere periode uit het leven van Andries Betten. Het is wel 
30 jaar eerder, maar we lezen dat Andries Betten in 1722 een van de burgemeesters van 
Bocholt is (m.n. van Veldhoven) en dat hij in een onderhandeling samen met de andere 
burgervaders de hele gemeente Bocholt en al haar bezit voor die onderhandeling als garantie 
in pand geeft. Dat zijn andere tijden. We lezen er dit over, zie ook BIJLAGE **. 
 
‘De van den Steens waren weliswaar roemloos afgedropen uit Bocholt, maar wilden daar de 

herinnering aan hun familie toch op een serene manier bestendigen. 

Op 21 april 1722 verschijnt Jan van den Steen, zoon van de verguisde en inmiddels overleden 

schout Willem Godefridus, samen met de burgemeesters Leijs Ackers, Crijn Soors, Dries 
Betten en Lemmen Vaes voor schout en schepenen van Bocholt en zij laten acteren: 

De burgemeesters hebben voor rekening van “de gemeijnte ende dorp van Bocholtz” uit 
handen van Eerwaarde Heer Cornelius van den Steen (een andere zoon, de kanunnik van de 

kathedraal van Roermond) de “aelijcke” som van 240 guldens ontvangen “ten jaerlijxschen 
interesse van twee guldens thien stuivers par cent, uijtmaeckende jaerlijx ses guldens” welke 
rente ze zullen moeten besteden aan een jaarlijkse mis op de verjaardag van deze akte, “tot 
laeffinghe der zielen van de naaste vrienden (=familieleden) van juffrouwe Anna Elisabeth van 

                                                           
18 Om enige duiding aan het bedrag te geven: in de gemeenterekeningen van Bocholt (1698, notitie 8) staat dat 
het traktement van de schoolmeester 135 gulden per jaar was.  
19 Godsgeld werd als belasting bij koop en verkoop van huis of land of betaald aan de armenkas.  
20 Lij-koop: een oude gemeentelijke belastingenlijst uit 1490 noemt de omzetbelasting op de handel in textiel en 
wijn in één zin. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een woonhuis of boerderij in Nederweert werd de overdracht 
altijd formeel bekrachtigd door het geven van een kan wijn. Die traditie noemde men daar rond 1600 de 
‘wijnkoop’. Later evolueerde dat gebruik tot het geven van drinkgeld, in Nederweert in de 18e eeuw ‘lij-koop’ 
genoemd. Dat is een oud woord voor brandewijn of gedestilleerd, waarmee de koop dan symbolisch werd 
‘besprenkeld’. De feitelijke drank werd vervangen door een geldbedrag. 



242 
 

den Steen”, in de kapel van Veldhoven. … De kapelmeester moet die rente jaarlijks innen en ze 
daarvoor aanwenden. De burgemeesters geven daarbij als garantie “soo van capitaal als 

interessen dependerende van dijen, tot hypotheekpandt ende onderpand, de geheele ende 

gansche Gemeijnte van Bocholtz”. Dat een ganse gemeente aan een particulier in pand 
gegeven wordt klinkt nu nogal lachwekkend, maar was destijds geen ongebruikelijke 

formulering.’ 
Nu zullen we nog een aantal namen en plaatsen uit deze gichten van 1758 nader verklaren:  
 
1. Wie is Jacobus Geusens alias Claes, die als gevolmachtigde in 1758 voor Andries Betten 
optreedt? 
 
Uit de GENEANET-gegevens van Ben Kusters21 (eigen onderzoek Bocholt) leren we het 
volgende: 

 Jacobus Geusens 
x Geboren circa 1715  
x Overleden   6 juni 1758 (dinsdag) - Bocholt, leeftijd ongeveer 43 jaar oud 
x Begraven   6 juni 1758 (dinsdag) - Bocholt 

 Relaties 
x Gehuwd   6 september 1744 (zondag), Bocholt, met Anna Catharina Claes 1721-

1757 (Ouders :  Joannes Claes 1680-1758 &  Elisabetha Thijs 1689-1757/) 

Dit tekent direct het schrijnende van de situatie in gezin Geusens-Claes: moeder Anna 
Catharina overlijdt een jaar eerder: 17 oktober 1757 en 36 jaar oud.  
 
2. Waar ligt in het gehucht Kreiel het stuk land dat Maria Clots in 1758 van Andries Betten 
voor 250 gulden kocht?  
Het wordt precies aangeduid met Betten Nouwen Veld. Dat doet denken aan een Bettenveld 
dat aan het gebied van Nouwen grenst. Het valt zo echter niet te duiden. In Kreiel, waar Maria 
Clots woont, is volgens Molemans vanaf 1612 een Bettenveld en dat ligt naast of grenst aan 
de boerderij van Ackermans (1702). De hoeve van de familie Clots (Kloots bij Molemans) ligt 
in Neerkreiel naast die van Gebelen. Vlakbij blijkt een landje te liggen dat opj Molemans’ kaart 
‘Bocholt (sectie B) Bettens Nieuwke genoemd wordt, een veldje dat grenst aan de weg 
waaraan ook de hoeve van Kuppens ligt. Het Betten Nouwen Veld lijkt dus het Betten Nieuwe 

Veld te zijn, vlakbij de hoeve van de familie Clots. Echter als we even verder kijken naar de 
aanduiding dat het moet grenzen aan Akkermans blijkt er een Bettenveld te zijn dat inderdaad 
omgeven wordt door twee maal Akkermans, Pasmans Drieske en Jennen. Dit zal het landje 
zijn dat Andries Betten in 1758 door ellende overmand aan Maria Clots verkocht! Meestal 
worden zulke weilanden geduid met de omliggende eigenaren, hier schaars.  
N.B. In Bovenkreiel is volgens de bijgevoegde kaarten van de Toponymie van Bocholt land dat 
geduid wordt met Klootskamp en Klootje en dat daarmee ook naar de familie van Maria Clots 
verwijst.22  

                                                           
21 Zie https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&n=geusens&nz=kusters&p=jacobus&pz=gwennaelle+maria+agnes. 
22 Deze term kloot, kloet, kleutien, kleutgen is betekenisverwant met het woord berg en heuvel (kluit en klot) en 
betreft een perceel bouwland. Het komt van klomp van aarde, klei of turf. Als veldnaam gaat het vaak om een 
hoger gelegen perceel.  

https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&m=P&v=jacobus
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&m=N&v=geusens
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&p=anna+catharina&n=claes&oc=2
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&p=joannes&n=claes&oc=2
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&p=elisabetha&n=thijs
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&n=geusens&nz=kusters&p=jacobus&pz=gwennaelle+maria+agnes
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&m=RL&i1=3766&i2=13089&b1=1&b2=562
https://gw.geneanet.org/kustersben?lang=nl&pz=gwennaelle+maria+agnes&nz=kusters&m=RL&i1=23752&i2=13089&b1=1&b2=563


243 
 

En wat betekenen zus en zoveel schillingen doek en stuivers schat? Na onderzoek daagt het 
vermoeden dat het bij doek gaat om doeken die wel als betaling aan de armen gegeven 
werden23. Bij schat kan het schatpenningen, cijns of belastinggelden betreffen die bij koop en 
verkoop van land aan de stad moesten worden afgedragen.  
 
 

 
 

Uitsnede kaart bij J. Molemans, Toponymie Bocholt, Bocholt sectie B, Neerkreiel, links boven Klootshoeve, 

boven Kuppens Betten Nieuwke en links van Akkermanshoeve het Betten Veld. 

 
3. Wie is de ‘eerwaarde heer Laurentius Van den Broeck’ die in februari en september 1758 
als gevolmachtigde voor Andries Betten optreedt inzake Jacob Geusens? 
Bij de betiteling ‘Eerwaarde heer’ valt in die tijd te denken aan een geestelijke: kapelaan, 
pastoor of priester. Mogelijk ook aan een notaris, een schepen, schout  of burgemeester. 
Mede in een parenteel van Alexander VAN DEN BROEK (laatste deel in BIJLAGE XIV) geeft Wim 
Cuppens het volgende antwoord: ‘Laurentius VAN DEN BROEK, priester, kapelaan van ‘het 
kasteel’ de Damburg in Bocholt, geboren op 11-08 1718 te Bocholt, overleden op 01-01 1804 
te Lommel op 85-jarige leeftijd, verbleef tijdelijk in Lommel volgens het overlijdensregister, 
rentmeester van Baron de Blanckart, (betwiste) heer van Bocholt. In 1758 is ‘Laurens Van de 
Brouck’ 40 jaar oud.  

                                                           
23 Verg. Archief Roermond, Regesten: ‘de armen ieder jaar 4 halve doeken te geven en de 2 armen, die voor het 
poorthuis van de voogdij zitten, iedere week te geven 16 boddreger uit de tol te Asselt als gewoonlijk;…’. Het kan 
bij doeken zelfs om schaapsvachten gaan.  
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4. Waar ligt het stuk land in Kreiel’s Cuppensveld dat Andries Betten 28 februari aan Jacob 
Geusens verkoopt, van welke trasactie hij 31 sept. van dat jaar kwijting geeft?  
 

 
 
Uitsnede Gicht 28 febr. 1758 waarin de locatie beschreven wordt:‘ín cuppens velt onder t’ Creijel gelegen  groot omtrent drij 

vat saaijens regtens peter cuppens ten eene en jacob cuppens ter andere en de Weerter Beek ter derdere sijde …’. 
 

De Weerter Beek ontspringt in het Bovenkreiel en loopt naar Weert. De loop in het Kreiel 
wordt ook Kreielerrietbeek genoemd (Molemans, p.28). Op de kaarten van Molemans zijn 
riviertjes niet ingetekend. Nu is het apart dat uit het kaartje op de vorige bladzijde blijkt, dat 
het hiervoor besproken Betten Nieuwke vlakbij twee boerderijen Kuppens ligt, maar in 
Neerkreiel. Dit stukje land werd blijkbaar aangemerkt als liggend in Kreiel’s Cuppenveld. In 
Bovenkreiel vinden we geen Kuppenshoeven, ergo het zal hier gaan om het Betten Nieuwke. 
Andries Betten heeft dus in 1758 twee stukken Bettenland in Neerkreiel verkocht: Bettenveld 
aan Maria Clots en Betten Nieuwke aan Jacobus Geusen.   

 

 
We vervolgen weer met gevonden Gichten. Zoals we weten overlijdt Andries Betten 1 
oktober 1762. We zien twee weken later een gicht in verband met zijn nalatenschap. Jan 
Dresen komt voor de schepenen mede namens zijn zwagers en schoonzusters (swegersen) en 
hij vraagt en ontvangt gelegenheid om de nalatenschap van Andries Betten te regelen.   
 

 
 

Bocholt Gichtenboek 14 p. 28. Op 16 oktober1762 Opgehelden met betrekking tot de ‘achtergelaetene goederen  

van Andres Betten saeliger …’.  
 
De volgende Betten-gicht is van 14 mei 1771, wanneer Hendrik Betten met zijn ‘consorten’ 
(gezinsleden op wie dit ook betrekking had) voor de schepenen van Bocholt aandraagt dat hij 
en zijn consorten hebben ‘opgehalden en gereleveert’ (geërfd en aanvaard?) zekere hoeve en 
gronden genaamd Betten goed in Veldhoven. Dan worden erven genoemd, oa. Claes van de 
wal erf, heijnickx met achter elk bedragen, maar Hendrik en consorten die ‘opheldinge en 
rente verleent’ is blijkt ‘in hoede van de wet gekeerd’. Zo staat het er.  Ingewikkelde taal…  
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Het heeft met inbezitstelling van onroerend goed door erfnalatenschap van doen alsook van 
het bekend maken van eventuele schulden op het genoemde goed.  
 

 
 

Bocholt Gichtenboek 14 p. 111:. 19 mei 1771, Hendrick Betten en consorten m.b.t. Bettengoed in Veldhoven  

 

 
 

Het boek met de opmetingen van gronden door landmeter P.J. Aerts; over welke metingen van de private erven 

grote en langdurige twisten zijn ontstaan, zie J. Molemans ‘Tumulten, oploopen en conspiratiens’ in Bocholt 

aan het einde van het Ancien Regime. 
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Grondligger 1768 Landt N2 
Huijsinge,Dreas en Huijsveldt met het nieuwe ‘dreesken’ van Hendrick Betten  

alsook Bauwveldt en de Striep, eveneens worden de buren beschreven  

 

 
 

Grondligger 1768 Zandt 2, Landt N2 

Hier worden de verschillende stukken grond (o.a. Stockacker’) van Hendrick Betten per locatie beschreven. 
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Betten in Parochieregisters    
 
Hoewel dit onderzoek van parochieregisters hoofdzakelijk vondsten van Betten-naamdragers 
in de 16de en 17de eeuw op het oog heeft, doet zich in Bocholt een situatie voor die het 
niettemin rechtvaardigt de 18de eeuw erbij te betrekken. Het ziet er naar uit dat de familie 
Betten al vanaf minstens 1592 in het toenmalige Bocholtse gehucht Veldhoven24 (en naar  
blijkt ook in het gehucht Kreyel) voet aan de grond had gekregen in een zogenoemd 
Bettengoet25. Dat zijn oude wortels die niet eenvoudig zijn bloot te leggen, maar waaruit 
mogelijk door de verschillende afkomst opgemaakt kan worden om welke familieverbanden 
het gaat. De oudste Parochieregisters van Bocholt gaan niet verder terug dan 162926. In de  
interessante lijst van kerkmeesters, Heilige Geestmeesters en hun jaarlijkse afrekeningen 
(vanaf 1690-1797) komt geen Betten-naamdrager voor27. Alfabetische naamlijsten van de 

vroege parochiejaren (17de en 16de eeuw) heb ik niet kunnen vinden. Hier dan eerst 17de 
eeuwse en daarna de 18de eeuw van Bocholtse Betten-naamdragers in de PR van Bocholt. 
 

     Parochiekerk ‘Sint Laurentius’ te Bocholt 

                                                           
24 Bocholt kende tot in de 19de eeuw in het buitengebied de volgende gehuchten: Veldhoven, (Boven/Neer)-
Kreijel, Loozen, Lechten, Goelder en De Hees. Het ging daar om (bouw)land, boerderijen en daglonerswoningen: 
https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_01877_000/550_0001_000_01877_000_0_0001.jp2. 
25 J. Molemans, Toponymie van Bocholt, Bocholt 1975, p. 107, 108 e.v. (zie register). We hebben deze gegevens 
eerder in dit hoofdstuk opgenomen en verwerkt.  
26 Bijvoorbeeld na de originele doopaantekeningen volgt het interessante naamregister van overledenen vanaf 
1629: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-C?i=98&cat=35178. 
27 Zie bijvoorbeeld https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-J9DP-G?i=32&cat=35178. De 
aankoop van vele, vele potten wijn, de wierook, het wassen van het ‘lijnwaet’, acht vaten kalck, vrachtkosten en 
vertering, de bijdragen aan omliggende kerkgemeenschappen (Beek, Bree, Gerdingen), ‘van de kerke te 
borstelen’, van ‘het dak te stoppen op den kruijskoor’(lekkage verhelpen), van ‘kersen en flambouen’ (kaarsen 
en fakkels), van ‘hostien en wasch’ en een ‘lindt om de vaen aan te binden’, betalingen aan de kapelaan, de 
koster, de schoolmeester, het is er allemaal te vinden. Ook dit: ‘noch uijtgegeven aen een arme vrouw’ en 
afgeboekte posten die de armen niet konden betalen. Door de jaren heen herhaaldelijk een hele reeks Bocholtse 
mannenbroeders als Ackermans, Bogaerts, Boonen, Crijns, Driesen, Drieskens, Gielkens, Haeck, Heijnen, Jacobs, 
Seijens, Vosheuvels. Dit is een bijzonder fraai inkijkje in het kerkelijk reilen en zeilen in de Rooms Katholieke Kerk 
van Bocholt. Maar het wekt slechts zeer bescheiden de indruk dat de familie Betten er actief bij betrokken was. 
Antonius Betten was kerkmeester in het jaar 1732 en daardoor kennen we zijn handtekening. Zie onder het kopje  
Anthonius Betten en het financiële jaarverslag van de kerk van Bocholt in het jaar 1732. Zie bv. ook 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-J9D2-9?i=99&cat=35178. Het tot 1796 gaande Boek 
van Schuldenaren, waarin uitgaven van de kerk worden verantwoord, levert ook mooie inkijkjes op: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-J9D5-L?i=39&cat=35178. Interessante tekst. 
 

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_01877_000/550_0001_000_01877_000_0_0001.jp2
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-C?i=98&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-J9DP-G?i=32&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-J9D2-9?i=99&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-J9D5-L?i=39&cat=35178
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De kerk van Bocholt en de gehuchten 
Uit de gegevens van het Rijksarchief te Hasselt blijkt dat naast de archiefvormers van de Sint 
Laurentiuskerk van Bocholt28 er ook archieven bewaard gebleven zijn met betrekking tot een 
van de gehuchten, Lozen. In Lozen was een hulpparochie van de Laurentiusparochie. De 
bewaard gebleven gegevens van deze Sint-Bedictusparochie zijn vanaf 1801 (1737).  De 
inkomsten en nota's over de hulpkerk van Lozen, de Kruisweg en de Broederschappen van de 
H. Rozenkrans, kerkornamenten, herstelling van de sacristie en de pastorij lopen van 1737-
1928 en  voor ons onderzoek niet van belang. Met betrekking tot Veldhoven wordt voor wat 
betreft het Oud Regime geen specifieke melding gemaakt. We gaan er van uit dat deze 
gelovigen betrokken waren op de Sint-Laurentiusparochie in het dorp Bocholt. Hieronder de 
archiefgegevens van het Oud Regime van Bocholt. 
 

# Naam archiefvormer Periode Plaats Talen 

1 Hof van Agimont Ancien Régime Bocholt nl 

2 Hof van Horkmaal Ancien Régime Bocholt nl 

3 Kerkfabriek van Sint-Benedictus te Lozen (Bocholt) 1801-? Bocholt nl 

4 Spaar- en Leengilde Sint-Jozef in Bocholt 1921-1934 Bocholt nl 

5 Kerkfabriek van Sint-Laurentius te Bocholt 1809-? Bocholt nl 

6 Sint-Benedictusparochie te Lozen (Bocholt) 1801-9999 Bocholt nl 

7 Sint-Laurentiuskerk te Bocholt 1201-? Bocholt nl 

8 Sint-Laurentiuskerk te Bocholt 1301-? Bocholt nl 

9 Armentafel Bocholt Ancien Régime Bocholt nl 

10 Gemeente Bocholt 1300-1970 Bocholt nl 

11 Parochie Bocholt 1000-? Bocholt nl 

12 Schepenbank van Bocholt Ancien Régime Bocholt nl 

 

 
 

                                                           
28 Voor de gehele beschrijving van het kerkarchief van de Sint-Laurentiuskerk (Parochiale instellingen, m.i.v. 
Heilige-Geesttafel en kerkfabriek), vanaf 1301 en de archieven van de gehuchten Lozen en Veldhoven, zie  
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/zoekterm/bocholt/eadid/BE-
A0515_102870_101233_DUT. Voor de beschrijving van alle archieven m.b.t. Bocholt in het Rijksarchief, zie: 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/index/index/zoekterm/bocholt. 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&sort=name&direction=asc
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&sort=date&direction=asc
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&sort=place&direction=asc
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&limitstart=0
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=1
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=2
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=3
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=4
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=5
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=6
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=7
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=8
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=9
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=10
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archiefvormers/zoekresultaat?text=bocholt&view=eac&inLanguageCode=DUT&start=11
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/zoekterm/bocholt/eadid/BE-A0515_102870_101233_DUT
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/zoekterm/bocholt/eadid/BE-A0515_102870_101233_DUT
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/index/index/zoekterm/bocholt
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Dopen en doopgetuigen Betten uit de oudste doopboeken van Bocholt (17de eeuw) 
(oplopend in de tijd) 

 
Pas nadat de doopaantekeningen van de diverse pastoors van de Sint-Laurentiuskerk in 
Bocholt met betrekking tot de jaren na 1723 (en tot ongeveer 1800) waren doorgewerkt, 
evenals de huwelijken en overlijdens, ben ik begonnen de oudste doopboeken van Bocholt 
pagina voor pagina onder ogen te nemen. Omdat hiervan geen alfabetisch overzicht is 
samengesteld en het oude schrift niet eenvoudig leesbaar (meer) is, vergt dit veel geduld en 
tijd. Het bepalen op welke jaren de gegevens betrekking hebben, is soms ook niet eenduidig 
vast te stellen, maar hier zijn de oudste Bocholtse doopdiensten waarin Betten-naamdragers 
op de een of andere wijze betrokken waren. Voor zover ik ze heb gevonden… 
 
Het begint bij de boeken die FamilySearch ervan verfilmd heeft, zoals hieronder:  
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS68-9?i=6&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS68-9?i=6&cat=35178
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Het overzicht van de Bocholt Archievenfilms bij Family Search ziet er als volgt uit:  
 

 
 

https://www.familysearch.org/search/catalog/35178?availability=Family%20History%20Library 
 

 
De archieffilms van Bocholt bij FS besproken 
 
1. Klappers…Het gaat hier om 43 ‘ímages’ ofwel foto’s van handgeschreven pagina’s die de 
alfabetische klappers vormen over dopen, trouwen en huwelijken in Bocholt in de jaren 1732-
1797. Hiervan is in dit onderzoek ruim gebruik gemaakt.  
 
2. Dopen, huwelijken… Het gaat hier om 206 images van de originele akten zoals hierboven 
in de lijst beschreven. Zoals de hiernaast opgenomen pagina aangeeft begint het met dopen 
uit 1701 in origineel handschrift. Enkele bladzijden verder vinden we doopaantekeningen van 
vele jaren eerder (image 9 = 1692) en dat rommelige in datering treedt nogal eens op. Aan het 
slot van het boek vliegt het van 1702 (sic) naar 1706, naar 1679 en 1680: een nogal rommelig 
geheel dus met soms een fraai en andere keren een compleet onleesbaar handschrift.  
 
3. Dopen, huwelijken…vormsels. Hier gaat het om 307 images, begint het met dopen uit 1645 
en loopt in eerste instantie tot im. 97 (dopen 1686) en wordt vervolgd met overledenen in de 
parochie van Bocholt vanaf 1629: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-
CSRX-G9F9-C?i=98&cat=35178. Vanaf image 122 gaat het verder met dopen vanaf 1732-1797 
(die we ook elders tegenkomen). Vanaf image 222 beginnen de huwelijken, overlijdens en 
vormelingen (294) van genoemde periode. De laatste pagina’s zien we weer dopen uit 1745, 
overlijdens 1784 en verder.  

https://www.familysearch.org/search/catalog/35178?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-C?i=98&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-C?i=98&cat=35178
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4. Dopen, huwelijken… een andere filming. Dit betreft 1166 images waarin verschillende 
onderdelen van archiefgegevens zijn samengevoegd. Het blijkt echter al direct bij de eerste 
foto (1819 Bilsen) dat het hier niet over Bocholt gaat. Op image 333, waar een alfabetisch 
register begint, blijkt dat het hier een film netreft met gegevens van de oude kerkregisters van 
de Provincie Limburg, het Arrondissement Tongeren en de stad Bilsen. De periode is van 
1612-1798 en het gaat om ruim elfduizend akten die in het alfabetische register zijn 
ondergebracht. In het register komt geen Betten-naamdrager voor:  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-R9DJ-N?i=344&cat=35178. N.B. Klaarblijkelijk is deze filmrol bij 
FamilySearch op een verkeerde plaats terecht gekomen. 
 
5. Dopen, huwelijken…klappers, een andere filming. Dit is een film met 1254 images in 3 
items. Het is vooral door de klappers (gezinsconstructies) die vanaf image 328 beginnen, 
samen met de originele doopaantekeningen van de pastoors vanaf 1629 dat dit een uitermate 
interessante filmrol is. Het eerste deel (de dopen vanaf 1732-1797 lijkt een latere 
overschrijving), is in elk geval in een zeer goed leesbaar handschrift!  
Het eerste register begint bij image 328, de gezinsconstructies vanaf 1723-1797. De 
huwelijken over die periode beginnen bij image 506, de overlijdens van 1761-1797 beginnen 
bij  image 563. Hier is veel uit geput. 
N.B. Dan volgt op image 604 D, H en O van ‘Bommershoven’. Hier gaat dus opnieuw iets 
helemaal mis. Bommershoven is een dorp in het zuidelijke deel van de Belgische provincie 
Limburg en een deelgemeente van de stad Borgloon. Bommershoven ligt in de streek 
Haspengouw. Op image 714 begint de lijst met Bommerhovense vormelingen, alles in een 
prachtig leesbaar handschrift. Tot het eind van de film gaat het dan over Bommelshoven! 
 
6. Dopen, huwelijken…een andere kopij. N.B. Hier gaat het over het dorp Beverts! Deze 
plaats ligt in het zuiden van Limburg, in Haspengauw.  
7. Schuldenaren. Dit zijn 151 images rekeningen van de kerkmeesters vanaf 1690. Zeer 
interessant en over het algemeen goed leesbaar, maar voor ons onderzoek te laat.   
8. Dopen, huwelijken overlijdens en vormsels van 1691-1732, dus een interessante periode! 
 
N.B. De overige vier films behandel ik hier niet, want ze zijn van een voor dit boek te late 
datum.  
 
 
17de eeuwse gegevens van Betten-naamdragers in de gefilmde doopboeken van Bocholt 
 
Filmrol 3: D, H. O 1629-1686; 1732-1797, vormelingen 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X2-G?i=2&cat=35178 

 
Zoals gezegd begint het niet in 1629 maar in 1645 en zien we nota bene op de allereerste 

bladzijde de enige vermelding van een Betten-naamdrager in de doopboeken van de periode 

1645 tot en met 1650: 

 
10 september 1645 is Catharina gedoopt, dochter van Henricus Nels en Maria zijn echt-
genote. Getuigen: Laurentius Jans en Margarita Betten. 
 
N.B. Opvallend is het grote aantal meisjes dat wordt geboren/gedoopt (en de weinige jongens) 
en hoe het vaak gaat om namen als Maria, Elisabeth, Catharina.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-R9DJ-N?i=344&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X2-G?i=2&cat=35178
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X2-V?i=4&cat=35178  

 
Tot hier gekomen 1660 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XV-1?i=29&cat=35178 
 

Het handschrift is veelal zo allerbelabberdst dat het ontmoedigend is om door te gaan.  Er 
kunnen echter nog dopen komen van Arnoldus Betten en Barbara Lemkens (x13-2 1743), dus 
we gaan nog even door. 
 
Dan komen we de volgende geheel onbekende Betten-naamdrager tegen al peter bij een 
doopdienst: 
Op 27 juli (1661) is gedoopt Maria, dochter van Joannes Schots en Christina zijn echtgenote 
(coningum).  
Getuigen bij het doopvont (susceptores eus fuerunt): Hubertus Betten en Maria Aerts.  
N.B. Hier staat niet bij dat Hubertus Betten uit een ander dorp komt, wat in zulke gevallen in 
deze doopakten wel steeds gebeurt. DE naam Hubertus Betten is n.m.m. uniek.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XV-Y?i=32&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X2-V?i=4&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XV-1?i=29&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XV-Y?i=32&cat=35178
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19e van de maand september (decima nona mensis septembris): 1661/1666 (N.B. tussen de 

akten van 1666 in?) is gedoopt Lambertus, zoon van Joannes en Catharina Noukens.  
De getuigen zijn Cornelius Alens uit Grote-Brogel en Wilhelmus Nels en Anna Betten uit Grote-
Brogel. Mogelijk heeft Cornelius Alens zich laten vervangen door Wilhelmus Nels (M.Ph.) 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FQ-2?i=45&cat=35178 
 

12 februari 1668 is gedoopt Catharina, dochter van Andreas Betten en Catharina Betten. 
Doopgetuigen: Christianus Betten en Maria Passmans. M. Ph.: Net zoals boven Maria staat er 
een streep boven het woord nom, dus dat is ook een samentrekking. Ik denk nomine N. Telis. 
Dus Maria Passmans treed op als meter namens N. Telis. 
   

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-G?i=52&cat=35178 

 
De dopen van de Bocholtse kerkgemeenschap tussen 1732 en 1797 zijn hier in een goed 
leesbaar handschrift achtereen overgeschreven (image 122 e.v.):  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-V?i=121&cat=35178 

 
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FQ-2?i=45&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-G?i=52&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-V?i=121&cat=35178
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N.B. En dan, na net gewend te zijn aan een leesbaar handschrift uit 1668 en alsof het zeggen 
wil: ‘zo is het wel weer mooi geweest’, begint opeens in een onleesbare krabbel het jaar 1629 
met huwelijkssluitingen! En wel hier: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-4?i=53&cat=35178 
 
Betten-huwelijken in Bocholt vanaf 1629  
Pas in juni 1642 wordt het onleesbare gekrabbel opgevolgd door wat we lettertekens noemen 
en neemt de leesbaarheid toe. Het kan heel goed zijn dat er in Bocholt tussen 1629 en 1642 
een Betten-huwelijk gesloten is, maar hoe grondig ik het ook heb doorgenomen, ik kan er niet 
een uit ontcijferen. Maar uit het leesbare is dan wel direct een huwelijk ontdekt: 
 
8 september 1642 zijn gehuwd Joannes Betten en Maria Gheridts (later ook wel gespeld als 
Gerids). 
Getuigen: Gerardus Dierijckx en Jacobus ab Asdonck. Die Jacobus ab Asdonck (van Asdonck) 
komt in de vorige en de volgende akte nog voor (M.Ph.).  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-5?i=58&cat=35178 

 
Hier verder Huwelijken 1645 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-2?i=59&cat=35178 
tot 1668, 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-D?i=72&cat=35178 
geen Betten-naamdragers in het veelal onleesbare en soms uiterst zwierige handschrift 
omtrent Bocholtse huwelijken gevonden. Hier dan ook maar gestopt... 
 
Overledenen vanaf 1761 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XT-S?i=262&cat=35178 
waarin de vermelding van het overlijden van Andreas Betten net nog aan de brandschade is 
ontkomen:  
 
1 oktober 1762 overlijdt, voorzien van de sacrament van Het Laatste Oliesel Andreas Betten. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-4?i=263&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-4?i=53&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-5?i=58&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-2?i=59&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F7-D?i=72&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XT-S?i=262&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-4?i=263&cat=35178
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12 Mei 1764 overlijdt Gertrudis Betten 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-4?i=263&cat=35178 

 
Eveneens net aan het vuur ontkomen is de aantekening van overlijden mbt Petrus Jacobus 
Betten op de 5de oktober 1768. De laatste woorden Thisi consumptus verklaren weinig goeds: 
lett: door de tering29 opgegeten, ofwel uitgeteerd.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XK-T?i=264&cat=35178 

 
Aan de vergetelheid ontrukt (vanwege brand en een slordig notitieblaadje dat is mee gefilmd) 
is ook de aantekening van het overlijden van Catharina NN, de vrouw van Anthony Betten30, 
22 april 1771 (hieronder op de bovenste regel). Bart Jans heeft de originele akten gezien 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XL-L?i=266&cat=35178  

                                                           
29 De ‘tering’ is een benaming voor  een besmettelijke infectieziekte van de longen. Tering was vroeger de naam 
voor wat we nu tuberculose noemen. De naam verwijst naar het feit dat mensen met tbc (toen er nog geen 
remedie voor was) snel vermagerden, of 'wegteerden'. 
30 Dit is uiteraard niet de Anhonij Betten uit Bree 1641. Het voorgeslacht van deze Bocholtse Anthony uit de 18de 
eeuw en de familierelatie met eerder beschreven Betten-naamdragers is wel hoogst interessant om uit te 
zoeken. Het zal hier gaan on de doopgetuigen Antonius Betten en Catharina Soors bij de doop in het gezin 
Geridts-Daelans/Daelackers op 5 mei 1744.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-4?i=263&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XK-T?i=264&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XL-L?i=266&cat=35178
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24 oktober 1779 overlijdt Andreas Reijnders, echtgenoot van Elizabeth Betten  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XK-X?i=269&cat=35178 
 
 

In september 1780 breekt er in een gezin opeens dysenterie uit waaraan minstens zes 
Bocholtenaren uit verschillende families overlijden:  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X2-W?i=271&cat=35178 
en volgende. In dit en het er opvolgende jaar wordt de familie Naepen zwaar erdoor getroffen.  
Soms lezen we over hydropisis, waterzucht31.  
 
Doorgegaan tot in 1785, maar toen gestopt. De familienaam Betten komt zelden meer voor in 
deze overlijdensberichten van Bocholt.   
 
 
Vormelingen 
Dan volgen de lijsten met vormelingen32, waarin de familienamen van Bocholt uit de 18de 
eeuw gevoeglijk voorbijkomen.  
Hier begint in film 3 de lijst met Vormelingen 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-S?i=293&cat=35178 
 
Anna Maria Betten in 1783 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-S?cat=35178 

                                                           
31 Voor waterzucht, zie https://www.dbnl.org/tekst/beve001scha04_01/beve001scha04_01_0029.php. 
32 Vormelingen: het vormsel (in het Latijn confirmatio, vestiging, bekrachtiging, versterking) is een sacrament in 
de Rooms-Katholieke Kerk waarvan men belijdt dat een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om 
zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel baseert men op de apostolische leer en de Bijbel (Hand. 
8:14-17; Ef. 4:30). Specifieken: een kandidaat voor het vormsel moet gedoopt zijn, zijn geloof belijden, in staat 
van genade zijn, de intentie hebben het sacrament te ontvangen en voorbereid zijn om de rol op zich te nemen 
van leerling en getuige van Christus in de kerkelijke gemeenschap en in wereldlijke aangelegenheden. Het is 
passend gebruik te maken van het sacrament van de boete om gezuiverd te worden met het oog op de gave van 
de Heilige Geest.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XK-X?i=269&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X2-W?i=271&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-S?i=293&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-S?cat=35178
https://www.dbnl.org/tekst/beve001scha04_01/beve001scha04_01_0029.php
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Dopen Filmrol nr. 2: D,H, 1673-1732 O 1673-1761, zoals hierboven voor wat betreft de inhoud 
toegelicht. 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6Z-X?i=2&cat=35178 

 
7 oktober 1672 is Anna Betten gedoopt, legitieme dochter van Matthias en Maria Betten, 
zijn vrouw. Getuigen Jacobus Hendrix uit Bocholt en Catharina Nijs uit Gerdingen 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS68-Y?i=13&cat=35178 

 
23 februari 1676 is Elisabeth Betten getuige bij de doop van Laurentius, zoon van Jacobus en 
Maria ?outers; doopgetuigen Margaret Vrancken en Elisabeth Betten uit Bocholt. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6C-P?i=19&cat=35178 

 
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6Z-X?i=2&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS68-Y?i=13&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6C-P?i=19&cat=35178
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3 mei 1681 is Elisabeth Betten getuige bij de doop van Adrianus Jans, zoon van Johannis Jans 
uit Lozen en Helena Jans, getuigen zijn Petrus Hamonts en Elisabeth Betten. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6H-7?i=31&cat=35178 

 
19 oktober 1692 is gedoopt Jacobus, illegitieme zoon van Joannes Betten en Maria Pasmans, 
getuigen waren Hubertis Besouns en Catharina Smis.33 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS64-J?i=9&cat=35178 

 
Oktober 1692 Theodorus Betten getuige bij de doop van een ‘onwettige’ dochter … samen 
met een Leppers. De tekst is slecht te lezen.  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6H-B?i=12&cat=35178 

                                                           
33 Zie ook mijn Jacobus Betten en zijn verborgen verleden, p. 20 of https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-
betten.pdf  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6H-7?i=31&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS64-J?i=9&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-QS6H-B?i=12&cat=35178
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf
https://www.bettecollection.nl/pdf/historieboeken/jacobus-betten.pdf
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Overlijdens Betten naamdragers in Bocholt 1629-1674, 1773 e.v.  
Dit zijn geen akten, maar lijsten op datum  uit de beschreven tijd!34 Het begint bij image 99 en 
eindig bij image 116: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-
2?i=110&cat=35178,  Het geheel twee maal doorgelopen en dat bleek nodig en nuttig.  
 
18 februari 1639 overlijdt Hendrikus (?) Petrus Betten (zou je zeggen)… echter: in die periode 
had niemand twee voornamen. Wat staat er voor Petrus Betten? Een kind van hem (filius, 
maar dan is de l weggevallen) of zijn echtgenote? Zeker geen Hendrikus. Begint het met de 
letter B of is het toch een L? Ik weet het niet. (M.Ph). Slotsom: een kind van Petrus Betten. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FS-5?i=102&cat=35178 
 

24 mei 1643 overlijdt Petrus Betten  
  

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FS-G?i=103&cat=35178 
 

 
Hier gaan we opeens verder met een doop in 1650 en daarna weer overlijdens vanaf 1651 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FS-H?i=104&cat=35178 

 
 
 
 

                                                           
34 Opnieuw in een abominabel handschrift, maar toch. Hier komen hele families (familienamen) voorbij. Deze 
Bocholtse familienamen uit de 17de eeuw passeren o.m. en at random regelmatig de revue: Crijns, Vrancken, 
Bogaerts, Nuijens, Hendrix, Boonen, Naepen, Jans, Cillen, Preggen en Praggen, Cennen, Aerts, Gielkens, Op de 
Waerde, Truijens, Vosheuvels, Brouwers, Lemkens, Dingens, Niesen, Cappels, Cuppen, Geusens, Cloots, 
Geurkens, Sijmons, Scheelen, Smis, Reijners, Daniels, Joosten, Carelsen, Grobben, Groenen, Leen en Houben. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-2?i=110&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-2?i=110&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FS-5?i=102&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FS-G?i=103&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9FS-H?i=104&cat=35178
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Mei 1662 overlijdt Catharina Betten ‘munita ut supra’ ofwel voorzien van alle sacramenten   
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X1-Y?i=108&cat=35178 
 

8 februari 1666 overlijdt Anna Betten 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-2?i=110&cat=35178  (image 111) 
 

In deze film nog Vormelingen gevonden (zoals ook in film 3!) 
18de eeuwse Vormelingen (1783 Anna Maria Betten) zoals ook al bij de vorige film is 
aangegeven en opgenomen.  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-S?i=293&cat=35178 verder geen vormelingen Betten in 
Bocholt aangetroffen. 

 
 

Doop, vormsel en biecht uit De Zeven Sacramenten,  

door Rogier van der Weyden 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9X1-Y?i=108&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9F9-2?i=110&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-G9XG-S?i=293&cat=35178
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden
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18de eeuwse dopen en doopgetuigen Betten in Bocholt febr. 1732-okt 1797  
(uit filmrol 5, oplopend) 
 
Doopgetuige Anna Betten in gezin Didden-Sijllen/Sillen Bocholt 1733 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-6?i=347&cat=35178 
 

Doopgetuige Catharina Betten is op 29 januari 1733 plaatsvervangend meter bij de doop van 
Anna Maria Didden, dochter van Henricus Didden en Gertrudis Sijllen (Sillen), maar dan wel 
zo dat zij de plaats innam van (loco) en bij de plechtigheid was namens Anna Betten (die 
blijkbaar verhinderd was, maar wel de meter werd!), zoals hieronder blijkt.   
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HH-Q?i=7&cat=35178 

 
Doopgetuige Marie Betten alias Grouls in gezin Janssen-Grouls 20 november 1734 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZW-V?i=403&cat=35178 
 

Dat ziet er in het origineel als volgt uit: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-6?i=347&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HH-Q?i=7&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZW-V?i=403&cat=35178
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HH-R?i=10&cat=35178 
 

Doop in gezin Antonius Aerden en Catharina Betten 13 maart 1736 (en 23-2 1744) 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H1-7?i=329&cat=35178 

Zie voor het origineel van 23-2 1744 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CB-Z?cat=35178 

 
Doopgetuige Marie Betten alias Grouls in gezin Vossen-Hendrix 22 oktober 1737  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZM-5?i=496&cat=35178 
 

Doopgetuige Catharina Betten in gezin Aerden-Heunen februari 1738 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H1-7?i=329&cat=35178 
 

Doopgetuige Marie Betten alias Grouls in gezin Luijs-Grouls 13 december 1742 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HL-W?i=429&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HH-R?i=10&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H1-7?i=329&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CB-Z?cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZM-5?i=496&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H1-7?i=329&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HL-W?i=429&cat=35178
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Doopgetuige Catharina Betten in gezin Smis-Lemkens 24 september 1743 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZS-D?i=473&cat=35178 

 
Het origineel ziet er als volgt uit: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HX-C?i=33&cat=35178 
 

Doopgetuigen Antonius Betten en Catharina Soors in het gezin Geridts-Daelans/Daelackers 
5 mei 1744 
 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HY-P?i=360&cat=35178 

 
Natuurlijk zijn Antonius Betten als peter en Catharina Soors als meter interessant, dat ziet 
er 5 mei 1744 (p.16r) als volgt uit: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CG-N?i=34&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZS-D?i=473&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HX-C?i=33&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HY-P?i=360&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CG-N?i=34&cat=35178
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Doopgetuige Catharina Betten (27 juli 1744) en Anna Maria Betten (23 juli 1756), in gezin 
Aerden-Eggelen  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZD-X?i=330&cat=35178 

Zie voor het origineel van de eerste doop 27-7 1744 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H8-D?i=36&cat=35178 
 

Dit is de latere overschrijving van de originele laatste doopaantekening van dit gezin (1756): 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HZ-J?i=62&cat=35178 

 
Letterlijke tekst: 23 juli 1756 wordt gedoopt Anna Maria, dochter van Petrus Aerden en Joanna 
Eggelen. Getuigen: Petrus Heijlermans en Catharina Betten noie Anna Maria Betten.  
N.B. De meter is dus Catharina Betten namens (nomine samengetrokken tot noie) Anna 
Maria Betten. 
 
Doopgetuige Marie Betten in gezin Grouls-Boonen 18 augustus 1744 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HR-D?i=382&cat=35178 

 
Zie voor het origineel bij 18 aug 1744 (p.16,) waar blijkt dat het gaat om Maria Betten alias 

Grouls: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H8-D?i=36&cat=35178 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZD-X?i=330&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H8-D?i=36&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HZ-J?i=62&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HR-D?i=382&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H8-D?i=36&cat=35178


265 
 

Doopgetuige Andreas Betten in het gezin van Jacobus Geussens en Anna Catharina Claes  
22 oktober 1749  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZH-X?i=364&cat=35178 

 
Doopgetuige Andreas Betten in het gezin van Daniel Drieskens en Elisabeth Betten             
8 februari 1750  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-W?i=353&cat=35178 of  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-Y?i=354&cat=35178 

 
Van Daniel Drieskens vinden we hier drie gezinnen: Hoortmans 1739; Tijbis 1740; en tenslotte 
met Elisabeth Betten in 1750. De laatste onderzoeken we nader op p. 22r van boek 73, waarbij 
we lezen dat Petrus Vrancken als ‘vervangend peter’ optreedt (loco) in de plaats van 
Andrea(s) Betten. 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HZ-P?i=48&cat=35178 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZH-X?i=364&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-W?i=353&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-Y?i=354&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HZ-P?i=48&cat=35178
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Doopgetuige Catharina Betten in het gezin Vandewal-Tappers 21 november 1753 
 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZM-H?i=491&cat=35178 

zie voor het origineel 21 nov 1753 p.26r: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CT-
X?i=56&cat=35178 

 
Adel in Bocholt, 1754-1757? 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z3-8?i=451&cat=35178 
 

 

Doopgetuige Andreas Betten in het gezin van Joannes Dreessen en Maria Gertruda Betten 
28 juli 1757 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z8-Q?i=349&cat=35178 

 
Het afschrift van de oudste doopaantekening ziet er als volgt uit: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CT-3?i=63&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZM-H?i=491&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CT-X?i=56&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CT-X?i=56&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z3-8?i=451&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z8-Q?i=349&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CT-3?i=63&cat=35178
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Doopgetuige Andreas Betten in gezin Schouten-Neijens 6 april 1760 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z9-J?i=469&cat=35178 

Zie voor het origineel van 6 april 1760 (32r):  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HV-F?i=68&cat=35178 

Hier wordt het familieverband Sillen zichtbaar.  
 
Dopen en doopgetuigen: Anna Maria Betten, Catharina Betten en Marie Elisabeth Betten, 
drie maal in een gezin Gijbels  1761 tot en met 1769  
 
Moeder is Anna Maria Betten in haar gezin met Henricus Gijbels (dopen 1758-1769) 
Doopgetuige Catharina Betten in het gezin Gijbels-Betten 19 september 1761 
Doopgetuige is Anna Maria Betten in gezin Gijbels-Caerlen 3 oktober 1765  
Doopgetuige Marie Elisabeth Betten in het gezin Gijbels-Betten 18 augustus 1769  

 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZH-9?i=377&cat=35178 

 

 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z9-J?i=469&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HV-F?i=68&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZH-9?i=377&cat=35178
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Doopgetuige Maria Elisabeth Betten alias Grouls in het gezin Moeckers-Reijnders  
4  april 1774  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZQ-V?i=435&cat=35178 

 
Doopgetuige Anna Maria Betten in het gezin Prenen-Gijbels 2 april 1788 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZS-3?i=454&cat=35178 

 

Hier worden tevens familieverbanden Gijbels en Grouls zichtbaar.  
 
Doopgetuige Anna Marie Betten in gezin Claes-Henckens 29 januari 1792 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZW-4?i=409&cat=35178 

 

 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZQ-V?i=435&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZS-3?i=454&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZW-4?i=409&cat=35178
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Opmerkelijk is nog de volgende gezinsconstructie: 
Doop in gezin Petrus Godefriedus Boonen en Anna Catharina Bettet eind 18de eeuw 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-P?i=339&cat=35178 

 
Bettet = mogelijk Betten, maar dat onderzoeken we. Hoe ziet het afschrift van het origineel er 
uit? Andere doopgetuigen heten Bitet, Belet en Billet…Ook op de volgende pagina’s is van 
deze doop geen tekst te vinden. We hebben in de film slechts het volgende: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HK-D?i=135&cat=35178 

 
Hier maken we uit op dat de samensteller van de gezinsconstructies niet vanaf de film, maar 
vanuit het boek heeft gewerkt! De onderzijde van blad 65v valt op de film geheel weg. We 
kunnen dit dus niet controleren en nemen de tekst zoals deze zich via de gezinsconstructies 
voordoet, met dien verstande dat (omdat de naam Bettet nooit is voorgekomen) we voorlopig 
aannemen dat Bettet hier toch wellicht staat voor Betten. Echter bij meter Joanna Bitet (23 
sept 1789) p. 68v komt de aap als volgt uit de mouw:  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z3-3?i=143&cat=35178 

 
Het gaat hier niet om een gezin het de onbekende naam Bettet maar om de achternaam Bilet 
dan wel Billet, zoals ook in de twee dopen erna blijkt! . De naam Bettet ben ik in mijn 
onderzoek niet eerder tegengekomen, noch op internet. 
 
N.B. Uit deze doopaantekeningen valt het volgende op: gedurende de onderzochte periode 
(1732-1800) is in Bocholt geen mannelijke Betten-naamdrager gedoopt. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZZ-P?i=339&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HK-D?i=135&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z3-3?i=143&cat=35178
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Huwelijken Betten in Bocholt (18de eeuw)  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3C1-J?i=507&cat=35178 

 
Hieronder voor zover in de filming aanwezig de ‘originelen’ in volgorde: 
Arnoldus Betten en Barbara Lemkens, 3 febr. 1743 
Getuigen: Franciscus Lemkens en Jacobus Schelen 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z7-P?i=197&cat=35178 

 
Het huwelijk Johannis Dreesen en Margareta Betten, 29 september 1755 is op de film niet te 

zien (onderkant bladzijde blijkt niet gefilmd).   
 
Het huwelijk Henricus Gijbels en Anna Maria Betten, 27 september 1757 
Getuigen: Joanne Gijbels en Henrico Swegenaers alsook de pastoor 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H5-G?i=209&cat=35178 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3C1-J?i=507&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z7-P?i=197&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3H5-G?i=209&cat=35178
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N.B. Voor wat betreft de opmerking dat de bisschop dispensatie heeft gegeven omdat er 
bloedverwantschap is in de ‘vierde gelijke graad’, zie de zeer uitgebreide website hieronder: 
https://www.edwardboeren.eu/huwelijksdispensaties/  
 
Het huwelijk Andreas Reijnders en Maria Elisabeth Betten 23 juli 1771 is op de film niet te 
zien (bovenzijde niet gefilmd). 
 
Van het huwelijk Petrus Boonen en Johanna Catharina Bettet/Betten (1785)  is de originele 
aantekening ws. door waterschade bijna onleesbaar, maar het lijkt inderdaad om Bettet te 
gaan… Bettet is echter een geheel onbekende achternaam in die omgeving en Johanna 
Catharina Betten is wel bekend. Wie het weet mag het zeggen: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HY-L?i=240&cat=35178 

Bijzonder is dat ook de aantekening van haar overlijden (24 februari 1795) die in hetzelfde 
boekdeel is opgenomen vanwege waterschade eveneens min of meer onleesbaar is en 
mogelijk zelfs v.w.b. de datum verkeerd overgenomen, zie   
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CM-8?i=300&cat=35178  
 
 

 
Overlijdens Betten in Bocholt (18de eeuw) 
 

 
 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HC-Z?i=564&cat=35178 

 
Dat ziet er in de origine aantekeningen als volgt uit:  
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z8-B?i=265&cat=35178 
 

S.R.E. sacramentis munitus = (Sancta Romana Ecclesia ): voorzien van (en gesterkt door) de 
laatste sacramenten van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk, waarbij het onder meer gaat om 
het Laatste Heilig Oliesel. 
 

https://www.edwardboeren.eu/huwelijksdispensaties/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HY-L?i=240&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CM-8?i=300&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3HC-Z?i=564&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z8-B?i=265&cat=35178
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZX-C?i=266&cat=35178 
 
 

 
 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZX-L?i=268&cat=35178 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZX-L?i=268&cat=35178  

 
… dictus vulgo Noepen = in de wandeling geheten Noepen; de overleden Laurentius Betten is 
een ‘adoleceens’, wat wil zeggen een jongeman. 
 

 
 

Zo gaat het nog prima en zo is zijn jonge leven voorbij…; verbeelding jongeren door Rien Poortvliet  
in ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’ Kampen 1987. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZX-C?i=266&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZX-L?i=268&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZX-L?i=268&cat=35178
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z6-M?i=269&cat=35178 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZN-9?i=290&cat=35178 

 
Dan lezen we nog over echtgenoten van Betten-naamdragers die overleden: 
 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CP-P?i=590&cat=35178 

 

 
 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CP-C?i=594&cat=35178 

 
We beëindigen hier het onderzoek in deze films met Parochieregisters (alhoewel er met 
jongere data nog wel verschillende vondsten zijn) omdat het ons toch vooral om de 16de en 
17de eeuw gaat. 
 
 
 
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3Z6-M?i=269&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3ZN-9?i=290&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CP-P?i=590&cat=35178
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRK-Q3CP-C?i=594&cat=35178
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Betten in Genealogie uit Limburg (GUL2019)     
 
Na de Gichtregisters en de Parochieregisters van Bocholt op de familienaam Betten onder-
zocht te hebben, vervolgen we met de verzameling Genealogie uit Limburg (GUL2019). Het 
betreft hier de door andere genealogen en historisch-onderzoekers gevonden Betten-
naamdragers in Bocholt en direct blijkt uit de gevonden resultaten dat het hier om een beperkt 
aantal en een beperkte tijdsspanne gaat.  Tevens merken we op dat het hier uitsluitend over 
vondsten in Parochieregisters gaat, waarin wij dus hiervoor al gezocht en gevonden hebben. 
Het voordeel is wel dat GUL2019 voor Bocholt twee genealogen kent die gepubliceerd 
hebben, de genealoog Louis Schepers onderzocht (de voor ons van belang zijnde) PR 1640-
1800 en de Heemkundige Kring Kinrooi onderzocht PR 1797-1906 (alleen de huwelijken).  
 
Omdat de laatstgenoemde gegevens voor ons van een te late datum zijn beperken wij ons tot 
de gegevens van genealoog Schepers. Hij kent in o.m. Bocholt dan de navolgende Betten-
naamdragers: 
 
Betten 
   Anna (1673-) 
   Anna Maria (±1745-1805) 
   Catharina (±1710-) 
   Digna (1696-1747) 
   Helena (1695-) 
   Helena (1735-) 
   Henricus 
   Jacobus 
   Jacobus (1642-) 
   Jacobus (1683-) 
   Joannes 
   Leonardus (1720-) 
   Maria (±1694-) 
   Maria Gertrudis (1727-) 
   Maria Gertrudis (±1730-) 
   Matheus 
   N.N. (1679-) 
   Petrus Jacobus (-1798) 
   Theodorus 
   Theodorus (±1694-) 
 
Dit levert allereerst, oplopend in de tijd, de volgende Betten-families op: 
 
Betten, Joannes. 
Gehuwd met Pasmans, Maria. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Betten, Jacobus, gedoopt op 19-10-1642 te Bocholt (getuige(n): Besouxs Hubertus en 

Smis Catharina). 
 
Betten, Matheus. 
Gehuwd met N.N., Maria. 
Uit dit huwelijk: 

file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18210
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00013.htm%23BM6564
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM12415
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00010.htm%23BM12691
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18219
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00025.htm%23BM9087
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18215
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18220
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18207
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18211
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18205
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18222
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18217
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18223
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00008.htm%23BM12642
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18208
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18214
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM6461
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18212
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00002.htm%23BM18218
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   1.  v  Betten, Anna, gedoopt op 07-10-1673 te Bocholt (getuige(n): Hendrix Jacobus en Nijs 
Catharina(ex Gerdingen)). 

   2.  m  Betten, Jacobus, gedoopt op 29-05-1683 te Bocholt (getuige(n): Eckers Martinus en 
Meulen Catharina). 

 
Betten, Theodorus. 
Gehuwd met N.N., Maria. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Betten, N.N. Gedoopt op 21-08-1679 te Bocholt (getuige(n): Bonen Leonardus en 

Ackermans Gertrudis). 
 
Betten, Henricus. 
Gehuwd met Hamonts, Catharina. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Betten, Maria, gedoopt okt. 1694 te Bocholt (getuige(n): Joris Wilhelmus en Cuipers 

Johanna). 
   2.  m  Betten, Theodorus, gedoopt okt. 1694 te Bocholt (getuige(n): Dux Egidius en Hamonts 

Elisabeth). 
   3.  v  Betten, Helena, gedoopt op 01-11-1695 te Bocholt (getuige(n): Hamonts Joannes en 

Betten Margaretha). 
 
Betten, Jacobus. 
Gehuwd met Stevens, Elisabeth. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Betten, Leonardus, gedoopt op 30-12-1720 te Bocholt (getuige(n): Pregghen Petrus 

en Boonen Catharina). 
   2.  v  Betten, Maria Gertrudis, gedoopt op 02-02-1727 te Bocholt (getuige(n): Mockers 

Martinus en Geusens Gertrudis). 
 

Betten, Petrus Jacobus, overleden op 25-06-1798 te Bocholt. 
 
In het lijstje komen we nu nog Betten-namen tegen die in de Parochieregisters van Bocholt te 
vinden zijn onder andere familienamen, bijvoorbeeld omdat ze gehuwd of getuige bij een 
doopdienst zijn.  Dat zijn in volgorde van het lijstje van Schepers de navolgende families: 
Gybels, Aerden, Geerkens (Bocholt, Grote Brogel), Smis (Bocholt, Grote Brogel) en Bauijs.  
 
Gybels, Henricus, overleden voor 1805. 
Gehuwd met Betten, Anna Maria, geboren circa 1745 te Bocholt, overleden op 16-01-1805 
te Bocholt (aangifte door: Antonius Gybels en Joannes Henricus Grouls). 
  
Gybels, Jan Mathijs, gedoopt op 24-09-1798 te Bocholt (getuige(n): Joannes Gielkens en 
Anna Maria Betten), overleden op 31-03-1836 te Bocholt op 37-jarige leeftijd. Landbouwer. 
Zoon van Gybels, Laurentius en Gielkens, Catharina. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-01-1823 te Bocholt (getuige(n): Joannes 
Geutjens en Laurentius Lijssen) met Geutjens, Anna Elisabeth, 23 jaar oud, geboren op 16-
08-1799 te Bocholt, gedoopt op 16-08-1799 te Bocholt (getuige(n): Leonardus Op de 
Waerde en Catharina Gielen), overleden op 05-02-1878 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, 
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begraven op 07-02-1878 te Bocholt. Landbouwster. Dochter van Geutiens, Laurents en Op 
de Waerde, Anna Helena. 
 
Omdat deze Gybels-gegevens van eind 17de eeuw zijn en verder geen Betten-indicatie geven, 
laten we het hier bij. 
 
Aerden, Cornelius, gedoopt op 24-06-1702 te Bocholt (getuige(n): Cousen Cornelius en 
Emonts Johanna (Beek)), overleden op 01-07-1781 te Bocholt op 79-jarige leeftijd. Zoon 
van Aerden, Petrus en N.N., Catharina. 
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 06-10-1733 te Bocholt met Heunen, Catharina, 
28 jaar oud, gedoopt op 18-11-1704 te Bocholt (getuige(n): Soors Joannes en Hockers 
Maria), overleden op 08-08-1769 te Bocholt op 64-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Marie Catharina, gedoopt op 24-08-1734 te Bocholt (getuige(n): Aerden 

Joannis en Heunen Marie), overleden op 11-12-1779 te Bocholt op 45-jarige leeftijd. 
   2.  m  Aerden, Petrus, gedoopt op 14-02-1736 te Bocholt. 
   3.  v  Aerden, Anna Catharina, gedoopt ??-02-1738 te Bocholt (getuige(n): Heunen 

Godefried en Betten Catharina). 
   4.  v  Aerden, Anna, gedoopt op 31-07-1740 te Bocholt (getuige(n): Ackermans Wilhelmus 

en Heunen Joanna), overleden op 16-10-1779 te Bocholt op 39-jarige leeftijd. 
   5.  m  Aerden, Arnold, gedoopt op 17-01-1743 te Bocholt (getuige(n): Vosheuvels Henricus 

en Aerden Elisabeth). 
 

Aerden, Antonius, geboren circa 1705. 
Gehuwd voor de kerk voor 1736 met Betten, Catharina, geboren circa 1710. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Catharina, gedoopt op 12-01-1726 te Bocholt (getuige(n): Aerden Joannes en 

Weijben Maria). 
   2.  v  Aerden, Anna Maria, gedoopt op 17-11-1730 te Bocholt (getuige(n): Tinnemans 

Balthazar(Gr.Brogel) en Grouls Maria). 
   3.  v  Aerden, Marie Elisabeth, gedoopt op 13-03-1736 te Bocholt (getuige(n): Weijben 

Jacobus en Nels Anna). 
   4.  m  Aerden, Petrus Jacobus, gedoopt op 23-02-1744 te Bocholt (getuige(n): Aerden 

Cornelius en Donckx Elisabeth). 
 
Aerden, Petrus, geboren circa 1710. 
Gehuwd voor de kerk voor 1744 met Eggelen, Joanna, geboren circa 1715. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Catharina, gedoopt op 27-07-1744 te Bocholt (getuige(n): Eggelen Jacobus en 

Betten Catharina). 
   2.  v  Aerden, Petronella, gedoopt op 03-03-1746 te Bocholt (getuige(n): Aerden Joannis en 

Jans alias Eggelen Catharina). 
   3.  m  Aerden, Hubertus, gedoopt op 03-11-1747 te Bocholt (getuige(n): Koelen Jacobus en 

Hoven Marie). 
   4.  v  Aerden, Anna Catharina, gedoopt op 24-07-1750 te Bocholt (getuige(n): Noepen 

Arnold en Aerden Elisabeth). 
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   5.  m  Aerden, Joannis Mathias, gedoopt op 22-08-1753 te Bocholt (getuige(n): Vaes Joannis 
en Gijsen Anna). 

   6.  v  Aerden, Anna Maria, gedoopt op 23-07-1756 te Bocholt (getuige(n): Heijlermans 
Petrus en Betten Anna Marie). 

 
Geerkens, Andreas, gedoopt in 1691 te Grote-Brogel (getuige(n): Exelmans Jacobus en 
Nouwen Agnes), overleden op 20-12-1764 te Grote-Brogel. 
Gehuwd voor de kerk voor 1714 met Betten, Digna, gedoopt op 01-11-1696 te Grote-Brogel 
(getuige(n): Dijx Joannis en Winters Margaritha), overleden op 16-10-1747 te Grote-Brogel 
op 50-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Gierkens, Elisabeth, gedoopt op 20-09-1716 te Grote-Brogel (getuige(n): Op den 

Aldenwijer Dierik en Gielen Marie), overleden op 20-09-1775 te Bocholt op 59-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 20-10-1748 te Grote-Brogel 
met Drieskens, Daniël, 41 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 30-jarige 
leeftijd op 04-02-1738 te Bocholt met Voortmans, Catharina, geboren circa 1710, 
overleden voor 1739. Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 21-
07-1739 te Bocholt met Tijbis, Joanna, geboren circa 1710, overleden voor 1748.} 

 
Smis, Theodorus, overleden op 15-08-1786 te Bocholt. 
Gehuwd voor de kerk op 03-06-1776 te Kaulille met Betten, Helena, 40 jaar oud, gedoopt op 
02-11-1735 te Grote-Brogel. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Smits, Petrus Joannes, gedoopt op 29-01-1781 te Bocholt. 

   
Smits, Petrus Joannes, gedoopt op 29-01-1781 te Bocholt, overleden op 22-08-1851 te 
Neerpelt op 70-jarige leeftijd. Landbouwer. Zoon van Smis, Theodorus en Betten, Helena. 
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-02-1805 te Sint-Huibrechts-Lille 
met Perilleux, Petronella, 37 jaar oud, gedoopt op 20-07-1767 te Overpelt, overleden op 10-
06-1841 te Neerpelt op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 27-10-1845 te Neerpelt met Cox, Joanna Catharina, 29 
jaar oud, geboren op 10-02-1816 te Neerpelt, overleden op 20-03-1868 te Neerpelt op 52-
jarige leeftijd. Landbouwster. Dochter van Cox, Joannes en Sengers, Elisabeth. {Zij is later 
gehuwd voor 1859 met Verhaag, Joannes Renier.} 
Bauijs, Joannes. 
Gehuwd met N.N., Maria. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Bauijs, Laurentius, gedoopt op 02-05-1702 te Bocholt (getuige(n): Gielen Laurentius 

en Betten Anna). 
 
N.B. We mogen gevoeglijk aannemen dat hiermee het merendeel van de naamdragers Betten uit de 
Bocholtse bevolking van de 16de tot en met 18de eeuw in zicht is gekomen. Tijdens het onderzoek is 
gebleken dat slechts een enkele andere genealoog een opzet van Betten-naamdragers in Bocholt heeft 
opgesteld die via internet beschikbaar is.  We komen zo’n verzameling tegen op GENEANET en wel van 
de heer Bart Jans.  Het is duidelijk dat ook over Bocholt in boeken van o.m. dr. M. Bussels, Fr. Bijvoet, 
A. Remans, Fr. Vanwinkel e.a. zoals ook in de serie LIMBURG uitputtend gepubliceerd is.   
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Betten in Internetfora (GENEANET)  
    
 

 
 
De heer Bart Jans heeft op GENEANET in de genealogie van zijn familie een deelonderzoek 
gepubliceerd met Betten-naamdragers. Het betreft hier vooral 18de eeuwse Bocholtse 
Bettenfamilies, waarvan sommigen een verbinding hebben met 17de eeuwse Bettenfamilies 
die wij al tegengekomen zijn. Tevens blijkt uit de gegevens van de heer Bart Jans dat hij 
bronnenonderzoek heeft verricht, hetgeen de waarde van het geheel onderstreept. Met dank 
en respect nemen wij uit zijn genealogie de gegevens van Bocholtse Betten-naamdragers over, 
te beginnen met Andreas Betten, die we al eerder tegenkwamen. Gekozen is eerst voor de 
overzichten (alfabetische en per tak) en daarna de specifieke gegevens per peroon/gezin. Hier 
is nog geen oplopende tijdsvolgorde!  

 
 

x Andreas †1762, gehuwd met Catharina Heijnen in 1711. 
x Anna, gehuwd met Dionysius Betten. 
x Catharina †1771, gehuwd met Antonius Aerden alias Smis in 1716. 
x Digna 1696-1747, dochter van Dirick Rutten en Maria Betten, gehuwd met Andreas 

Geerkens alias Geussens in 1713. 
x Dionysius, gehuwd met Anna Betten. 
x Gherijt Jan ca 1375-ca 1440, zoon van Jan en Hijllegont N.N., gehuwd met Kathelijn 

Melis Bollaerts. 
x Helena 1695-, dochter van Henricus en Catharina Hamonts. 
x Henricus, gehuwd met Catharina Hamonts. 
x Jan ca 1350-/1421, zoon van Jacob Snabbe en Aleijt N.N., gehuwd met Hijllegont N.N.. 
x Maria, gehuwd met Dirick Rutten. 
x Maria 1694-, dochter van Henricus en Catharina Hamonts. 
x Maria Gertrudis, dochter van Andreas en Catharina Heijnen, gehuwd met Joannes 

Dreesen in 1755. 
x Theodorus 1694-, zoon van Henricus en Catharina Hamonts. 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=digna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dionysius&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=gherijt+jan&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=helena&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=jan&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+gertrudis&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=theodorus&n=betten
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1. 
o Andreas Betten †1762 &1711 Catharina Heijnen 
o Maria Gertrudis Betten &1755 Joannes Dreesen 
... 

2. 
o Anna Betten & Dionysius Betten 
... 

3. 
o Catharina Betten †1771 &/1716 Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/ 
... 

4. 
o Dionysius Betten & Anna Betten 
... 

5. 
o Henricus Betten & Catharina Hamonts 
o Maria Betten 1694- 
o Theodorus Betten 1694- 
o Helena Betten 1695- 

6. 
<< 
o Jan Betten ca 1350-/1421 & Hijllegont N.N. 
o Gherijt Jan Betten ca 1375-ca 1440 & Kathelijn Melis Bollaerts ca 1375- 
... 

7. 
o Maria Betten & Dirick Rutten ca 1670-1738 

o Digna Betten 1696-1747 &ca 1713 Andreas Geerkens alias Geussens  
ca 1691-1764 

 

1. Andreas Betten1 
x Overleden   1 oktober 1762 - Bocholt, Limburg, België 

 Relaties en kinderen 
x Gehuwd   20 oktober 1711, Bocholt, Limburg, België, met Catharina Heijnen (Ouders 

: Wilhelmus Heijnen & N.N. N.N.) en hun kinderen 

�  Maria Gertrudis Betten Gehuwd   29 september 1755, Bocholt, Limburg, 
België, met Joannes Dreesen 

 
Aantekeningen 
21 sept 1762. Hendrick Boonen, Martinus Crijns en Gijsbert Roovers getuigen dat Dries Betten, 
middels donnatie inter vivos2, aan Jan Mathijs Ackermans schenkt een driesken dat naast 
Mathijs Ackermans huis en Passemans dries ligt. Dit voor de getrouwe diensten die de ouders 
van Jan Mathijs Ackermans aan de schenker hebben geleverd. Dries Betten verklaart ook nog 

                                                           
1 Zie https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=betten. 
2 Donatie inter vivos (gift onder levenden) is een geschenk bij leven. Donatie causa mortis is schenking terzake 
van de dood. Zo’n schenking tijdens het leven heet ook wel ‘schenking met de warme hand’.  

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=Betten&t=A&u=916#i916
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=heijnen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+gertrudis&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=dreesen&oc=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dionysius&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=4
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dionysius&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=5
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=Betten&t=A&u=922#i922
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hamonts
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=theodorus&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=helena&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=6
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=jacob&n=snabbe
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=Betten&t=A&u=920#i920
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=jan&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=hijllegont&n=n.n.
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=gherijt+jan&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=kathelijn+melis&n=bollaerts
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=7
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=Betten&t=A&u=918#i918
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dirick&n=rutten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=digna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=geerkens+alias+geussens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=andreas
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=heijnen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=wilhelmus&n=heijnen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=n.n.&n=n.n.&oc=5
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+gertrudis&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=dreesen&oc=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=betten
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dat, indien er na zijn dood moeilijkheden over her driesken ontstaan, hij een bedrag van 80 
gulden in de plaats zal nalaten aan Jan Mathijs Ackermans (Bocholt Schepenbank, nr.14 fol. 
25v). (N.B. Een ‘driesken’ is een met gras begroeid weilandje bij een (bijna elke) woning, jcb). 
 
21 sept 1762. E.H. Van de Broeck als plaatsvervanger voor Dries Betten verkoopt aan Mathijs 
Crijns een stuk akkerland grenzend aan het ‘heijliger veldt’3, ‘Ackermans velt’ en het veld van 
de koper en dit voor 400 gulden. De helft wordt op de verkoopdag zelf betaald. Op 15 nov 
1763 verklaart Jan Smis (voor hem en zijn consoorten) de andere helft ontvangen te hebben 
(Bocholt Schepenbank, nr.14 fol. 27r). 
 
16 nov 1762. Jan Dresen en schoonbroers en –zussen releveren4 alle nagelaten goederen van 
Andres Betten zaliger (Bocholt Schepenbank, nr.14 fol. 29r). 
 
14 dec 1762. Jan Smis releveert na dood van zijn moeder Lisbeth Heijnen zijn aandeel in de 
nalatenschap van Dries Betten (Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 30r). 
(Linked to: Leonardus Geusens (-1800), baptize) 
 
Overlijden 
1762 Die prima octobris obiit omnibus S.R.E. sacramentis munitus Andreas Betten. 
 
 
Afstammelingen van Andreas Betten5 en Catharina Heijnen 

Maria Gertrudis Betten 

  Relaties en kinderen 
o Gehuwd   29 september 1755, Bocholt, Limburg, België, met Joannes Dreesen en hun 

kinderen 

o  Elisabeth Dreesen 1757- 
o  Andreas Dreesen 1759- 
�  Leonardus Dreesen 1761-1825 Gehuwd   17 mei 1784, Bocholt, Limburg, 

België, met Maria Aldegonda Paggers 1762-1821/ 

 Aantekeningen 
Huwelijk Joannes Dreesen 
[1755] Die 29 septembris praemissis tribus denuntiationibus matrimonio juncti sunt Joannes 
Dreesen et Maria Gertrudis Betten. Testes fuerunt Wilhelmus Dreesen et Joannes Greve 
coram me M. Wirix pastore. 

                                                           
3 Een ‘heijligen velt’ of ‘heiligerveldt’ is en perceel bouwland dat in het bezit was van de Armentafel. De 
armentafel was een van oorsprong kerkelijke instelling die zich bezighield met de plaatselijke armenzorg. De 
armenzorg werd van oudsher uitgevoerd door een door de kerk aangesteld armbestuur. Vroeger werd deze 
instelling ook wel tafel van de Heilige Geest, armentafel of kortweg Heilige Geest of den armen genoemd. 
4 Releveren is een erfenisaangifte doen.  
5 Voor alle beschikbare generaties nageslacht van Andreas Betten, zie 
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=andreas&n=betten&sibli
ngs=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on.   

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=maria+gertrudis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=dreesen&oc=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=elisabeth&n=dreesen&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=dreesen&oc=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=leonardus&n=dreesen&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+aldegonda&n=paggers
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=andreas&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=andreas&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
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 2. Anna Betten6 & Dionysius Betten 
� Gehuwd met Dionysius Betten en hun kinderen 
�  Maria Betten alias In de Straet7 ca 1668- Gehuwd circa 1689 met Joannes 

Dyx /1640-ca 1715 
 
 
Afstammelingen van Dionysius Betten 
 

 
 
3. Catharina Betten †1771 &/1716 Antonius Aerden alias Smis 1686-1748 
Overleden 22 april 1771 - Bocholt, Limburg, België.  
(Die 22 aprilis obiit Catharina uxor Antonii Betten omnibus S.R.E. sacramentis munita). 

                                                           
6 Voor de stamboom (nageslacht) van Anna Betten, zie: 
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=anna&n=betten&siblings
=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on. 
7 Voor Maria Betten alias In de Straet (Grote Brogel), zie:  
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten+alias+in+de+straet. 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dionysius&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dionysius&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten+alias+in+de+straet
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=dyx
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=dyx
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=anna&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=anna&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten+alias+in+de+straet
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Relaties en kinderen 
x Gehuwd voor 1716 met Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/ (Ouders : Petrus 

Aerden & Catharina Hendrickx) en hun kinderen 

�  Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 1716-
1779/ Gehuwd   3 februari 1743, Bocholt, Limburg, België, met Barbara 
Lemkens 1712-1779 

o  Catharina Aerden 1726- 
�  Anna Maria Aerden alias Betten alias Cillen 1730-

1805 Gehuwd   27 september 1757, Bocholt, Limburg, België, met Henricus 
Gijbels 1721-1779/ 

�  Maria Elisabeth Aerden alias Betten 1736-1788 Gehuwd   23 juli 1771, 
Bocholt, Limburg, België, met Andreas Reijners 1728-1779 

o  Petrus Jacobus Aerden 1744- 
 

Aantekeningen 
14 mei 1771. Hendrick Betten en consoorten releveren8 ‘Betten goedt tot Velthoeven 
geleghen’, op ‘Lounders’ 120 gulden, op ‘Jan Reulens’ 125 gulden, op ‘Claes Van De Wal’ 120 
gulden en op ‘Heijnickx’ 120 gulden. (Bocholt Schepenbank, nr.14 fol. 114v).  
Linked to: Anna Catharina Aerden (-1784), baptize. 
Linked to: Maria Catharina Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen, baptize. 
Linked to: Laurentius Gijbels (-1803), baptize. 
 
N.B. Voor de enorme hoeveelheid stamboomgegevens van dit gezin Aerden-Betten, waarin 
vele Bocholtse families voorkomen en welke loopt tot in 1980, zie het overzicht bij Bart Jans:  
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=cathar
ina&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on. Ook van  
de familie (Petrus) Aerden is hier bijzonder veel te vinden.  
 
Zie verder voor het gezin Aerden-Betten de BIJLAGE XIV ‘DE BOCHOLTSE FAMILIE AERDEN-
BETTEN-SMIS-NAPEN EN DE SCHEPENSTRIJD’. 
 
4. Dionysius Betten & Anna Betten: Dit is dezelfde opzet als die bij nr. 2. 
 
 
5. Henricus Betten & Catharina Hamonts9 

x Gedoopt - Peer, Limburg, België 

 Relaties en kinderen 
x Gehuwd met Catharina Hamonts en hun kinderen 

                                                           
8 Releveren is het doen van een erfenisaangifte. Hendrick Betten en consoorten geven aan dat ze (door een 
overlijden) in het bezit gekomen zijn van het Bettengoed en tevens van 120 gld geleend aan Louders, 125 gld 
geleend aan Jan Reulens, 120 gld aan Claes van de Wal en 120 gld aan Heijninckx. Daarom die laatste zin in de 
akte: diensvolgens is aan Hendrik Betten en consoorten de ophelding van hun goederen en renten verleend. 
9 Met betrekking tot Catharina Hamonts zijn Bart Jans geen verdere gegevens vermeld.  

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hendrickx&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=arnoldus&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+maria&n=aerden+alias+betten+alias+cillen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=gijbels
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=gijbels
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+elisabeth&n=aerden+alias+betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=reijners
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus+jacobus&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=catharina&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=D&p=catharina&n=betten&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dionysius&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten&br=5
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hamonts
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hamonts
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o Maria Betten 1694-  (Doop: P: Joris Wilhelmus, M: Cuipers Johanna) 
o Theodorus Betten 1694-  (Doop: P: Dux Egidius (...erkerberg), M: Hamonts 
Elisabetha) 
o Helena Betten 1695-  (Doop P: Hamons Joannes, M: Betten Margareta) 
 

 
6.  Jan Betten ca 1350-/1421 & Hijllegont N.N. 

x Geboren circa 1350 
x Overleden voor 1421 

 
Ouders 

x Jacob Snabbe 
o Aleijt N.N. 

 Relaties en kinderen 
� Gehuwd met Hijllegont N.N. en hun kinderen 

�  Gherijt Jan Betten ca 1375-ca 1440 Gehuwd met Kathelijn Melis 
Bollaerts geb. Tilburg (N.Br.) ca 1375- ovl. Tilburg. (Zoon uit dit huwelijk: 
Adriaen Gherijt die Molder ca 1420-/1512 Gehuwd met Elisabeth N.N. ca 
1424-1513. 

 
 
N.B. Het opvallende is, dat bij deze zeer oude gegevens die Bart Jans heeft vermeld, er geen 
woonplaats of bronverwijzing bij staat. Op mijn vraag daaromtrent kreeg ik t.o.h. geen reactie 
of antwoord 
… 
… 
 
7. Maria Betten & Dirick Rutten ca 1670-1738 
 

 Dirick Rutten 
x Geboren circa 1670 - Kaulille, Limburg, België 
x Overleden   6 april 1738 - Grote-Brogel, Limburg, België, leeftijd ongeveer 68 jaar oud 

 Relaties en kinderen 
o Gehuwd met Maria Betten en hun kinderen 

�  Digna Betten 1696-1747 Gehuwd circa 1713 met Andreas Geerkens alias 
Geussens ca 1691-1764 

  

  Digna Betten 
x Gedoopt   1 november 1696 - Grote-Brogel, Limburg, België 
x Overleden   16 oktober 1747 - Grote-Brogel, Limburg, België, leeftijd bij overlijden: 

50 jaar oud 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=theodorus&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=helena&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=jan&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=hijllegont&n=n.n.
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=jacob&n=snabbe
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=aleijt&n=n.n.
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=hijllegont&n=n.n.
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=gherijt+jan&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=kathelijn+melis&n=bollaerts
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=kathelijn+melis&n=bollaerts
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dirick&n=rutten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=dirick
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=rutten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=digna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=geerkens+alias+geussens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=geerkens+alias+geussens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=digna
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten
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 Ouders 
o Dirick Rutten ca 1670-1738 
o Maria Betten 

 Relaties en kinderen 
o Gehuwd circa 1713 met Andreas Geerkens alias Geussens ca 1691-1764 en hun 

kinderen 

�  Elisabeth Geerkens alias Betten 1716-1775 Gehuwd   20 oktober 1748, 
Grote-Brogel, Limburg, België, met Daniël Drieskens 1707-1782 

�  Anna Geerkens 1723-1790 Gehuwd met Joannes Evens (Ivans) alias 
Opt'Eynde ca 1708-ca 1722 
 Anna Geerkens 1723-1790 Gehuwd   27 februari 1748, Grote-Brogel, 
Limburg, België, met Mathias Hubertus Braeken ca 1728-1760 

x  Hubertus Geerkens 1726-1799 Gehuwd   23 juli 1771, Sint-Huibrechts-Lille, 
Limburg, België, met Ida Cuypers †1775 
 
 

 Andreas Geerkens alias Geussens 
x Geboren circa 1691 - Grote-Brogel, Limburg, België 
x Overleden   20 december 1764 - Grote-Brogel, Limburg, België, leeftijd 

ongeveer 73 jaar oud 

Relaties en kinderen 
� Gehuwd circa 1713 met Digna Betten 1696-1747 (Ouders : Dirick Rutten ca 

1670-1738 & Maria Betten) en hun kinderen 

�  Elisabeth Geerkens alias Betten 1716-1775 Gehuwd   20 oktober 1748, 
Grote-Brogel, Limburg, België, met Daniël Drieskens 1707-1782 

�  Anna Geerkens 1723-1790 Gehuwd met Joannes Evens (Ivans) alias 
Opt'Eynde ca 1708-ca 1722 
 Anna Geerkens 1723-1790 Gehuwd   27 februari 1748, Grote-Brogel, 
Limburg, België, met Mathias Hubertus Braeken ca 1728-1760 
 

x  Hubertus Geerkens 1726-1799 Gehuwd   23 juli 1771, Sint-Huibrechts-Lille, 
Limburg, België, met Ida Cuypers †1775 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dirick&n=rutten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=geerkens+alias+geussens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=elisabeth&n=geerkens+alias+betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=daniel&n=drieskens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=geerkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=evens+ivans+alias+opt+eynde
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=evens+ivans+alias+opt+eynde
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias+hubertus&n=braeken
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=hubertus&n=geerkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=ida&n=cuypers
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=andreas
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=geerkens+alias+geussens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=digna&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=dirick&n=rutten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=betten&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=elisabeth&n=geerkens+alias+betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=daniel&n=drieskens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=geerkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=evens+ivans+alias+opt+eynde
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=evens+ivans+alias+opt+eynde
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias+hubertus&n=braeken
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=hubertus&n=geerkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=ida&n=cuypers
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Parentelen van Betten-naamdragers in Bocholt  (17de – 20ste eeuw) 
 
 

 
 
 
De heer Wim Cuppens, voorzitter van Heemkundige Kring Bocholt,10 is mij in dit onderzoek 
naar Betten-naamdragers in Bocholt bijzonder ter wille geweest. Veel informatie van allerlei 
aard is aangedragen alsook het onderstaande overzicht, dat zo te zien met ProGen is samen-
gesteld. Met dank voor de toestemming van het gebruiken ervan en respect voor het gedane 
onderzoek neem ik deze gegevens van hem hier op, beseffend dat een deel van deze namen 
en data op de een of andere wijze door mij hiervoor reeds vermeld en toegelicht zijn. Hier 
staat het echter in een overzichtelijk verband. Conclusies over de verbinding van onderlinge 
families zullen zo mogelijk in het geheel van de Betten-data gevonden kunnen worden.  
Opgemerkt wordt nog dat gegevens van o.m. Henricus Van de Waerde (Op de Waerde), 
evenals Leijssen en Thijs ook in het boek Cornelius a Lapide (1567-2017) gevonden worden. 
Dit dan via de parenteel van Anna Maria Betten (1745-1805) x Henricus Gijbels (1721-1787). 
 
 

Parenteel van Theodorus BETTEN 
I.1 Theodorus BETTEN. 

Gehuwd met Maria X. 
Uit dit huwelijk: 
1. Andreas BETTEN, gedoopt op 21-08-1697 te Bocholt (getuige(n): Leonardus 

Bonen en Gertrudis Ackermans). 

                                                           
10 Zie voor Heemkundige Kring Bocholt: https://nl-nl.facebook.com/heemkundigekring.bocholt. 

https://nl-nl.facebook.com/heemkundigekring.bocholt
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Parenteel van Henricus BETTEN 
I.1 Henricus BETTEN. 

Gehuwd met Catharina HAMONTS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Theodorus BETTEN, gedoopt xx-10-1694 te Bocholt (getuige(n): Jan Hamonts    

Dux (ex Gerkenberg) en Elisabeth Hamonts). 
2. Helena BETTEN, gedoopt op 01-11-1695 te Bocholt (getuige(n): Joannes 

Hamonts en Margrita Betten). 
 
 
Parenteel van Helena BETTE 
I.2 Helena BETTEN (Geerkens), geboren ca 1765. 

Gehuwd voor de kerk op 03-06-1775 te Kaulille met Theodorus (Derick) SMIS, 50 jaar 
oud, gedoopt op 08-11-1724 te Bocholt (getuige(n): Leonardus Denis en Catharina 
Lambrichts), overleden op 15-08-1786 te Bocholt op 61-jarige leeftijd, zoon van 
Laurentius SMIS (Custers), herbergier, en Elisabeth HEYNEN (Custers). {Hij was 
eerder gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 22-02-1745 te Bocholt met 
Elisabeth Margareta HOUSEN, overleden op 25-01-1768 te Bocholt, dochter van 
Leonardus HOUSEN en N.N.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Joannes SMIS, gedoopt op 29-01-1781 te Bocholt, overleden op 

22-08-1851 te Neerpelt op 70-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 22-02-1805 te Sint-
Huibrechts-Lille met Petronella PERILLEUX (Perlu), 37 jaar oud, gedoopt op 
20-07-1767 te Overpelt, overleden op 10-06-1841 te Neerpelt op 73-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 27-10-1845 te Neerpelt met Joanna 
Catharina COX, 29 jaar oud, gedoopt op 11-02-1816 te Neerpelt, overleden 
op 20-03-1868 te Neerpelt op 52-jarige leeftijd. 

 
 
Parenteel van Anna Maria BETTEN 
I.2 Anna Maria BETTEN (Cillen, Aerden), geboren ca 1745 te Bocholt, overleden op 

16-01-1805 te Bocholt. 
Gehuwd voor de kerk op 27-09-1757 te Bocholt met Henricus GIJBELS (Betten), 35 
jaar oud, gedoopt op 23-10-1721 te Bocholt, overleden op 30-08-1787 te Bocholt op 
65-jarige leeftijd, zoon van Joannes GIJBELS en Anna HOCKERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Laurentius GYBELS (zie II.1287). 
2. Anna Catharina GIJBELS (zie II.4290). 

 
II.1 Laurentius GYBELS, geboren ca 1760, overleden op 10-11-1803 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 20-02-1792 te Bocholt met Catharina GIELKENS, 34 jaar 
oud, geboren op 11-01-1758 te Bocholt, overleden op 20-04-1822 te Bocholt op 64-
jarige leeftijd, dochter van Mathias GIELKENS (Pepels) en Maria PEPELS. {Zij is later 
gehuwd op 48-jarige leeftijd op 17-05-1806 te Bocholt, gehuwd voor de kerk op 
20-05-1806 te Bocholt met Martinus INDEKEU (In de Kuij), 31 jaar oud, tapper, 
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geboren op 19-03-1775 te Ellikom, overleden op 15-03-1837 te Bocholt op 61-jarige 
leeftijd.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Marie GYBELS, gedoopt op 07-01-1795 te Bocholt, overleden op 

16-06-1861 te Weert NL op 66-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-09-1816 te Bocholt met Martinus 
TIMMERMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 22-09-1787 te Baexem NL, overleden 
op 01-07-1872 te Weert NL op 84-jarige leeftijd. 

2. Joannis Mathias GIJBELS (Gybels) (zie III.3288). 
 
III.3 Joannis Mathias GIJBELS (Gybels), gedoopt op 24-09-1798 te Bocholt, overleden op 

31-03-1836 te Bocholt op 37-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-01-1823 te Bocholt met Anna 
Elisabetha GEUTJENS, 23 jaar oud, gedoopt op 16-08-1799 te Bocholt, overleden op 
03-02-1878 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, dochter van Laurentius GEUTJENS en 
Anna Helena OP DE WAERDE (Nouwen). 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Helena GIJBELS (zie IV.2288). 
2. Laurentius GIJBELS, geboren op 27-11-1826 te Bocholt, overleden op 

03-12-1833 te Bocholt op 7-jarige leeftijd. 
3. Anna Catharina GIJBELS (zie IV.5289). 
4. Petrus GIJBELS, gedoopt op 15-10-1833 te Bocholt, overleden op 15-10-1833 

te Bocholt, 0 dagen oud. 
5. Anna Maria GIJBELS (zie IV.8290). 

 
IV.2 Anna Helena GIJBELS, gedoopt op 05-04-1824 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-01-1845 te Bocholt met Jan 
Matheus MUSSEN, 28 jaar oud, geboren op 13-12-1816 te Bocholt, overleden op 
15-07-1890 te Bocholt op 73-jarige leeftijd, zoon van Andreas MUSSEN en 
Wendelina PEPELS (Grouls). 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Elisabeth MUSSEN, geboren op 04-11-1843 te Bocholt. 

Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 13-07-1887 te Bocholt met Arnold LEEN, 36 
jaar oud, geboren op 14-08-1850 te Reppel, zoon van Joannes Mathijs LEEN 
en Joanna Gertrudis GEBELS (Geebels). 

2. Joannes Mathias MUSSEN, gedoopt op 28-12-1845 te Bocholt. 
3. Wilhelmina MUSSEN, geboren op 05-09-1849 te Bocholt. 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-01-1877 te Bocholt met Hendricus 
(Henricus) AEGDEN (Achten), 35 jaar oud, geboren op 22-03-1841 te Bocholt, 
overleden op 28-09-1905 te Bocholt op 64-jarige leeftijd, zoon van Michiel 
(Machiel) ACHTEN (Aegten, Aegden, Achten, Agten), koopman in hout, en 
Anna Maria TIELEN (Teelen). 

4. Anna Catharina MUSSEN, geboren op 23-07-1851 te Bocholt, overleden op 
03-12-1931 te Bocholt op 80-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-01-1876 te Bocholt met Jan Mathijs (Jan) 
JAEKEN (Aerden), 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-03-1850 te 
Bocholt, overleden op 21-02-1930 te Bocholt op 79-jarige leeftijd, zoon van 
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Wilhelmus (Akkermans) JAEKEN, landbouwer, en Maria (Anna) Margaritha 
PAGGERS. 

5. Andries MUSSEN, geboren op 31-03-1853 te Bocholt. 
6. Anna Maria MUSSEN, geboren op 30-01-1855 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 04-02-1890 te Bocholt met 
Petrus Joannes JONCKERS, 37 jaar oud, geboren op 16-08-1852 te Reppel, 
overleden op 07-12-1919 te Reppel op 67-jarige leeftijd, zoon van Leonard 
JONCKERS en Maria Agnes HENDRIX. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige 
leeftijd op 22-06-1877 te Reppel met Anna Catharina BERGMANS, 22 jaar 
oud, geboren op 24-12-1854 te Reppel, overleden op 19-11-1881 te Reppel 
op 26-jarige leeftijd, dochter van Jean Mathijs BERGMANS en Maria 
Catharina MOORIS.} 

7. Leonard MUSSEN, geboren op 16-01-1857 te Bocholt, overleden op 
02-07-1866 te Bocholt op 9-jarige leeftijd. 

8. Petrus Joannes MUSSEN, geboren op 04-12-1861 te Bocholt, overleden op 
11-03-1900 te Bocholt op 38-jarige leeftijd. 

9. Laurentius (Lins) MUSSEN, geboren op 06-08-1865 te Bocholt, overleden op 
27-10-1952 te Bocholt op 87-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-01-1895 te Bocholt met Maria Elisabeth 
(Elisabeth) AEGTEN, 29 jaar oud, geboren op 21-12-1865 te Bocholt, 
overleden op 14-10-1952 te Bocholt op 86-jarige leeftijd, dochter van 
Martinus AEGTEN (Achten, Aegden) en Joanna Maria SPREUWERS. 

10. Anna Helena (Lienke) MUSSEN, geboren op 11-12-1868 te Bocholt, overleden 
1954 te Bocholt. 
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-09-1890 te Bocholt met 
Leonardus (Leetje) BLOEMEN, 26 jaar oud, dagloner, herbergier, 
bierbrouwersknecht, geboren op 29-11-1863 te Reppel, overleden op 
10-07-1931 te Bocholt op 67-jarige leeftijd, zoon van Michaël BLOEMEN, 
schoenmaker, landbouwer, en Anna Elisabeth CARDINAELS. 

 
IV.5 Anna Catharina GIJBELS, gedoopt op 29-06-1830 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-01-1855 te Bocholt met Leonard 
LANGENS, 25 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 13-04-1829 te Bocholt, overleden op 
19-01-1890 te Bocholt op 60-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Jacques) LANGENS en 
Anna Christina LUIJS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Elisabeth LANGENS, geboren op 17-02-1856 te Bocholt, overleden op 

31-01-1928 te Bocholt op 71-jarige leeftijd. 
2. Anna Christina LANGENS, geboren op 22-11-1857 te Bocholt, overleden op 

03-11-1935 te Bocholt op 77-jarige leeftijd. 
3. Maria Catharina (zuster Marie-Lucie) LANGENS, kloosterzuster (Ursulinen), 

geboren op 08-12-1859 te Bocholt, overleden te Luik. 
4. Jan Mathijs LANGENS, geboren op 16-12-1862 te Bocholt, overleden op 

17-12-1862 te Bocholt, 1 dag oud. 
5. Jacobus LANGENS, geboren op 03-12-1863 te Bocholt, overleden op 

27-12-1863 te Bocholt, 24 dagen oud. 
6. Jan Mathijs LANGENS, geboren op 29-11-1864 te Bocholt, overleden op 
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30-09-1872 te Bocholt op 7-jarige leeftijd. 
7. Jacobus (Jaakske) LANGENS, geboren op 11-10-1867 te Bocholt, overleden op 

16-04-1943 te Bocholt op 75-jarige leeftijd. 
8. Philippus (Flip) LANGENS, geboren op 18-04-1870 te Bocholt, overleden op 

12-05-1941 te Bocholt op 71-jarige leeftijd, ongehuwd. 
9. Jan Mathijs (Tieske) LANGENS (Groels), landbouwer, geboren op 13-01-1873 

te Bocholt, overleden op 15-10-1944 te Bocholt op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 01-08-1928 te Bocholt, kinderloos met Maria 
Helena (Lienke) HILLEN, 44 jaar oud, geboren op 04-03-1884 te Bocholt, 
overleden op 10-07-1962 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, dochter van 
Wilhelmus (Willem) HILLEN en Anna Maria GIELEN. 

 
IV.8 Anna Maria GIJBELS, geboren op 07-01-1835 te Bocholt, overleden op 27-12-1890 te 

Bocholt op 55-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27-10-1874 te Bocholt met Peter Jan SCHONKEREN, 
53 jaar oud, schrijnwerker, geboren op 10-05-1821 te Bocholt, overleden op 
03-08-1887 te Bocholt op 66-jarige leeftijd, zoon van Leonard SCHONKEREN en 
Maria Margaretha PEPELS. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 
11-01-1848 te Bocholt met Anna Margaritha SIMONS, 48 jaar oud, geboren op 
17-01-1799 te Bocholt, overleden op 01-06-1862 te Bocholt op 63-jarige leeftijd, 
dochter van Gerardus SIMONS (Symons), kleermaker, en Anna Christina GEUTJENS 
(Geutiens).  Hij was eerder gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-02-1863 te Bocholt, 
gehuwd voor de kerk op 10-02-1863 te Bocholt (getuige(n): Cuppens Petrus en 
Boonen Maria Margaretha) met Maria Elisabeth CUPPENS, 45 jaar oud, geboren op 
27-04-1817 te Bocholt (getuige(n): Lambertus Moonen en Joanna Maria Kuppens), 
overleden op 06-05-1874 te Bocholt op 57-jarige leeftijd, dochter van Peter CUPPENS 
(KEPPENS) en Joanna Catharina (Joanna) SCHEELEN.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Elisabeth SCHONKEREN, geboren op 15-07-1875 te Bocholt, overleden 

op 07-11-1875 te Bocholt, 115 dagen oud. 
2. Jan Mathijs SCHONKEREN, geboren op 21-06-1878 te Bocholt, overleden op 

26-06-1878 te Bocholt, 5 dagen oud. 
 
II.4 Anna Catharina GIJBELS, geboren te Bocholt, overleden op 26-09-1829 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 12-11-1805 te Bocholt met Petrus VAN DE WAERDE 
(Nouwen), geboren ca 1755 te Bocholt, overleden op 04-04-1817 te Bocholt, zoon 
van Gerardus (Gerit) OP DE WAERDE (Nouwen, Geusens) en Anna Catharina 
(Elisabeth) GEUSENS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Henricus VAN DE WAERDE (op de Waerde, Vandewaerdt, op de Waerde) (zie 

III.5290). 
 
III.5 Henricus VAN DE WAERDE (op de Waerde, Vandewaerdt, op de Waerde), geboren 

op 01-09-1807 te Bocholt, overleden op 15-12-1885 te Bocholt op 78-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1829 te Bocholt, gehuwd voor de kerk op 
19-05-1829 te Bocholt met Maria Elisabetha LEIJSSEN, 25 jaar oud, gedoopt op 
23-11-1803 te Bocholt, overleden op 28-04-1872 te Bocholt op 68-jarige leeftijd, 
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dochter van Adriaan (Andreas) LEIJSSEN (Leyssen, Leysen) en Anna Helena THIJS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Jacobus VAN DE WAERDE, gedoopt op 27-06-1830 te Bocholt, 

overleden op 10-03-1833 te Bocholt op 2-jarige leeftijd. 
2. Adrianus VAN DE WAERDE, gedoopt op 15-11-1832 te Bocholt, overleden op 

21-01-1833 te Bocholt, 67 dagen oud. 
3. Petrus Jacobus VAN DE WAERDE, gedoopt op 27-03-1834 te Bocholt, 

overleden op 26-11-1856 te Bocholt op 22-jarige leeftijd, ongehuwd. 
4. Anna Helena VAN DE WAERDE (Op de Waerdt), gedoopt op 21-12-1836 te 

Bocholt, overleden op 17-01-1843 te Bocholt op 6-jarige leeftijd. 
5. Anna Catharina VAN DE WAERDE, gedoopt op 05-02-1840 te Bocholt, 

overleden op 11-01-1843 te Bocholt op 2-jarige leeftijd. 
6. Adrianus VAN DE WAERDE (Vandenwaerde) (zie IV.14291). 

 
IV.14 Adrianus VAN DE WAERDE (Vandenwaerde), geboren op 27-01-1844 te Bocholt, 

gedoopt op 28-01-1844 te Bocholt, overleden op 23-08-1923 te Bocholt op 79-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 15-07-1879 te Bocholt met Maria 
Helena (Helena) GEERITS (Geeris), 35 jaar oud, geboren op 12-10-1843 te Bocholt, 
overleden op 13-11-1903 te Bocholt op 60-jarige leeftijd, dochter van Willem 
GEERITS (Gerits, Geris, Geeris) en Anna Catharina (Maria Catharina) (Catharina) 
STUYVEN (Stuiven, Stuijven). 
Uit dit huwelijk: 
1. Henricus VAN DE WAERDE, missionaris van Scheut in China, geboren op 

17-05-1880 te Bocholt, overleden op 12-09-1933 te Missiehuis van Scheut op 
53-jarige leeftijd, priesterwijding 16-07-1905. 

2. Wilhelmus VAN DE WAERDE, geboren op 26-01-1883 te Bocholt, overleden 
op 18-08-1953 te 't Hasselt, Bree op 70-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-05-1911 te Bocholt met Margaretha 
Helena JAEKEN, 24 jaar oud, geboren op 25-03-1887 te Bocholt, overleden op 
10-10-1971 op 84-jarige leeftijd, dochter van Mathijs Laurents (Ties) JAEKEN 
(Thunes) en Maria Agnes HENDRIX. 

3. Petrus Jacobus VAN DE WAERDE, geboren op 30-03-1886 te Bocholt, 
overleden op 31-12-1961 te Bocholt op 75-jarige leeftijd, begraven op 
03-01-1962 te Bocholt. 
Gehuwd met Windelina VERHEYEN, geboren op 26-04-1893 te Bocholt, 
overleden op 23-08-1969 te Bree op 76-jarige leeftijd, dochter van Henricus 
VERHEYEN en Maria Elisabeth REYNERS. 

 
 
Parenteel van Martinus BETTEN 
I.1 Martinus BETTEN. 

Gehuwd met Maria X. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna BETTEN, gedoopt op 07-10-1673 te Bocholt. 
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Parenteel van Jacobus BETTEN 
I.1 Jacobus BETTEN. 

Gehuwd met Elisabeth STEVENS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Leonardus BETTEN, gedoopt op 30-12-1720 te Bocholt (getuige(n): Lambertus 
Moonen loco Peter Preggen en Catharina Boonen). 
2. Maria Getrudis BETTEN, gedoopt op 02-05-1727 te Bocholt (getuige(n): 

Martinus Mockers en Gertrudis Geusens). 
 
Parenteel van Joannes BETTEN 
I.1 Joannes BETTEN. 

Gehuwd met Maria PASMANS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus BETTEN, gedoopt op 19-10-1642 te Bocholt (getuige(n): Hubertus 

Besoens en Catharina Smis). 
 
 
Parenteel van Elisabeth BETTEN 
I.1 Elisabeth BETTEN. 

Kind: 
1. Anna BETTEN, geboren voor 1600 te Bocholt. 

Gehuwd met Andries SMIS. 
 
 
Uit een emailwisseling 10-1 2020 met de heer Cuppens voor wat betreft de (erf)naamgeving 
 
De Betten/Vandewaerde-story is gecompliceerd 
Er hebben enkele generaties voorouders van Adriaan Vandewaerde op ’Betten’ gewoond, 
maar de ‘Betten’ erfnaam hebben ze gekregen door het huwelijk van Petrus Vandewaerde 
met Anna Catharina Gijbels (Betten) waarna het echtpaar op de boerderij van zijn 
schoonouders ging wonen. De familie Gijbels was afkomstig van het gehucht Lozen, maar of 
Anna Maria Betten, die ook Cillen of Aerden genoemd werd oorspronkelijk op Betten woonde 
weet ik niet. ‘Cillen’ ligt tegenover de kerkdeur van Bocholt, ‘Aerden’ ligt in het gehucht 
Kreyel.... 
 
Henricus Vandewaerde-Leijssen is geboren op ‘Betten’, maar ging na zijn huwelijk op de 
boerderij van de schoonouders Leijssen wonen op de Heuvel, in het Dorpscentrum. Opvallend 
is dat zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de naam ‘Betten’ bleven 
meedragen! Ik zal je nog een lijstje bezorgen van de opeenvolgende woonplaatsen van de 
stam Betten/Vandewaerde. 
De laatste Vandewaerde die op ‘Betten’ gewoond heeft was overigens van een andere stam 
‘Vandewaerde’. Ze was gehuwd met Willem Heyinickx, die in Bocholt ook alleen bekend was 
als ‘Willem Betten’ (ik heb zelf lang moeten nadenken onder welke officiële familienaam ik 
hem moest zoeken…).  
Wat de schrijfwijze van de namen betreft: dat blijkt nooit een criterium om familiebanden te 
zoeken. De familie ‘Vandewaerde’ komen we bijvoorbeeld soms afwisselend onder ‘Op de 
Waerde’ tegen. Daar malen ze in Bocholt niet om. 
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Naamgeving en aliasnamen11 
Voorafgaand aan de opsomming van de nu gevonden Betten-naamdragers staan we stil bij 
het verschijnsel van de naamgeving in het algemeen, in de Loonse Kempen en bij alias-namen 
in het bijzonder. Voor wie onderzoek doet naar de familiegeschiedenis heeft de geschiedenis 
van de naamgeving van de familieleden een grote aantrekkingskracht. Er wordt immers 
onderzocht door middel van achternamen. De eigen geschiedenis begint bij de eigen naam! 
Daarna kan je afdalen in de tijd. 
 
Tot ongeveer het eind van de middeleeuwen waren achternamen in de Nederlanden niet 
gebruikelijk, tenzij bij adellijke personen die er belang bij hadden hun afstamming via de 
achternaam te laten vastleggen. Omdat alleen een voornaam voor de herkenning van de 
persoon vaak niet voldoende was, werd daar dan een toevoeging aan gegeven die aangaf 
welke Jan of Marie dan bedoeld werd. De aard van deze toevoeging varieerde van regio tot 
regio. In veel streken werd hier het zogenaamde patroniem toegepast, een aanduiding die op 
de naam van de vader was gebaseerd. Jan de zoon van Willem werd dan Jan Willems, en Jan 
de zoon van Hendrik, Jan Hendriks. In andere streken werd de naam van de boerderij of plaats 
(toponiem) waar men woonde of een aanduiding van een eigenaardigheid (bijnaam) of het 
beroep van de persoon genomen. 
 
In grotere gemeenschappen (dorpen of steden) was echter ook naam plus patroniem niet 
voldoende om iemands identiteit uniek vast te stellen, en hier kwam de gewoonte om een 
familienaam te nemen. Na verloop van tijd, grofweg in de loop van de zeventiende eeuw, 
hadden in de steden (waar bijvoorbeeld meerdere wevers woonden zoals in Gent of Ieper) en 
in dichtbevolkte streken (zoals West-Nederland) de meeste mensen wel familienamen. In 
andere streken (zoals Groningen en Friesland) waren ze echter buiten de steden een 
zeldzaamheid. Daar hadden bijvoorbeeld alleen de hogere lagen een familienaam, of zelfs 
alleen de immigranten vanuit streken met familienamen. Bovendien was de overerving van 
familienamen vaak onregelmatig. Over het algemeen kreeg men de familienaam van de vader, 
maar soms ook die van de moeder of een van de grootouders. Ook kwam het voor dat na een 
aantal geslachten de familienaam werd gewijzigd of verdween. 
 
In Oost-Nederland, maar ook bijvoorbeeld in de Loonse Kempen (B) werden huisnamen als 
achternaam gebruikt. Daar heette men naar de boerderij waar men woonde12. Zolang de 
boerderij van vader op zoon overgaat lijkt dat op een erfelijke geslachtsnaam. Mensen zijn 
daar soms nog steeds beter bekend bij hun boerderijnaam dan bij hun officiële achternaam. 

                                                           
11 Zie ook de verschillende BIJLAGEN over naamgeving in dit boek. Het geven van namen is iets onder een noemer 
brengen. Naar de noemer heten zij die bij de eerste naamdrager behoren. Noemen is zoveel als aanduiden, 
aanspreken, aanwijzen, benoemen. We gebruiken voor het aanduiden van een naam ook wel het begrip heten. 
Heten is zoveel als een naam hebben, een  naam dragen, genaamd zijn en genoemd worden. Neeltje Maria Min 
(1944) heeft de navolgende prachtige dichtregels aan het kennen van een naam gewijd, onder de titel: Mijn 
moeder is mijn naam vergeten. ‘Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, 
bevestig mijn bestaan, Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o, noem mij bij 
mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten.’ 
12 Zo ook in Bocholt, Wim Cuppens hierover: ‘In Bocholt dragen families eeuwenlang de naam mee van de hoeve 
waar ze de sterkste band mee hebben. Dat betekent dat iemand gedurende zij leven ettelijke malen van naam 
verandert in de gichten, de parochieregisters en de burgemeestersrekeningen, maar daarom niet tegelijkertijd 
op al die vindplaatsen. Het blijft dus puzzelen! In Bocholt is een stam die nog steevast ‘Betten’ genoemd wordt: 
de tak van de familie Vandewaerde waarvan … verschillende families de boerderij ‘Betten’ langs de Veldhoven-
straat bewoond hebben.’ (email 22-11 2019) 
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Soms is in b.v. de Achterhoek zelfs een combinatie van achternaam en boerderijnaam 
mogelijk, zoals Leferink op Reinink, Jagers op Akkerhuis, Busger op Vollenbroek en Scholte op 
Reimer. Het achtervoegsel '-ink', '-ing' of '-inga' hebben van oorsprong betrekking op 'bij de 
familie van'. 
 
Om eenheid in de naam-systemen te krijgen, werd in de Franse tijd (1799-1815) besloten dat 
iedereen die nog geen achternaam had er één moest kiezen, en dat achternamen altijd van 
vader op kind zouden overgaan. In grote delen van de Lage Landen waren namen al min of 
meer gefixeerd in de voorliggende periode, zodat voor deze personen alleen de vastliggende 
schrijfwijze nieuw was. Met name in het noorden van Nederland werden nog wel nieuwe 
achternamen gecreëerd. 
 
Familie- en erfnamen in Bocholt13 
 
‘Wie hètste? en wie sjriefste dich?’ 
Wie genealogisch onderzoek doet in Bocholt moet heel vaak puzzelen.  
De Fransen hebben in 1796 na annexatie van de Zuidelijke Nederlanden, inclusief het 
prinsbisdom Luik, hier de burgerlijke stand ingevoerd zoals we die nu nog kennen: akten van 
geboorten, huwelijk, echtscheiding en overlijden volgens vastgelegde regels die garanties 
boden over de identiteit en de burgerlijke staat van de inwoners. Namen en hun schrijfwijze 
lagen definitief vast vanaf de geboorte. Enkel een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg 
gevolgd door een publicatie in het Belgisch Staatsblad kon daarin wijziging brengen. Het zou 
nog wel een generatie duren eer we zeker waren dat de naam die iemand in de burgerlijke 
stand kreeg ook de naam was die de pastoor bij zijn geboorte in de 18de eeuw had 
opgeschreven in zijn doop- en/of huwelijksregister.  
 
Voor de Spaanse Nederlanden (waartoe het prinsbisdom Luik niet behoorde) werd een 1611 
reeds aan de pastoors opgelegd hoe ze registers van doop, huwelijken en overlijden moesten 
bijhouden. Daarbij gebruikte de pastoor de namen waaronder zijn parochianen in het dorp 
bekend waren, of de naam die de parochiaan zelf opgaf. Die kon in Bocholt vaak wisselen, en 
niet alleen wat de schrijfwijze betreft. 
 
De parochieregisters van Bocholt zijn raadpleegbaar in het Rijksarchief. 
Een hardnekkig volksgebruik dat in Bocholt tot in de 20ste eeuw voortleefde is het voorrang 
geven aan de erfnamen: alle opeenvolgende generaties die een hoeve met een oude erfnaam 
bewoonden droegen die erfnaam mee.  
 
Enkele voorbeelden maken veel duidelijk: 
Toen Jan Stienaers uit Meeuwen  met vrouw en kinderen in 1850 na enkele intermezzo’s in 
Bree, Gerdingen en Gruitrode-Solt zich in Bocholt kwam vestigen pachtte hij de hoeve 
‘Voorste Heg’. Vanaf dan werd de familie in Bocholt ‘Heg’ genoemd. De volgende generaties 
die daar geboren werden bleven in het dorp die naam  dragen. Kleinzoon Bert ‘Heg’ trouwde 
in 1891 met Mechel Smeets, die in Bocholt ‘Gieris’ heette. Haar grootvader Pieter Jan Smeets 
uit Neeritter was immers ‘ingetrouwd’ op de boerderij ‘Gerits’. Vanaf dat huwelijk heette Bert 
Stienaers niet meer ‘Heg’, maar Gieris. Die naam heeft hij in de volksmond verder gedragen 

                                                           
13 De tekst ‘Familie- en erfnamen in Bocholt’ is van de hand van Wim Cuppens en hier met toestemming van zijn 
kant , dank en respect van mijn kant, opgenomen.  
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tot aan zijn dood in 1968, en onder die naam zijn al zijn kinderen bekend gebleven in het dorp. 
Naast de ouderlijke boerderij van Mechel Smeets woonden haar 2 broers, in boerderijen die 
na erfdelingen uit ‘Gerits’ waren onstaan. Ook die families Smeets hebben in Bocholt hun 
leven lang de naam ‘Gieris’ meegedragen.  
 
De familienaam ‘Heg’ is in Bocholt reeds meer dan 2 eeuwen uitgestorven, maar een emigrant 
uit de 18de eeuw van die familie heeft de naam elders doen voortbestaan als ‘Hegge’, een 
uitgebreide stam in Budel en Hamont. 
 
Dat fenomeen heeft zich bij meer van die oude Bocholter familienamen voorgedaan: Betten, 
Groenen, Mockers: in Bocholt bestaan ze sedert Napoleon niet meer, maar een mannelijke 
emigrant nam de naam mee naar plaatsen waar hij niet meer ’bedreigd’ werd door de 
inwisseling voor een erfnaam. 
 
Vandaag is die naamwisseling  gemakkelijk te ontwarren: de pastoors en de ambtenaren van 
de burgerlijke stand volgen al meer dan 2 eeuwen de regels van Napoleon. Alle 
afstammelingen in de mannelijke lijn van Jan Stienaers en Pieter Jan Smeets dragen nog steeds 
de namen ‘Stienaers’ en ‘Smeets’ 
 
Tot in de 18de eeuw zou dit wellicht tot een héél andere namenstructuur geleid hebben. Het 
is niet te achterhalen hoe dat zou verlopen zijn, maar de dominantie van de erfnamen ’Heg’ 
en ‘Gieris’ t.o.v. de vroegere familienaam van de inwijkeling en/of de ingetrouwde 
schoonzonen zou haast zeker voor naamwisseling gezorgd hebben. 
 
Het gegeven voorbeeld is nog eenvoudig. Niet zelden trouwden zonen en dochters van 
naburige boerderijen ‘kruislings’ en werden de erven door delingen gesplitst. Een voorbeeld:  
in de huidige Rondestraat in het gehucht Lozen lagen de boerderijen Hockers, Nels, Smis, naast 
elkaar. Na erfdelingen ontstonden er van elk 2 boerderijen met die naam. Door een paar 
onderlinge huwelijken in die families werden de bewoners bovendien afwisselend met de ene 
erfnaam en dan weer met de andere genoemd. In die families keerden zoals gebruikelijk ook 
steeds de voornamen terug van hun grootouders, ooms en tantes die dooppeters- en meters 
werden. Het kluwen is dan soms moeilijk te ontwarren.  
 
Ook de mix die de pastoor van de verlatijnsing van de voornamen maakte bemoeilijkt de 
opzoekingen. De roepnaam ‘Giel’ kwam veel voor in Bocholt. Die naam kreeg het kind in zijn 
familie bij de geboorte, met die naam ging hij door het leven en stierf hij. Alleen de pastoor 
moest daar een mouw aan passen: hij was verplicht te dopen met de naam uit de 
heiligencanon van de kerk. Een Giel vertaalde hij dan in zijn registers de ene keer in ‘Egidius’ 
(‘Gilles’ in het Frans), de andere keer in Michael (Michiel), en nog een andere keer in 
‘Guilielmus’ (Willem in het Nederlands). Hij raadpleegde wellicht zelden zijn vroegere 
registers, want als ‘Giel’ gedoopt werd schreef hij hem in als ‘Egidius’, als hij trouwde als 
‘Michael’, en als hij stierf als ‘Guilielmus’. Als die Giel zijn kinderen liet dopen of dooppeter 
was, werd zijn kerkelijke voornaam ook al eens afgewisseld.  
 
Soms vermeldt de pastoor de ‘alias’-naam. De Bocholter gichten en burgemeestersrekeningen 
doen dat ook vaak. Dat helpt ons uiteraard een héél stuk vooruit.  
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Helaas waren de opeenvolgende pastoors Scheelen (Scheelen Christianus Gerardus (1645-
1679), Scheelen Christianus (1679-1730); neef van Christianus Gerardus; Scheelen Christianus 
Godefridus (1730-1740); neef van vorige Christianus) geen voorbeelden van orde en 
duidelijkheid in hun registers. Slecht leesbare, onvolledige, onregelmatig en wanordelijke 
samengestelde parochieregisters zijn ons deel voor die periode. Tot zover Wim Cuppens. 
 
 
Het Bettengoed in Bocholt  
Het is de bekende J. Molemans, die ons de nu als oudst bekende melding van de boerderij van 
een familie Betten in Bocholt’s gehucht Veldhoven aandraagt. Het is een melding uit de 
Bocholtse Gichten nr. 4, p. 59v. (=69v), gedateerd 1592 waar het gaat over Betten goet tot 
velthouen. We vinden een afdruk ervan op pag. 235 van dit boek, maar de tekst daar is door 
mij en anderen niet te ontrafelen. Veel beter is het gesteld met latere gichten die schrijven 
over die boerderij met gronden en hun eigenaars, zoals vanaf p. 233 beschreven.  

 

 
 

Gichtenboek 5, 10v, 1612 
 
 
 
 
 

 
 

 
Uitsnede kaart uit J. Molemans, Toponymie van Bocholt, p. 108;  

Betten en Napen (Naepen) zijn buren (rond 1590) 
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Uitsnede losse kaart Bocholt sectie A uit J. Molemans, Toponymie van Bocholt, Bocholt 1975; (1592) 
 

 
Latere situatie de Bettenhof (20ste eeuw)  

 
 

 
 

Betten goet/Bettengoed heet later Bettenhof, gelegen aan de Veldhovenstraat 13 te Bocholt 
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Omschrijving 
Langgestrekte hoeve (nok loodrecht op de straat) voor het eerst vermeld in 1592. Opgericht 
en bewoond door de familie Betten. Hendrik Betten was in 1770 burgemeester van 
Veldhoven. Het huidige gebouw dateert van 1737 (smeedijzeren muurankers in de zijgevel 
aan straatzijde). Ordonnantie: stal-dwarsschuur-stal-woonhuis. Bakstenen gebouw van één 
bouwlaag, gedeeltelijk gecementeerd, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Getoogde 
muuropeningen, de vensters beluikt. De meeste muuropeningen werden gewijzigd. Recent 
aanbouwsel tegen de voorgevel.  
 

x Betten-Op de Waerde-Vandewaerde, (Bokarelo, 9, 1992, pagina 44).  
x MOLEMANS J., "Tumulten, oploopen en conspiratiens" in Bocholt aan het einde van 

het Ancien Régime, (Limburg, 72, 73, (3, 4), 1993-94, pagina's 157-183, 193-218; 3-32).  
 
 
Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, 
Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen 19N1, Brussel – Turnhout 
 Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed  
 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/70739
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Kenmerken 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Uit dit onderzoek is verder gebleken dat er minstens twee stukken land in het gehucht Neerkreiel van 
de gemeente Bocholt waren die een zekere periode behoorden tot het Bettengoed (zie pag. 242-243 
waar deze beschreven en geduid worden).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type pand Huis   

Grondoppervlakte 103m2  

Breedte perceel 8,4m  

Diepte perceel 12m  

Coördinaten 51°11'21.1"N 5°34' 46.8"O   

Achterkant/oriëntatie tuin  Zuid   

Bebouwing Open   

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.189197481635,5.5796576871532
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Samenvatting Betten-naamdragers in Bocholt (BBB) 
 
De gedachte ‘hoe langer je zoekt en kijkt, hoe meer je vindt’ gaat in een onderzoek als dit 
zeker op. Wanneer we de Gichten en Rollen van de Schepenbank van Bocholt nog preciezer 
en uitgebreider zouden uitzoeken, zal daaruit wel degelijk meer informatie tevoorschijn 
kunnen komen.  
Verder onderzoek in de lectuur en literatuur van de Heemkundige Kring Bocholt zou nog wel 
meer opleveren. Echter, omdat voor dit boek de spits vooral op de 16de en 17de eeuw ligt, is 
het onderzoek in de analen van Bocholt tot dusver al een stevig uitstapje geworden. We laten 
het hier bij en proberen nu en tenslotte wat Bocholt betreft tot een historisch overzicht van 
de Betten-naamdragers te komen. We beginnen bij de oudst-bekenden en gaan zo in de tijd 
‘omhoog’.  
 
In dit boek begint de Bocholter Betten-geschiedenis in haar beschrijving op bladzijde 233. 
Vanuit die beschrijving bouwen we nu een lijst op van alle gevonden Betten-naamdragers, 
genoteerd met het jaartal dat in de bron gegeven wordt. Ook familiaire relaties worden uit de 
bron zoveel mogelijk vermeld of geduid. In de 180 jaar gedurende 1612 tot en met 1792 gaat 
het dan om 30 Bocholtse Betten-naamdragers, waaronder een niet met name genoemd kind 
(en een genoemde echtgenote uit Grote Brogel).   
 
1592 
Van het Bettengoed is de oudst-bekende beschrijving van 1592, toen woonde er blijkbaar een 
familie Betten in Bochold, in het gehucht14 Veldhoven.  
 
1612 12 mei 
Heijnen Pertsman en zijn vrouw Margareta Betten zijn aanwezig en leggen een verklaring af 
(die door de schepenen wordt opgesteld) dat zij hebben ‘gegicht15 en gegoed’ Peter16 Betten 
(de zwager van Pertsman) vanwege het kindsgedeelte van het goed van de ouders van 
Margareta, Leijs17 en Elsbet18 Betten, dat gelegen is in Velhoven en genaamd is ’t Bettengoed.  
 
1612 13 juni 
Een maand later zien we dat Peter Betten een omschreven stuk land genaamd Bettenbemd 
(beemd, hooiland, zie Molemans Toponymie…, p.174) verpacht aan Thomas Rutten.  
 
1639 18 februari  
Een kind van Petrus Betten overlijdt.  

                                                           
14 Bij ons klinkt het woord gehucht als een bijzonder kleine dorpsgemeenschap, een buurtschap. In de 
nederzettingsontwikkeling en de ontstaanstijd van dorpen en steden waren gehuchten, die veelal uit groepen 
boerderijen bestonden, soms ouder en groter in aantal woningen dan het zich nog ontwikkelende dorp. Zeker in 
de Loonse Kempen geldt dat bewoning gelokaliseerd was op de hogere delen, steeds in de onmiddellijke 
omgeving van een waterloop. Daar waren ook de akkers. De gehuchten van Bocholt hebben zich gerealiseerd op 
de lichte valleiwand van een beek. Alle belangrijke gebeurtenissen speelden zich echter op het dorps- of 
marktplein af. Bij Molemans heeft Veldhoven ‘de oudste papieren’ (1572), zie Toponymie, p. 42-47.  
15 Een gicht is een wettelijke overdracht, door schepenen bekrachtigd (ook: afgelegde verklaring of bekentenis). 
16 Hoewel zonder bewijs is het vermoeden toch niet ongegrond dat Peter Betten gedoopt zal zijn als Petrus. 
17 Leijs is een mannenvoornaam, uit het Latijnse Laurentius (zoals ook Lau, Lauken, Laureyns, Lens en Leunis), 
Jozef Mertens De Loonse Kempen p. 395. 
18 Zoals bij noot 16 zal het hier gaan om de doopnaam Elisabeth.  
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1642 8 september 
Gehuwd zijn Joannes Betten en Maria Geridts (Gerids). 
 
1643 24 mei  
Petrus Betten overlijdt. 
 
1645 10 september 
Laurentius Jans en Margarita Betten zijn peter en meter bij de doop van Catharina Nels. 
 
1661 27 juli 
Hubertus Betten en Maria Aerts zijn peter en meter bij de doop van Maria Schots. 
 
1661/1666 (onzekere bron), 19 september 
Anna Betten uit Grote Brogel is meter bij de doop van Lambertus, zoon van Johannes en 
Catharina Noukens. 
 
1662 .. mei 
Catharina Betten overlijdt. 
 
1666 8 februari  
Anna Betten overlijdt. 
 
1667 1 juli  
Een gicht wordt opgemaakt ten behoeve van Korst (Corstiaan)  Betten. Het betreft land en er 
wordt een bedrag van 185 gulden in genoemd.  
 
1668 12 februari 
Catharina Betten wordt gedoopt, dochter van Andreas Betten en Catharina Betten. 
Doopgetuigen: Christianus Betten en Maria Pasmans. 
 
1672 7 oktober  
Anna Betten wordt gedoopt, legitieme dochter van Matthias en Maria Betten, zijn vrouw. 
Doopgetuigen Jacobus Hendrix uit Bocholt en Catharina Nijs uit Gerdingen 
 
1676 23 februari 
Elisabeth Betten is getuige bij de doop van Laurentius, zoon van Jacobus en Maria ?outers, 
Doopgetuigen Margaret Vrancken en Elisabeth Betten uit Bocholt. 
 
1681 3 mei   
Elisabeth Betten is getuige bij de doop van Adrianus Jans, zoon van Johannis Jans uit Lozen en 
Helena Jans, doopgetuigen zijn Petrus Hamonts en Elisabeth Betten. 
 
1692 19 oktober 
Jacobus Betten is gedoopt, illegitieme zoon van Joannes Betten en Maria Pasmans, getuigen 
waren Hubertis Besouns en Catharina Smis. 
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1692 oktober  
Theodorus Betten is getuige bij de doop van een ‘onwettige’ dochter … samen met een zekere 
Leppers (bron onduidelijk). 
 
1696 4 december  
Er wordt gecompareerd, dat wil zeggen men verschijnt in een vergadering van de schepenen, 
en in dit geval is het Leijs (Laurentius) Betten die in verband met de erflating van zijn zuster 
Margriet Betten bekend maakt dat hij haar erfgenaam is, voor alles wat daaruit wegloopt.  
 
1702 24 oktober  
Anna Betten komt voor de schepenbank voor opheldinge (om een bepaalde zaak of transactie 
duidelijk te maken of vast te stellen), zowel voor zichzelf als voor haar consort (haar broer, 
zoals later blijkt), met betrekking tot ‘het Betten goet in ’t Keijel neffens Ackermans’. Het 
betreft het overlijden van haar en hun vader Mathijs Betten en diens nalatenschap. Voor het 
overige, zie p. 238.    
 
1722 21 april 
Andries Betten laat samen met de andere Bocholtse burgemeesters voor schout en 
schepenen een acte verlijden ten overstaan van Jan van der Steen, zie voor de inhoud p. 
241,242. 
 
1732 
Uit het financiële jaarverslag van de Rooms-Katholieke Sint-LAurentiuskerk in Bocholt blijkt 
dat Anthonius Betten kerkmeester was van het jaar 1732. 
 
1733 29 januari 
Anna Betten is meter in gezin Didden-Sijllen/Sillen Bocholt. 
 
1734 20 november 
Marie Betten alias Grouls is doopgetuige in gezin Janssen-Grouls. 
 
1736 13 maart  
In gezin Antonius Aerden en Catharina Betten wordt Maria Elisabeth Aerden gedoopt 
 
1737 22 oktober 
Marie Betten alias Grouls is doopgetuige in gezin Vossen-Hendrix. 
 
1738 februari 
Catharina Betten is doopgetuige in gezin Aerden-Heunen.  
 
1742 13 december 
Marie Betten alias Grouls is doopgetuige in gezin Luijs-Grouls. 
 
3 febr. 1743 
Arnoldus Betten en Barbara Lemkens trouwen,  
getuigen: Franciscus Lemkens en Jacobus Schelen. 
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1743 24 september 
Catharina Betten is doopgetuige in gezin Smis-Lemkens. 
 
1744 23 februari 
In gezin Antonius Aerden en Catharina Betten wordt Petrus Jacobus Aerden gedoopt. 
 
1744 5 mei  
Antonius Betten en Catharina Soors zijn doopgetuigen in het gezin Geridts-Daelans/ 
Daelackers. 
 
1744 27 juli  
Catharina Betten is doopgetuige in gezin Aerden-Eggelen. 
 
1744 18 augustus 
Marie Betten (blijkt te zijn Maria Betten alias Grouls) is doopgetuige in gezin Grouls-Boonen.  
 
1749 22 oktober  
Andreas Betten is doopgetuige in het gezin van Jacobus Geussens en Anna Catharina Claes.  
 
1750 8 februari 
Andreas Betten is doopgetuige in het gezin van Daniel Drieskens en Elisabeth Betten (zie p. 
265).  We lezen dat Petrus Vrancken als ‘vervangend peter’ optreedt (loco), in de plaats van 
Andrea(s) Betten.   
 
1753 21 november 
Catharina Betten is doopgetuige in het gezin Vandewal-Tappers.  
 
1755 29 september 
Johannis Dreesen en Margareta Betten trouwen.  
 
1756 23 juli 
Catharina Betten is meter namens doopgetuige Anna Maria Betten in gezin Aerden-Eggelen.  
 
1757 28 juli 
Andreas Betten is doopgetuige in het gezin van Joannes Dreessen en Maria Gertruda Betten.  
 
1757 27 september 
Henricus Gijbels en Anna Maria Betten trouwen,  
getuigen: Joanne Gijbels en Henrico Swegenaers alsook de pastoor. Dat de bisschop dispen-
satie heeft gegeven, is omdat er bloedverwantschap was in de ‘vierde gelijke graad’. 
 
1758 9 februari 
Aan de schepenen van Bocholt wordt een situatie voorgelegd waaruit blijkt dat hun oud-
burgemeester Andries Betten, eigenaar en bewoner van het Bettengoed door ernstige ziekte 
in barre armoede is vervallen. Jacob Geusens treedt op als zijn gevolmachtigde. Andries Betten 
wil grond verkopen om aan inkomen te geraken.  
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1758 14 februari 
Voor de schepenen wordt vastgelegd dat Andries Betten het stuk land dat Betten Nouwe 
Veld heet voor de koopsom van ruim 250 gulden verkoopt aan Maria Clots uit het Bocholtse 
gehucht Kreiel. Zie voor het overige p. 240, 244 over de vraag welke grond het was.  
 
1758 28 februari 
Veertien dagen later wordt vastgelegd dat de eerwaarde heer Laurens van den Broeck 
namens Andries Betten aan alle verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot Jacob 
Geusens in verband met de verkoop van een stuk grond in Cuppens Veld in Kreiel (Betten 
Veld). Het levert honderd guldens op.  
 
1758 31 september 
Andries Betten bevestigt dat hij (financieel) voldaan is met betrekking tot de koop van het 
stuk grond in Cuppens Veld in Kreiel en hij verleent kwijting aan de kinderen van Jacob 
Geusens zaliger.  
 
1760 6 april  
Andreas Betten is samen met Aldegonda Sillen doopgetuige in gezin Schouten-Neijens.  
 
1758-1769 
Anna Maria Betten is moeder in haar gezin met Henricus Gijbels (dopen, zie p. 267). 
 
1761 19 september 
Catharina Betten is doopgetuige in het gezin Gijbels-Betten. 
 
1762 21 september19 
Hendrick Boonen, Martinus Crijns en Gijsbert Roovers getuigen dat Dries Betten, middels 
donatie inter vivos (een geschenk bij leven), aan Jan Mathijs Ackermans schenkt een driesken 
dat naast Mathijs Ackermans huis en Passemans dries ligt. Dit voor de getrouwe diensten die 
de ouders van Jan Mathijs Ackermans aan de schenker hebben geleverd. Dries Betten 
verklaart ook nog dat, indien er na zijn dood moeilijkheden over her driesken ontstaan, hij een 
bedrag van 80 gulden in de plaats zal nalaten aan Jan Mathijs Ackermans (Bocholt Schepen-
bank, nr.14 fol. 25v).  
 
1762 21 sept 
E.H. Van de Broeck als plaatsvervanger voor Dries Betten verkoopt aan Mathijs Crijns een 
stuk akkerland grenzend aan het ‘heijliger veldt’, ‘Ackermans velt’ en het veld van de koper en 
dit voor 400 gulden. De helft wordt op de verkoopdag zelf betaald. Op 15 nov 1763 verklaart 
Jan Smis (voor hem en zijn consoorten) de andere helft ontvangen te hebben.(Bocholt 
Schepenbank, nr.14 fol. 27r) 
 
1762 1 oktober en 16 november   
Zwager Jan Dresen regelt 16-11 1762 namens zijn zwagers en schoonzusters de nalatenschap 
van de op 1 oktober 1762 overleden Andries Betten. 
 
 

                                                           
19 Voor de beide teksten van 21 september 1762 en die van 14 december, zie GENEANET, Bart Jans.   
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1762 14 december 
Jan Smis releveert na dood van zijn moeder Lisbeth Heijnen zijn aandeel in de nalatenschap 
van Dries Betten (Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 30r).  
 
1764 12 mei 
Gertrudis Betten overlijdt. 
 
1765 3 oktober 
Anna Maria Betten is doopgetuige in gezin Gijbels-Caerlen. 
 
1767 5 oktober 
Petrus Jacobus Betten overlijdt. Het gebruik van een tweede naam (Jacobus) zien we in deze 
tijd vaker in Bocholt en kan verondersteld worden te verwijzen naar de vader van Petrus, die 
dan wordt genoemd ‘Jacobuszoon’ Betten. Tenzij beter bewijs wordt geleverd.  
 
1768 
De grondligger van Bocholt (Landt N2) beschrijft het huis, erf en het nieuwe dreesken (dries is 
een met gras begroeide schaapsweide (Molemans, Toponymie… p. 128,129.) van Hendrik 
Betten. De grondligger Zandt2, Landt N2 beschrijft meerdere stukken grond van Hendrik 
Betten. 
 
1769 18 augustus 
Marie Elisabeth Betten is doopgetuige in het gezin Gijbels-Betten. 
 
1770 18 januari 
Laurentius Betten (in de wandeling geheten Noepen) overlijdt als jongeman. 
 
1771 22 april 
Catharina N.N., de vrouw van Antonius/Anthony Betten overlijdt. Overwegingen in de tekst 
van dit boek (p. 255) geven aan dat het hier ws. zal gaan om de doopgetuigen Anthonius 
Betten en Catharina Soors bij de doop in het gezin Geridts-Daelans/Daelackers 5 mei 1744. 
 
1771 14 mei 
Hendrik Betten draagt voor de schepenen aan dat hij en zijn ‘çonsorten’ de nalatenschap van 
zekere hoeve en gronden genaamd Betten goed in Veldhoven heeft geërfd en aanvaard.  
 
1771 23 juli 
Andreas Reijnders en Maria Elisabeth Betten trouwen (zie p. 271).  
 
1774 4  april 
Maria Elisabeth Betten alias Grouls is doopgetuige in het gezin Moeckers-Reijnders. 
 
1779 24 oktober  
Andreas Reijnders overlijdt, echtgenoot van (Maria) Elizabeth Betten. 
 
1783 
Anna Maria Betten is vormelinge (doet belijdenis van haar geloof) in de Sint-Laurentius Kerk. 
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1787 15 augustus 
Theodorus Smis, echtgenoot van Helena Betten overlijdt. 
 
1788 2 april  
Anna Maria Betten is doopgetuige in het gezin Prenen-Gijbels. 
 
1788 30 maart 
Maria Elisabeth Betten, de vrouw van Andreas Reijnders overlijdt. 
 
1792 29 januari 
Anna Marie Betten is doopgetuige in gezin Claes-Henckens. 
 
 
De samenvatting beredeneerd en hoe verder 
Bij de tot nu toe uit het onderzoek samengevatte hoeveelheid data betreft het gegevens die 
voor ieder die dat wil verifieerbaar zijn. Soms kunnen woorden uit de brontekst anders 
worden uitgelegd, maar deze naam-datum- en plaatsgegevens zijn reproduceerbaar omdat 
de bronnen van het onderzoek in dit boek erbij gegeven zijn. Je kunt het onderzoek ‘nadoen’ 
en vindt dan deze primaire data.  
 
Door middel van de komende publicatie van dit boek op internet (zoals het meeste van mijn 
historische werk) is er de nodige openbaarheid. Ieder kan er iets van vinden en mag (met bron-
vermelding ‘Bron: J.C. Bette, 2020’) eruit  overnemen.  
 
De in de samenvatting tot hiertoe bijeengebrachte data betreffen gegevens die genomen en 
getoond zijn uit Bocholter Gichtenboeken en Parochieregisters van de Sint-Laurentius Kerk 
van deze plaats.  
 
In de beschrijving van het onderzoek volgen daarna (vanaf p. 274) gegevens van meerdere 
andere genealogen en historisch onderzoekers (o.m. GUL 2019, internetfora (GENEANET) etc., 
waarin helaas niet voortdurend of zelden verwezen wordt naar de bron waaruit de gegevens 
genomen zijn. Wanneer we die door anderen gevonden gegevens zonder verdere indicatie 
tussen de huidige data zetten, verzwakt dit de kwaliteit (verifieerbaarheid) van het nu 
ontstane bestand.  
 
Dat bestand kan natuurlijk worden aangevuld met gegevens die per stuk nader op een bron 
worden onderzocht en zo die wordt gevonden, kan de data worden ingevoerd. Dat betekent  
zeer veel werk met mogelijk niet al te veel resultaat. In sommige gevallen zal het echter nood-
zakelijk blijken om eventuele verbindingen tussen naamdragers helder te krijgen. In veel 
gevallen zullen de bij derden gevonden data grotendeels overeenkomen met het door mij 
gevonden en beschrevene, ook al is het in aantal personen dat zulk onderzoek doet klein.  
 
Een oplossing voor het behoud van verifieerbaarheid wordt gevonden, wanneer de uit 
gegevens van anderen ontdekte nieuwe data met betrekking tot Betten-naamdragers (zonder 
kennis van de bron) van een onderscheidend kenmerk wordt voorzien, bijvoorbeeld de naam-
gegevens van derden in kapitalen. Dit is slechts een suggestie voor verder onderzoek.  
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Het gaat bij de ‘Bocholter Bettendata met Brongegevens (BBB) om zo het er naar uit ziet 30 
verschillende naamdragers Betten. Bij ‘Betten in Genealogie uit Limburg (GUL)’ om 20 naam-
dragers Betten, bij ‘Betten in Internetfora (GENEANET)’ om 13 en bij de ‘Parentelen’ van Wim 
Cuppens om 16 Betten’s. Waarbij het de vraag is en blijft welke Betten-naamdragers werkelijk 
uit een oudere Betten-stam geboren zijn en welke ‘Betten’ genoemd worden vanwege 
familiebanden (alias) of erf-benaming.  
 
Om een beter overzicht van de uit gegevens van het samengevatte onderzoek te halen, zullen 
we tot slot eerst personifiëren, ofwel alle gegevens per Betten-naamdrager van de 
bijbehorende informatie voorzien. Daarna kunnen we pas goed zien wat ‘de anderen’ aan 
nieuwe info aandragen. Na afweging is voor nu besloten dit nog niet via ProGen te doen, maar 
om de lijst langs te lopen en alle gegevens per persoon bijeen te zetten. Dan pas krijgen we 
helder overzicht per persoon en weten we precies over welke en hoeveel Bocholter Betten-
naamdragers het gaat.  
 
Omdat het speerpunt van dit boek uiteindelijk Betten-afstamming betreft beperken we ons in 
deze laatste lijst tot de 16de en 17de eeuw.  
 
 
Bocholter Betten-naamdragers per persoon, oplopend in de tijd van de 16de en 17de eeuw 
 
1592  
Een ouderlijke familie Betten bewoont het Bettengoed in Bocholt, Veldhoven. De namen van 
de ouders Betten worden niet bekend, die van de kinderen in een gicht uit 1612. 
 
1612 
De kinderen Betten van het Bettengoed uit 1592 zijn:  
Petrus Betten (1), gehuwd met N.N.; Petrus Betten verpacht een stuk land, Bettenbemd, aan 
Thomas Rutten. Petrus Betten overlijdt 24 mei 1643.  
 
Margareta Betten (2), gehuwd met Heijnen Pertsman.  Margareta/Margarita Betten is meter 
bij Catharina Nels 10 sept. 1645.  
 
Leijs/Laurentius Betten (3) en  
 
Elisabeth Betten (4).  
 
1639 18 februari  
Een kind (5) van Petrus Betten overlijdt. 
 
1642 8 september. 
Johannes Betten (6) trouwt met Maria Geridts. 
 
1661 27 juni  
Hubertus Betten (7) is peter bij Maria Schots. 
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1661 19 september 
Anna Betten (8) (uit/geb. Grote Brogel) is meter bij de doop van Lambertus, zoon van 
Johannes en Catharina Noukens. 1662 mei is Anna Betten (8) (uit Grote Brogel) meter bij 
Lambertus Noukens. 1666 8 februari: Anna Betten overlijdt in Bocholt. 
 
1667 1 juli 
Er wordt gegicht ten behoeve van Korstiaan Betten (9).  
 
1668 12 februari 
In gezin Andreas Betten (10) en Catharina Betten wordt Anna Betten (11) gedoopt. 
Doopgetuigen Christianus Betten (12) en Maria Pasmans. Maria Pasmans blijkt de vrouw te 
zijn van Johannes Betten (zie p. 292); is dit dezelfde Johannes als (6), tweede huwelijk? Het 
lijkt onwaarschijnlijk, gelet op de doop van Jacobus Betten (16), zoon van dit echtpaar in 1692.  
 
1672 7 oktober 
In gezin Matthias Betten (13) en Maria NN wordt Anna (14) gedoopt. Doopgetuigen Jacobus 
Hendrix uit Bocholt en Catharina Nijs uit Gerdingen. 
 
1676 23 februari 
Elisabeth Betten (15),  zonder twijfel niet die uit 1612, is meter bij Laurentius ?outers (w.s. 
Noukens) uit Lozen). Ook is zij meter op 3 mei 1681 bij Adrianus Jans (samen met Petrus 
Hamonts –zie Molemans, Toponymie Bocholt p 101: Peter Hamons = Peter Hammonts uit 
Lozen).  
 
1692 19 oktober 
Jacobus Betten (16), illegitieme zoon van Johannes Betten en Maria Pasmans wordt gedoopt. 
Doopgetuigen Hubertus Besoens en Catharina Smis. Het komt onwaarschijnlijk voor dat dit de 
Johannes Betten (6) uit 1642 is. Vanwege de onduidelijkheid nummeren we deze Johannes 
Betten verder niet  
 
1692 sine dato oktober  
Theodorus Betten (17) is getuige bij de doop van een onwettige dochter NN samen met een 
zekere Leppers, bron onduidelijk. 
 
1696 4 december 
Leijs Betten (3) compareert in verband met de erflating van zijn zuster Margriet Betten (2) , 
voor zichzelf als haar broer. Hij is de erfgenaam.  
 
1702 24 oktober 
Anna Betten (14) komt voor zichzelf en haar broer NN (18) voor de schepenbank tot ophelding 
vanwege het overlijden van hun vader Mathijs Betten (13) en diens nalatenschap (zie p. 238). 
In 1733 is ene Anna Betten (11 of 14?) meter in gezin Didden/Sijllen. 
 
Conclusie 
Het gaat in de 16de en 17de eeuw blijkbaar om 18 verschillende Betten-naamdragers (waarin 
zo te zien acht gezinnen) in Bocholt.  
Voor de overige gegevens uit de 18de eeuw, zie p. 302 e.v.  
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BIJLAGE I 
DE BEGRENZING VAN DE KEMPEN 
 
 
FYSISCHE LANDSCHAPSDIFFERENTIATIE VAN DE BELGISCHE KEMPEN 
Etienne Paulissen 
 
Het essentiële kenmerk van de Kempen is het feit dat fijne zanden dagzomen in gans het 
gebied. Deze zanden, de dekzanden, zijn van eolische oorsprong en werden in een dunne 
mantel over gans het gebied afgezet tijdens de laatste ijstijd (70.000-10.000 jaren geleden). 
Dank zij een systematische bodemkartering zijn de kenmerken en de verbreiding van de 
oppervlaktelagen goed gekend. De begrenzing van de Kempen, steeds omringd door 
vruchtbare gebieden, kan als volgt worden omschreven: 

- in het oosten: de rand van de alluviale vlakte van de Maas (grosso modo 
samenvallend met de steenweg Lanaken-Maaseik-Kessenich) 
- in het zuiden: de vallei van de Demer en van de Dijle (Lanaken-Bilzen-Hasselt-Diest-
Aarschot-Werchter-Mechelen) 
- in het westen: de valleien van de Nete en de Kleine Nete van Mechelen over Lier naar 
Broechem, de westelijke grens buigt vervolgens om in NW-richting. ongeveer 
samenvallend met het Albertkanaal tussen Viersel en Schoten en volgt vervolgens de 
rand van de Scheldepolders vanaf Ekeren over Stabroek naar Zandvliet. 

 
De fysische landschapsdifferentiatie van de Kempen is gebaseerd op morfologische, 
geologische, hydrografische, hydrologische en pedologische kenmerken van het gebied. De 
dekzandafzetting is inderdaad dun (gem. 1-2 m.), zodat de hoofdkarakteristieken van het 
vroegere reliëf praktisch nooit werden uitgewist. 
 
Morfologisch kan de Kempen worden onderverdeeld in 2 delen, die gescheiden zijn door de 
lijn Postel-Leopoldsburg-Houthalen-Genk-As (= de westelijke plateaurand), nl.: 
(1) ten westen van de geërodeerde Kempen, ontstaan door intense erosie van het substraat, 
bestaande uit zanden en kleien. Deze Kempen is laag gelegen en heeft een ondiepe watertafel. 
Daar dit landschap vnl. voorkomt in de provincie Antwerpen zouden we het ook de Antwerpse 
Kempen kunnen noemen. 
(2) ten oosten de opgebouwde Kempen, ontstaan door accumulatie van fluviatiele grinden en 
grove zanden van de Maas en in mindere mate ook van de Rijn. Deze Kempen is hoog gelegen 
en is over grote oppervlakten gekenmerkt door een diepe watertafel. 
Omwille van de verbreiding van deze eenheid zouden we deze eenheid ook de Limburgse 
Kempen kunnen noemen. 
 
In de Antwerpse Kempen manifesteert de aard van het substraat zich in de morfologie: 
weerstandbiedende lagen (klei en grove zanden) vormen positieve reliëfs, terwijl de meest 
erodeerbare lagen (fijn zand) het lagere reliëf vormen. Omwille van de oost-west strekking 
van substraat kan de Antwerpse Kempen macro-morfologisch ingedeeld worden in oost-west 
verlopende eenheden, die volgende kenmerken vertonen (van noord naar zuid): 

- de Noorderkempen: vormt een hoger gelegen gebied (boven 20 m.) weinig 
geërodeerd door de rivieren die afstromen naar het noorden. Deze eenheid wordt 
geschraagd door een kleilaag (de klei van de Kempen), die natte bodems 
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veroorzaakt. De zuidgrens van de Noorderkempen valt samen met de verbreiding van 
de klei en vormt een oost-west lijn vanaf Turnhout over Beerse, Oostmalle, Westmalle 
naar Brasschaat. 
- de Centrale Kempen: vormt het laagst gelegen gebied (onder 20 m.), en bestaat uit 
dekzanden (vnl. zanden) die rusten op een fijn zandig substraat. Valt samen met het 
bekken van de Kleine Nete en het Schijn. De zuidgrens verloopt over Geel-Herentals-
Nijlen-Lier. 
- de Zuiderkempen: omvat het plateau van Oevel en het bekken van de Grote Nete. De 
Zuiderkempen is opgebouwd op grove glauconietrijke zanden (v. Diest v. Antwerpen) 
en ook op de klei van Boom. De deklaag in de Zuiderkempen is vruchtbaarder en 
bestaat vnl. uit lemige zanden. In de Zuiderkempen treden eveneens ZW-NO gerichte 
lage heuvels op, de Diestiaanse heuvels (vormen eveneens het typisch kenmerk van 
het Hageland). De zuidgrens van deze eenheid vormt eveneens de zuidgrens van de 
Kempen. Door het voorkomen van de lage heuvels, met een relatief diepe watertafel, 
en de moerassige valleien, kan dit gebied verder worden ingedeeld in: 
het plateau van Oevel-Tongerlo, de vlakte van Schriek (zeer vochtig; bewoning op de 
zandruggen naast de rivieren (windwallen volgens F. Gullentops), de Kempen van 
Averbode-Bolderberg en het glacis v. Diepenbeek. 

 
In de Limburgse Kempen speelt het tertiair substraat geen rol omwille van de continue 
bedekking met grove fluviatiele sedimenten. Door fluviatiele accumulatie in 
verschillende perioden en door endogene activiteiten is hier een sterk gevarieerd 
fysisch landschap ontstaan: 

- Het Kempisch Plateau: komt overeen met de meest onvruchtbare Kempen en bestaat 
uit een hoger gelegen vlakte, afhellend naar het noorden, met diep ingesneden dalen 
(hierin bewoning) en opgebouwd uit fluviatiele grinden (vnl. in het oostelijk deel) en 
fluviatiele grove zanden (vnl. in westelijk deel) onder een dunne laag dekzanden. 
De westelijke grens valt samen met de westgrens van de Limburgse Kempen en de 
oostelijke grens met de rand As-Neeroeteren. 
Het plateau daalt geleidelijk naar het noorden af vanaf 100 m. zodat ook de 
grondwatertafel geleidelijk stijgt. Fysisch-landschappelijk menen we deze eenheid in 
het noorden te begrenzen op een hoogte van ongeveer 65 m., samenvallend met de 
lijn Leopoldsburg-Grote Brogel-Bree-Neeroeteren. 
- De Maaslandse Kempen: omvat het gedeelte van de Maasvallei waarin 
dekzanden voorkomen, rustend op grove grinden. De watertafel is relatief ondiep, 
doch de bodems zijn droog omwille van de hoge permeabiliteit van de ondergrond. De 
kolonisatie van de Maaslandse Kempen kan niet los worden gezien van het voorkomen 
van de vruchtbare alluviale vlakte van de Maas. Deze eenheid strekt zich uit tussen 
Lanaken en Kessenich. 

 
- De ‘Noord-Limburgse Kempen’: is gesitueerd ten noorden van 
Leopoldsburg-Bree-Neeroeteren en is gekenmerkt door slecht gedraineerde 
gronden gevormd in licht lemige zanden rustend op grove fluviatiele zanden. 
Omwille van de grote permeabiliteit van de ondergrond is de vochtigheid van de 
bodem rechtstreeks functie van de relatieve hoogteligging van de verschillende 
reliëfelementen onderling. Zo zijn er drogere gebieden (bijv. Lommel); variërend tot 
moerassige landschappen (bijv. Vlakte van Bocholt). 
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- Hamont, Kinrooi en Molebeersel, aansluitend met het bekken van Eindhoven, 
zijn in België de enige gebieden waar dikke dekzandpakketten in de ondergrond 
voorkomen, en waar de positieve reliëfs gevormd worden door dekzandruggen. 

 
Het geheel benadrukt dat in elk van de onderscheiden eenheden nog verdere differentiaties 
mogelijk zijn op basis van droog-nat, hoog-laag, zand-kleigrond, zandige- lemige bodem. Het 
was op basis van een combinatie van deze elementen in een concrete omstandigheid dat de 
mens het fysisch landschap omvormde. 
 
Uit: E. Paulissen, J. Goossens, J. Molemans en J. Theuwissen, De begrenzing van de Kempen 
(Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Nr. 25). Hasselt 1983; zie voor 
verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/paul003begr01_01/colofon.htm 
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BIJLAGE II 
HISTORIE VAN DE BESPROKEN STEDEN, DORPEN EN GEHUCHTEN IN DE LOONSE KEMPEN 
 
 
BREE  
Historische stadskern van Bree,  algemene beschrijving 
Bree bevindt zich op een in noordoostelijke richting afdalende steilrand van het Kempisch 
Plateau dat aansluit bij de zogenoemde vlakte van Bocholt en de Maasvlakte. In de laatste 
ijstijden is hier door de Maas een dikke grindlaag afgezet die, bedekt met een dunnen laag 
grof zand, een zeer droge bodem heeft opgeleverd. Op de door erosie afgevlakte steilranden 
bestaat de bodem daarentegen uit een veel dikkere dekzandlaag van fijner lemig zand met 
hier en daar wat kleiafzettingen langs de beken (Peeters 2007, 27). 
De Boneputterbeek die de stadsgracht voedde loopt ten zuiden van de stad. De Vulterbeek 
stroomt door de stad en komt uit in de Boneputterbeek. 
 
Archeologische nota 
In een oorkonde van 1007 bevestigt de Rooms-Duitse koning Hendrik II de schenking van 3 
kerken Hameritte (Ophemert), Avesate (Avezaat) en Britte (Bree) door bisschop Notger aan 
de abdij van Thorn. Dit betekent dat Notger de schenking al eerder had gedaan. De precieze 
datum is ongekend, maar men vermoedt dat de schenking rond 995 plaatsvond. Dit zou 
betekenen dat de kerk van Bree minstens uit het laatste kwart van de 10de eeuw dateert. Op 
basis van de vergelijking met gelijknamige plaatsen in Nederland en Duitsland kan het 
ontstaan van de nederzetting Bree mogelijk gesitueerd worden in de 8ste-10de eeuw (Peeters 
2007, 27). 
In 1078/1079 wordt Bree vermeld als Brida/Bride dat afgeleid zou zijn van het 
Germaanse brida dat mogelijk plank betekent. Andere hypothese is dat Bree etymologisch te 
omschrijven is als ‘uitgestrekt terrein of vlakte’ en dat in de betekenis van ‘een relatief groot 
complex of gebied van aaneengesloten landbouwgronden’ (Gysseling 1960, 186; Gerits 1989, 
65; Peeters 2007, 25-33). 
Deze eerste periode wordt gekenmerkt door een wirwar van eigendommen die vooral door 
erfenissen en schenkingen steeds ingewikkelder werd. 
 
Het domein Bree werd in 1078/1079 door gravin Ermengardis van Loon geschonken aan de 
bisschop van Luik. Hij schonk het op zijn beurt aan het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik. 
Sinds de 11de eeuw was Bree dus eigengoed van het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik, maar 
de graven van Loon bleven er echter wel voogdij uitoefenen en Bree bleef beschouwd als een 
van de Loonse steden (Gerits 1989, 65; Peeters 2007, 46). 
 
Op het einde van de 11de eeuw moet er volgens F. Maes al “ruim wat volk” gewoond hebben: 
op de goederen van S. Bartholomeus, op de 10 boerderijen van graaf Gerardus, … (Maes 1952, 
195.) Helaas werden er tot nu toe nooit materiële bewijzen gevonden van een Ottoonse 
nederzetting te Bree. De oudste materiële resten dateren uit de 12de eeuw. Het gaat om een 
toevalsvondst uit 2007 van gebruiksaardewerk van Brunssum-Schinveld (Peeters 2007, 123-
141). Ten laatste in de 11de eeuw was ook de parochiekerk van Bree ontstaan, aangezien in 
de schenking van gravin Ermengardis wordt vermeld dat deze schenking “cum ecclesia” is. Van 
deze kerk is niets bewaard gebleven, op oude tekeningen is wel een romaanse toren (die bleef 
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bestaan tot 1901) herkenbaar. De Sint-Michielskerk (dibe/relict/70822) werd in de late 
middeleeuwen herbouwd in gotische stijl (Peeters 2007, 57). 
 
In de 13de eeuw was de grafelijke politiek er op gericht om in de kerkelijke domeinen, zoals 
Bree, een grotere invloed te verwerven. Dit gaf aanleiding tot verschillende conflicten. 
Voor 1297 werd Bree een heerlijke vrijheid en in de loop van deze 13de eeuw kreeg Bree 
stadsrechten. Vermoedelijk trachtte de Loonse graaf als voogd zo meer vat te krijgen op het 
domein en de inwoners (Gerits 1989, 65; Peeters 2007, 50). 
 
In 14de-eeuwse bronnen komt Bree naar voor als een versterkte plaats. Hoe deze oudste 
verdedigings-werken er uit zagen is niet bekend (Gerits 1989, 66; Maes 1952, 18). 
In 1366 werd het graafschap Loon ingelijfd door het prinsbisdom Luik en Bree werd een van 
de Goede Steden van Luik (Van de Konijnenburg 2006, 15). 
 
De periode vanaf de jaren 1500 is beter gekend, dankzij meer bewaarde historische bronnen 
en de archeologische opvolging van de herinrichting van de kleine ring. Dit leidde tot 
informatie over de stadsvesten van Bree, met o.a. de Opitterpoort, Kloosterpoort en 
Gerdingerpoort, een rondeel van de stadswal, de Witte Toeren en de Grauwe of 
Everaertstoren. 
 
Deze stadsomwalling wordt vermeld in een oorkonde van 1 december 1478, waarin staat dat 
met bepaalde opbrengsten de stad mag versterkt worden want de poorten, muren en vesten 
zijn zeer zwak en onbewaakt. In de eerste helft van de 15de eeuw was er een stadsmuur, met 
poorten en torens (Van de Konijnenburg 2012, 32). Uit stadsrekeningen blijkt dat er inderdaad 
heel wat herstellingswerken aan de stadsversterkingen werden uitgevoerd. De omwalling was 
omringd met een brede gracht, die gevoed werd door de Boneputterbeek en later ook door 
de Velterbeek. De omgrachte stad had een omtrek van ongeveer 1229 meter (Gerits 1989, 
66). 
 
Een ets uit ca. 1500 van Robert Péril, is het oudste iconografische beeld van het stadscentrum 
en de wallen. Deze schets toont een stratenpatroon dat nauwelijks afwijkt van het huidige en 
een centrum dat, behalve de kerk en enkele huizen, weinig bebouwd is (van de Konijnenburg 
2012, 32). 
In de late middeleeuwen en de daaropvolgende eeuwen wordt Bree net als andere steden 
geteisterd door aanvallen allerhande. In de 16de eeuw bv. werd een aanval van de troepen 
van Maarten van Rossum afgeslagen, en in 1572 werd Bree bedreigd door de troepen van 
Willem van Oranje, die toch vooral op het platteland huishielden. Bree kon ook daarna nog 
verschillende aanvallen afslaan. Daarnaast hebben vele branden (1601, 1616, 1697 en 1699) 
de stad geteisterd (nl.wikipedia.org/wiki/Bree). 
 
Bree kende verschillende kloosterordes. Het augustijnenklooster bijvoorbeeld was binnen de 
omwalling gelegen en werd in 1659 in gebruik genomen door de monniken. Net buiten de 
stadsomwalling lag het klooster Onze-Lieve-Vtrouw-ter-Riviere (15de eeuw, franciscanessen) 
(van de Konijnenburg 2007, 101-103). Nog andere kloosterordes hadden voet aan grond in 
Bree: de premonstratenzen uit Postel kochten er een refugiehuis (17de eeuw), de kapucijnen 
hadden in de 17de-18de eeuw eveneens een huis binnen de stadswallen (Gerits 1989, 70). 
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Tenminste vanaf de 13de eeuw was Bree een handeldrijvend centrum. Hoewel de stad een 
klein regionaal marktcentrum was, had Bree toch eerder het uitzicht en karakter van een 
landelijke gemeente. 15de-eeuwse Cijnsboeken verschaffen inlichtingen over de laken- en 
wolnijverheid, maar er waren in de stad ook verschillende brouwerijen gevestigd. Steen-, 
pannen- en pottenbakkerijen zijn vanaf de 16de eeuw aanwijsbaar en net als de watermolens 
in de onmiddellijke omgeving van Bree gericht op de stedelijke markthandel. Omstreeks die 
periode waren eveneens twee schuttersgilden actief binnen de stadswallen (Gerits 1989, 71-
73). 
 
In de 2de helft van de 17de eeuw kende Bree trouwens een economische bloei dankzij een 
versterkte doorvoerhandel. Hoewel deze economische bloei voor een aanzienlijke 
bevolkingstoename zorgde, is Bree in de daaropvolgende eeuwen altijd een betrekkelijk klein 
stadje gebleven (Peeters 2007, 157-159). 
 
Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het 
onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad wordt gesuggereerd omdat deze een 
tijdsbeeld geeft van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie 
van het kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad 
is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak een pre-stedelijke oorsprong kent. 
Ondanks de processen van herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch 
lang zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen zijn immense 
archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel 
in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en 
stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd. 
 
Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de aanwezige 
versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren waren en als dusdanig 
infrastructuur met een zware belemmerende invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt 
de constructie om de stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als 
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk onderdeel van de stedelijke 
identiteit en zijn als zodanig actieve componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke 
ruimte vóór de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de complexe 
archeologische sites die steden zijn. 
 
Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch complexe en waardevolle 
ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening van de stadsgracht rond de wallen en muren. 
De grachten bieden bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In een 
aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de en de 18de eeuw 
vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De vergelijking met oudere stadsplannen 
laat echter steeds zien dat deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte 
omvatten. 
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BEEK 
Beek wordt voor het eerst vermeld in 1155. 
 
Het is een Kempische gemeente, gelegen in het traditionele landschap Vlakte van Bocholt. Dit 
betekent dat het grootste gedeelte van de gemeente op landschappelijk gebied een relatief 
jong cultuurlandschap is, daterend van de ontginningen van na midden 19de eeuw. De 
landbouw is hoofdzakelijk gericht op intensieve rundveehouderij en, in mindere mate, 
hokdieren, met bijhorend grasland en voedergewassen als bodemgebruik. Het westelijke 
gedeelte van het grondgebied, rondom de dorpskern, werd van oudsher ingenomen door het 
akkerareaal van de gemeente, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77). Het oostelijke 
gedeelte van het grondgebied, ten oosten van de Water- en Heikantstraat was tot begin 20ste 
eeuw een onontgonnen en onbewoond heidegebied, de zogenaamde Sint-Maartensheide, 
een open gebied met gras- en heidevlakten en enkele bossen. In 1844 was er nog 697 ha heide, 
die in de volgende decennia gedeeltelijk werden bebost (241 ha in 1880). Na 1910 werden op 
grotere schaal dennenbossen aangeplant en heide ontgonnen. Vanaf de Tweede 
Wereldoorlog werd de heide massaal ontgonnen en omgezet in grasland. Vanaf eind jaren 
1970 nam de akkerbouw met teelt van raaigras en maïs drastisch toe ten koste van de 
weilanden. Landschappelijk is het een half open complex van akkers, maar vooral van 
weilanden met houtkanten afgewisseld met een aantal loof- en naaldbosjes en doorsneden 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70822
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bree_%28stad%29
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door de vallei van de Zuurbeek. Het functioneert als overgangsgebied tussen de verstedelijkte 
zone aan de Zuid-Willemsvaart en de oostelijk gelegen moerasgebieden. 
 
Laatstgenoemde gebieden sloten aan bij het grote moerassencomplex rondom Kinrooi 
(Grootbroek, Stramprooierbroek) dat zich uitstrekte over Kinrooi en delen van de gemeenten 
Bocholt, Bree en een aantal gemeenten in Nederlands Limburg. De wet van 25 maart 1847 
verplichtte de gemeenten hun gemene gronden te verkopen om de ontginningsactiviteit te 
bevorderen. Het Grootbroek werd op 5 juli 1865 verkocht. De percelen werden eerst 
afzonderlijk geveild, daarna in massa per gemeente en ten slotte in algemene massa, 
uitgezonderd de eigendommen van Neeroeteren, die afzonderlijk verkocht werden. De 
generale massa van de overige gemeenten, een oppervlakte van bijna 2.728 ha werd 
toegewezen aan de Banque générale pour favoriser l'agriculture et les travaux publics, een 
Engelse maatschappij in 1865 opgericht. Deze maatschappij begon met het bebossen van de 
gebieden, aanvankelijk met succes: in 1870 waren reeds 1.095 ha bebost. Daarna kreeg de 
maatschappij te kampen met grote moeilijkheden. De Lossing, het ontwateringkanaal dat in 
1865-66 werd gegraven kon het aangebrachte water niet kwijt in de Witbeek; Nederland 
aanvaardde slechts water op een peil zoals vastgelegd in de scheidingsakkoorden te Londen 
in 1839. De Lossing moest daarom verder gegraven worden tot Ophoven, waar zij zich in de 
Maas kon storten. Na verschrikkelijke overstromingen in 1880 en 1881 kwamen klachten. 
Hierop ging de bank in vereffening. Haar terreinen werden verkocht aan verscheidene 
particulieren. Zij verenigden zich in de Watering van het Grootbroek, opgericht bij Koninklijk 
Besluit van 6 juni 1877. De bebossing van het gebied vanaf het derde kwart van de 19de eeuw 
is duidelijk merkbaar op de stafkaart van het Dépôt de la Guerre (1878). Mariahof 
(Mariahofstraat) is de enige, bewaard gebleven hoeve van deze watering, opgericht circa 
1904, thans ook buiten bedrijf; alle overige hoeven die ontstonden op de watering zijn 
ondertussen weer verdwenen. 
 
Een waardevol landschappelijk element wordt gevormd door de vallei van de Abeek, die de 
noordelijke grens van de gemeente met Bocholt vormt. Het is in deze beekvallei dat de 
nederzetting Beek ontstond. In de beekvalleien werden van oudsher vochtige beemden als 
hooi- en weiland in cultuur gebracht (Ferrariskaart, 1771-77). De hoger gelegen delen 
vormden het akkerareaal. Grote delen van het landschap geven nog een beeld van het 
vroegere Kempische beekdallandschap. Minder gaaf bewaard is de vallei van de Zuurbeek, die 
de zuidelijke grens van de gemeente met Bree vormt. Ook dit gebied staat op de Ferrariskaart 
aangeduid als een typisch beemden gebied. Het vertoont nog resten van het oude 
bocagelandschap met relicten van houtkanten, heide en oude bosjes. 
 
In 1959 werden in het gehucht Schoot prehistorische vondsten gedaan. 
 
Mogelijk vormden Bree en Beek vóór 1007 één domein, Britte genaamd, eigendom van graaf 
Ansfried, die in 992 de abdij van Thorn stichtte. De kerk die toen reeds in Britte bestond, zou 
de kerk van Beek geweest zijn. Tussen 1007 en 1078 zou een gedeelte van Britte overgegaan 
zijn naar het domein van gravin Ermengardis, weduwe van Arnold, graaf van Haspinga en 
broer van Giselbertus, graaf van Loon. Dit gedeelte van het oorspronkelijke domein behield 
de naam Britte en kreeg een nieuwe kerk; het andere deel, onder de naam Beek, bleef 
behoren tot het domein van de abdij van Thorn. De graven van Loon verwierven de voogdij 
over deze goederen. 
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Op juridisch gebied maakte Beek samen met Reppel deel uit van het rechtsgebied van de 
Loonse schepenbank van Bree, de zogenaamde buitenbank, die ressorteerde onder het 
beroepshof van het Oppergerecht van Vliermaal. 
 
Samen met Bree, Reppel en Gerdingen vormde Beek een bestuurlijke eenheid, de Vier 
Crispelen. De parochie- en gemeentegrenzen van deze gemeenten lagen grillig verstrengeld 
in elkaars grondgebied; zo hadden Beek en Gerdingen op verscheidene plaatsen stukken 
grond, met of zonder huizen en hoeven, op het huidige grondgebied van Bree liggen. De 
Crispelen bezaten samen onverdeelde gemeenschappelijke heidegronden, en stonden samen 
in voor de verdediging van de stad; Beek moest indien nodig 62 gewapende mannen leveren 
in vijf rotten, twee voor het Dorp, twee voor Beekering en één voor Schoot. De gemeente 
werd bestuurd door twee jaarlijks verkozen burgemeesters. 
 
Op het grondgebied worden een aantal leen- en laathoven vermeld: Den hof van Eysden, een 
leen van de leenzaal van Kuringen, voor het eerst vermeld in 1433 als eigendom van Hendrik 
van Mewen, ook Agimontshof genoemd, en gelegen aan de overzijde van het kanaal; het 
Copshof, eigendom van het klooster Onze-Lieve-Vrouw ter Riviere van Bree, behoorde 
oorspronkelijk ook tot het grondgebied en parochie Beek, maar ligt nu in de gemeente Bree; 
het laathof van Abroeck; het laathof Geuskenshof en het laathof Gerardshof, beide lenen van 
de leenzaal van Kuringen; het Agimontshof, voor het eerst vermeld in 1380l; het Gravenhof, 
gelegen in het dorp en het ertegenover gelegen Willem Hugo-erf; het Cloutershof in de 
Neerstraat; het Joostengoed onder Schoot, ressorterend onder het laathof van Oriënten van 
Bree, eigendom van de cisterciënzerinnenabdij van Oriënten (Rummen, Brabant). 
 
In Beek was er reeds tijdens het Ancien Régime een lagere school. 
 
Aangezien Beek met Bree een bestuurlijke eenheid uitmaakte, verwijzen wij voor de militaire 
geschiedenis en de historische gebeurtenissen naar de gemeente-inleiding van Bree. 
 
In de slag op Sint-Nikolaasdag 1648, verloor Beek 12 mannen. In 1650 lagen er verscheidene 
regimenten Lorreinen in Beek, Gerdingen en Reppel. 
 
De Sint-Martinusparochie was waarschijnlijk een in 10de eeuw door de abdij van Thorn 
gestichte dochterkerk van Kessenich. De keuze van patroonheilige wijst trouwens op een oude 
stichting. De abdij bezat het begevingsrecht en het grootste gedeelte der tienden. De in 1691 
te Bree opgerichte kluis Mariëndal werd in 1741 naar Beek overgebracht. De broeders-
eremijten, stonden in voor de verzorging van geesteszieken. De kluis werd tijdens de Franse 
bezetting opgeheven en verkocht. 
 
Beek was steeds een dun bevolkt Kempisch landbouwdorp zonder enige industrie, gelegen te 
midden van de uitgestrekte heidevlakten. Er functioneerden drie watermolens op de Abeek: 
de molen van Schoot of Kluismolen, de Genamolen en de Abroxmolen. Een groot gedeelte van 
de beroepsbevolking werkt thans op de industrieterreinen van Bree, gedeeltelijk ook in de 
Nederlandse grensstreek. 
 
Oppervlakte: 1. 587 ha. 
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GERDINGEN 
De eerste vermelding is in 1139 en wel als Gardengeis.  

Gerdingen is een Kempische gemeente, gelegen op het Kempisch Plateau, met uitzondering 
van de dorpskern in het noorden van het grondgebied, die deel uitmaakt van het traditionele 
landschap Vlakte van Bocholt. De steilrand, die van Neeroeteren tot Bree een duidelijk 
zichtbare scheiding tussen de twee landschappen vormt, wordt bij Bree veel minder 
uitgesproken, en het hoogteverschil in Gerdingen bedraagt slechts 5 m, meer noordwaarts, in 
de richting van Bocholt, nog 2-3 m. Landschappelijk waardevolle elementen zijn de vallei van 
de Zuurbeek, die de gemeente van zuidwesten naar noordoosten doorkruist en in het 
westelijke deel van het grondgebied een smalle en vrij diepe vallei uitsneed. De nederzetting 
ontstond trouwens als een typisch Kempische rivierdalnederzetting op de valleiwand van deze 
beek. Het landschap zoals weergegeven op de Ferrariskaart (1771-77) toont in de vallei van 
de Zuurbeek een beemdengebied, in het zuidoostelijke gedeelte van de gemeente, ten zuiden 
van de Zuurbeek, het akkerareaal, en in het zuiden en het westen heidegebieden. Bij de 
verdeling van deze grote gemeenschappelijke heidegebieden van de Vier Crispelen in 1807 
verkreeg Gerdingen 308 ha heidegronden, die in de tweede helft van de 19de eeuw 
grotendeels bebost werden. Het grootste gedeelte van de gemeente is daarom op 
landschappelijk gebied een relatief jong cultuurlandschap, daterend van de ontginningen van 
na het midden van de 19de eeuw, in een eerste periode gekenmerkt door grootschalige 
bebossing van de heidegebieden, vanaf de 20ste eeuw door de omzetting van deze 
naaldbossen in landbouwgebied, nu hoofdzakelijk gericht op intensieve rundveehouderij en, 
in mindere mate, hokdieren, met bijhorend grasland en voedergewassen als bodemgebruik. 
De Zuurbeekvallei behield resten van het oude beemdengebied in de vorm van 
bocagelandschap met relicten van houtkanten, heide en oude bosjes. De zuidelijke grens van 
de gemeente wordt gevormd door de vallei van de Eetsevelderbeek. Gelegen op de overgang 
van het Kempisch Plateau naar de Vlakte van Bocholt is dit een smal uitgesneden beekvallei 
met talrijke bronnen of sprinken en bijna volledig opgevuld met veenbodems. In de 
beekvalleien werden traditioneel vochtige beemden als hooi- en weiland in cultuur gebracht. 
Tot 1940 werd het merendeel van de valleien op deze manier gebruikt. Na Wereldoorlog II 
raakten veel van de hooilanden in onbruik; ze werden aangeplant met populieren, verruigden 
tot rietlanden of evolueerden terug tot elzenbroekbossen of laagvenen. Op de hogere 
valleiflanken en de plateaurand komen oude loofbossen en recentere naaldhoutbossen voor. 

Gerdingen is waarschijnlijk een vroegmiddeleeuwse nederzetting; evenals Ellikom en Erpekom 
heeft het een Merovingisch-Karolingische nederzettingsnaam, en deze dorpen vormen een 
klein aaneengesloten en door de Franken gekoloniseerd gebied rondom de Abeek. Het 
nederzettingspatroon vertoont het karakteristieke Kempische stramien van een gerekte 
straatnederzetting op de overgang van de rivierdaldepressie naar de hoger gelegen 
heidegronden, de zogenaamde rivierdalnederzetting. Gerdingen was een vrijheerlijkheid, die 
in 965 zou toebehoord hebben aan de Sint-Martinuskerk van Luik. Later was de heerlijkheid 
samen met het gehucht Nieuwstad -een geürbaniseerde nederzetting uit de late 
middeleeuwen vlak onder de wallen van Bree - een Loons leen, dat zeker reeds in 1241 in 
handen was van de heren van Stein. 

Gerdingen en Nieuwstad waren vervolgens in handen van de families van der Merweyden 
(15de eeuw), Rode van Opsinnich (1469), van Werst (1472), van Eynatten van Lichtenberg 



14 
 

(1554) en van 1659 tot de Franse revolutie van Schaesbergh. De heren van Gerdingen sloegen 
rond het midden van de 15de eeuw munt. Coenen en Van De Weerd vermelden de 
mogelijkheid van het bestaan van een burcht in de buurt van de kerk. 

Het zeer oude gehucht Gerkenberg ontstond in een dalinsnijding haaks op de vallei van de 
Zuurbeek, in het westen van de gemeente. 

Gerdingen vormde samen met Nieuwstad één gemeente, en samen met Bree, Beek en Reppel 
vormden zij een bestuurlijke eenheid, de Vier Crispelen. De parochie- en gemeentegrenzen 
van deze gemeenten lagen grillig verstrengeld in elkaars grondgebied; zo hadden Beek en 
Gerdingen op verscheidene plaatsen stukken grond, met of zonder huizen en hoeven, op het 
huidige grondgebied van Bree liggen. De Crispelen bezaten samen onverdeelde 
gemeenschappelijke heidegronden, en stonden samen in voor de verdediging van Bree. In 
16de-17de eeuw was Gerdingen met dit doel ingedeeld in een drietal rotten 
burgerwachtafdelingen. In 1807 werden de gemene gronden van de Vier Crispelen verdeeld 
tussen Bree, Beek, Gerdingen en Reppel. Toch bleven deze gemeenten toen nog gronden 
bezitten die ze samen beheerden. 

In tegenstelling tot de Crispelen Beek en Reppel, was Gerdingen op juridisch gebied niet 
afhankelijk van de buitenbank van Bree, maar had een eigen dubbele schepenbank van 
Gerdingen en Nieuwstad, die in Nieuwstad oordeelde naar Luiks recht zoals in Bree, en in de 
rest van de gemeente naar Loons recht met beroep bij het Oppergerecht van Vliermaal. Het 
benoemingsrecht van de bank werd later gedeeld tussen de prins-bisschop van Luik, die de 
schout en drie schepenen benoemde, en de plaatselijke heer, die vier schepenen en een bode 
benoemde. 

Op het grondgebied van Gerdingen functioneerden verscheidene laat- en leenhoven, onder 
meer het bovenvermelde leenhof van Nieuwstad, thans onder Bree, Vorsterhof en Hanshof 
bij Gerkenberg. 

Vanaf het eerste kwart van de 18de eeuw had Gerdingen een lagere school, voor het eerst 
vermeld in 1726. 

Aangezien Gerdingen met Bree een bestuurlijke eenheid uitmaakte, verwijzen wij voor de 
militaire geschiedenis en de historische gebeurtenissen naar de gemeente-inleiding van Bree. 

Op kerkelijk gebied behoorde Gerdingen tot de Sint-Martinusparochie, een zeer oude 
stichting, volgens sommige auteurs van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht, volgens 
andere van de graven van Loon. Een bewijs voor de ouderdom is de uitgestrektheid van de 
parochie, die de stad Bree vrijwel volledig omsloot. Volgens sommige bronnen was de kerk 
van Gerdingen de moederkerk van Bree; zij wordt voor het eerst vermeld in 1139. Het 
patronaatsrecht was in handen van de plaatselijke heer. De tienden werden in 1218 door 
particuliere personen geschonken aan de abdij van Herkenrode; vanaf dan heeft de abdij twee 
derden van de tienden, de pastoor één derde. Hierdoor was de abdij verantwoordelijk voor 
het onderhoud van schip en koor van de kerk. De kerk was van oudsher een belangrijk 
bedevaartsoord ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Quirinus -voor het eerst vermeld in 1323- 
en Sint-Apollonia, dat veel bedevaarders uit de streek van ’s Hertogenbosch aantrok. 
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In het gehucht Gerkenberg werd in 1913 een karmelietenklooster opgericht. 

Gerdingen is steeds een Kempisch landbouwdorp geweest zonder industrie. In 1833 wordt 
een kleine pannen- en steenbakkerij vermeld. De banmolen voor Gerdingen was de 
Binkenmolen onder Reppel. Het is thans voornamelijk een forenzengemeente. 

Oppervlakte: 913 ha. 
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REPPEL 
 
Eerste vermelding in het testament van Sint-Willibrordus (725) als Replo. 
 
Reppel ligt in een overgangszone tussen twee traditionele landschappen: de Vlakte van 
Bocholt ten oosten en het Kempisch Plateau ten westen. De gemeente ontstond als een 
rivierdalnederzetting in de vallei van de Abeek, die het grondgebied van west naar oost 
doorsnijdt en hier de Vlakte van Bocholt instroomt. Een groot deel van het centrum van de 
gemeente behoort tot de landschappelijke ankerplaats Vallei van de Abeek stroomopwaarts 
van Bocholt. De Abeek sneed een smalle vallei uit in het Kempisch Plateau, die nu gekenmerkt 
wordt door verruigde hooilanden, moerassen en populieraanplantingen. Door het grote verval 
door de overgang van het Kempisch Plateau naar de Vlakte van Bocholt was de Abeek bij 
uitstek geschikt voor het aandrijven van watermolens. Naast het dorpscentrum heeft de 
gemeente één gehucht, Leukeneinde, in het noorden van het grondgebied. Dit was van 
oudsher een heidegebied, waarin landduinen voorkomen, zoals reeds aangeduid op de 
Ferrariskaart (1771-77). In 1847 was nog 40% van het grondgebied ingenomen door heide; 
30% was toen bouwland en 14% hooi- en weiland. De heide werd in de tweede helft van de 
19de eeuw grotendeels bebost. Delen van deze bossen bleven bewaard ten noorden van de 
gemeenten (Bergerheide, Leukeneinde) en rondom de Grote Baan (Vosheide en Vosbos). De 
bebouwing van het oorspronkelijke straatdorp breidde zich in de 20ste eeuw uit tot 
lintbebouwing aan vrijwel alle belangrijke wegen. De landbouw wordt nu gekenmerkt door 
intensieve veehouderij met nadruk op melkvee en met bijhorend grasland en voedergewassen 
als bodemgebruik. 
 
Het ontstaan van Reppel klimt op tot de evangelisatieperiode van de Kempen door Sint-
Willibrordus. In die periode werden Willibrordus vele schenkingen gedaan door Pepijn van 
Herstal en andere Frankische grondbezitters. In 725 of 726 schenkt Sint-Willibrordus bij 
testament deze bezittingen aan de abdij van Echternach (Luxemburg), die door hem in 698 
was gesticht. Onder deze bezittingen bevond zich ook de villa Reppel; zij was aan Willibrordus 
geschonken door een zekere Henricus. Reppel bleef eigendom van de abdij van Echternach 
tot de Franse revolutie. 
 
Sinds de late middeleeuwen behoorde Reppel tot de buitinge van de stad Bree. Het was samen 
met Beek, Bree en Gerdingen één van de Vier Crispelen of wagens van Bree, met twee eigen 
burgemeesters, jaarlijks verkozen. Reppel moest mee zorgen voor de verdediging van Bree en 
in geval van nood een rot (compagnie) van zeventien gewapende mannen leveren. Deze vier 
gemeenten vormden samen één rechtsgebied, waarbij de buitenbank, bevoegd over Reppel, 
Beek en Gerdingen, Loons recht sprak en in beroep ging bij het Oppergerecht van Vliermaal. 
 
Op het grondgebied bevond zich het laathof Achternaken of Echernach, eigendom van de 
abdij van Echternach. Dit was de oorspronkelijke bezitting van Sint-Willibrordus in Reppel. Het 
is niet duidelijk waar deze hoeve gelegen was. Er lagen ook twee cijnshoven, afhankelijk van 
het laathof van Wassenberg te Bree: het Bormans- of Scheelenhof, gelegen tegenover de 
watermolen, en het Cardinaelshof. 
 
De huislieden van Reppel waren betrokken bij de slag van Sint-Nikolaasdag 1648, waarbij 
Reppel één dode telde. De abdij van Echternach richtte in Reppel een kerk op, waarschijnlijk 
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midden van de 11de eeuw; dit was een quarta capella, waarvan de abdij de begever was. Ze 
was zoals de andere kerken van Echternach toegewijd aan Sint-Willibrordus. De tienden waren 
in handen van de pastoor, die hierdoor instond voor de zorg van de kerk. 
 
Reppel was steeds een arm, Kempisch landbouwersdorp, omringd door grote heidegebieden. 
Op de Abeek functioneerden de nog bestaande watermolen van Reppel of Cuppensmolen en 
de Binkermolen. 
 
Eind 19de eeuw werd te Reppel (Grote Baan) een vrij grote metaalfabriek opgericht, later 
omgevormd tot chemisch bedrijf (arsenicum); het werd in 1970 gesloten. Het grootste deel 
van de huidige beroepsbevolking bestaat thans uit forensen werkzaam in Bree en het 
Eindhovense industriegebied. 
 
In 1849 voerde Reppel een grenscorrectie uit met de buurgemeenten Bree en Gerdingen. In 
1853 werd een enclave van Gruitrode bij Reppel gevoegd. 
 
Oppervlakte: 670 ha. 
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BOCHOLT 
 
Beschrijving 
Eerste vermelding in 1162 als Bucolt, etymologisch van Germaanse oorsprong. 
 
Bocholt behoort landschappelijke tot de Kempen, meer bepaald tot het traditionele landschap 
Vlakte van Bocholt. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de gemeente op 
landschappelijk gebied een relatief jong cultuurlandschap is, daterend van de ontginningen 
van na midden 19de eeuw, en gekenmerkt door een intensieve veehouderij met nadruk op 
melkvee en met bijhorend grasland en voedergewassen als bodemgebruik. 
 
De westgrens van de gemeente komt grosso modo overeen met de Feldbissbreuk; deze 
noordwest-zuidoost gerichte breuk valt samen met de steilrand Bree-Neeroeteren, die hier 
niet de landschappelijke impact heeft als in de meer zuidelijke gebieden: bij Bocholt is hij 
immers nog slechts 2-3 m hoog; deze zo genaamde rand van Gerdingen-Kaulille scheidt de 
Vlakte van Bocholt van de Vlakte van Gerdingen-Grote-Brogel. Op het grondgebied van de 
gemeente bevinden zich een aantal landschappelijk waardevolle gebieden. De vallei van de 
Abeek ligt in het overgangsgebied van het Kempisch Plateau naar de Vlakte van Bocholt. Het 
landschap van de vallei van de Abeek, die de zuidgrens van de gemeente vormt, was tot de 
tweede helft van de 19de eeuw voor grote gedeelten nog moeras, gebruikt als gemene 
gronden; grote delen van dit landschap geven nog steeds een beeld van het vroegere 
Kempische beeklandschap: de kleinschaligheid van het landschap, de grote verscheidenheid 
in de begroeiing en de zeer gering bewoningsdichtheid; het diepste gedeelte van de beekvallei 
bevindt zich nabij Luisen: hier bevindt zich voornamelijk grasland (47%), circa 20% is akkerland 
en circa 20% is bos. Een veel voorkomend, recent verschijnsel is de omzet van weilanden naar 
maïsakkers. De Abeek werd in de jaren 1950 op vele plaatsen gekanaliseerd. De Balkerbeek 
vormt over een lange afstand de grens tussen Bocholt en Kaulille; de Abeek, Laak en Oude 
Beek vormen de grens tussen Bocholt en Bree. 
 
Bocholt bestond van oudsher uit een dorpscentrum rondom de kerk en een aantal gehuchten: 
Lechten, Goolder, Hees, Kreiel, Lozen en Veldhoven. Zoals de meeste Kempische dorpen zijn 
deze gehuchten rivierdalnederzettingen, waarbij de woonkernen op de glooiing ligt tussen het 
vroegere, hoger gelegen bos/heide en de beekdalgronden. Opvallend hierbij is de identieke 
ligging van Lozen, Veldhoven, Lechten en Kreiel, steeds gelegen op de valleiwand van een beek 
en er zich parallel mee ontwikkelend. Hees en Goolder zijn waarschijnlijk jongere uitzettingen 
naar de heide. De oudste gehuchten ontstonden vermoedelijk in de 7de-8ste eeuw; gezien de 
late parochiestichtingen in de Kempen zijn vele van deze gehuchten ouder dan het eigenlijke 
dorpscentrum. Hees is waarschijnlijk de jongste nederzetting, daterend uit de 11de-12de 
eeuw of nog iets jonger. Bocholt was van oudsher een landbouwgemeente. De 
oorspronkelijke akkergronden lagen in de onmiddellijke nabijheid van de verschillende 
nederzettingen. Zoals bij vrijwel alle Kempische nederzettingen lag achter elk gehucht de 
zogenaamde heerdgang -de uitgestrekte vroente of heide- waarop een buurtschapherder het 
vee hoedde. Bij elke nederzetting, uitgezonderd bij Hees en Goolder, lag ook een uitgestrekt 
hooilandcomplex, tussen de waterlopen en de gemene heide. De eerste grote 
dennenaanplantingen hadden plaats in de tweede helft van de 18de eeuw, onder meer rond 
Damburg. De woeste, gemene gronden besloegen in Bocholt tijdens het Ancien Régime meer 
dan de helft van het grondgebied. Het grootste gedeelte hiervan lag in het noordoostelijke en 
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oostelijke deel van de gemeente, en maakte deel uit van het grote complex moerassige 
gronden dat zich rondom het moeras van Kinrooi (Grootbroek) uitstrekte over de gemeenten 
Opitter, Neeroeteren, Tongerlo, Bocholt, Gerdingen, Kinrooi, Molenbeersel, Bree, Beek en 
Gruitrode. De wet van 25 maart 1847 verplichtte de gemeenten hun gemene gronden te 
verkopen om de ontginningsactiviteit te bevorderen. De gronden van hoger vermelde 
gemeenten werden op 5 juli 1865 verkocht. De percelen werden eerst afzonderlijk geveild, 
daarna in massa per gemeente en ten slotte in algemene massa, uitgezonderd de 
eigendommen van Neeroeteren, die afzonderlijk verkocht werden. De generale massa van de 
overige gemeenten, een oppervlakte van bijna 2.728 ha werd toegewezen aan de Banque 
générale pour favoriser l'agriculture et les travaux publics, een Engelse maatschappij in 1865 
opgericht. Deze maatschappij begon met het bebossen van de gebieden, aanvankelijk met 
succes: in 1870 waren reeds 1.095 ha bebost. Daarna kreeg de maatschappij te kampen met 
grote moeilijkheden. De Lossing, het ontwateringkanaal dat in 1865-66 werd gegraven, kon 
het aangebrachte water niet kwijt in de Witbeek; Nederland aanvaardde slechts water op een 
peil zoals vastgelegd in de scheidingsakkoorden te Londen in 1839. De Lossing moest daarom 
verder gegraven worden tot Ophoven, waar zij zich in de Maas kon storten. Na verschrikkelijke 
overstromingen in 1880 en 1881 kwamen de eerste klachten. Hierop ging de bank in 
vereffening. Haar terreinen werden verkocht aan verschillende particulieren; Charles de 
Bellaing van Rotem, die ook elders veel gronden kocht, verwierf de gronden in Bocholt. De 
particuliere eigenaars verenigden zich in de Watering van het Grootbroek, opgericht bij 
Koninklijk Besluit van 6 juni 1877. De bebossing ging in de loop van de tweede helft van de 
19de eeuw verder. De landbouwontginning van deze gronden begon veel later. Zo kocht de 
Belgische Boerenbond in het eerste kwart van de 20ste eeuw de gronden van het gebied De 
Kempen, in de noordoostelijke hoek van de gemeente van de familie de Bellaing. Zij richtte de 
Heidemaatschappij op om deze gronden om te vormen tot landbouwgronden. Door de 
financiële moeilijkheden van de Boerenbond werden in 1925 de gronden van de 
Heidemaatschappij te koop aangeboden. De eerste woning werd hier in 1925 gebouwd; het 
zou tot 1938 duren tot alle gronden verkocht waren en het gebied een echt landbouwgebied 
werd. 
 
Sporadische vondsten uit de prehistorie (steen- en ijzertijd) en Romeinse periode wijzen op 
een zeer geringe bewoning. In de 12de eeuw behoorde Bocholt tot het domein van de graven 
van Loon. De heerlijkheid is wellicht niet ouder dan de tweede helft van de 12de eeuw. In de 
tweede helft van de 13de eeuw gaven de graven van Loon Bocholt in leen aan de heren van 
Born of Borne; in 1296 wordt Gozen van Borne, heer van Elsloo vermeld als heer van Bocholt. 
Het dorp moet in de tweede helft van de 13de eeuw een sterke bevolkingsuitbreiding gekend 
hebben, aangezien er in die periode voor een grote som aan novaal-tienden -tienden op pas 
ontgonnen gebied- geheven werd. In die context situeert zich waarschijnlijk het ontstaan van 
de heerlijkheid. In 1391 komt de heerlijkheid in het bezit van de familie Reifferscheid, en in 
1402 van Jan van Horne of Bronshorn, graaf van Horne (Horn, Hoorn) en heer van Kessenich. 
In de tweede helft van de 15de eeuw (circa 1462) ontstond een twist over het eigendomsrecht 
van de heerlijkheid tussen Otto de Bunde, broer van de overleden heer en Jan de Wilde van 
Kessenich; laatstgenoemde kocht de gewapende steun van de Luikenaren, veroverde Bocholt 
en verdreef de eigenaars. In 1458 en 1464 doen beide achtereenvolgens afstand van hun 
rechten ten voordele van Jacob I, graaf van Horne. De familie van Horne bleef heer van Bocholt 
tot in de 16de eeuw, zelfs nadat de laatste graaf van Horne, Philips de Montmorency, te 
Brussel werd onthoofd, en het graafschap Horne zelf terugging naar de prins-bisschop van 
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Luik. Eleonara de Montmorency, zuster van Philips, deed de verheffing van Bocholt in 1571; 
na haar dood (1585) kwam de heerlijkheid in het bezit van haar zoon graaf Willem van Lalaing. 
Vervolgens was Bocholt in handen van de families de Bocholt (circa 1600), de Blanckaert 
(1730) en de Furstenbergh (1784). Bij de heerlijkheid heeft nooit een kasteel behoord. 
Damburg, behorend tot het domein van de heren, was een grote herenhoeve, zetel van een 
cijnshof, door de heren van Bocholt verpacht en waar zij slechts een paar dagen per jaar 
gebruik van maakten als jachtpaviljoen. 
 
De heer van Bocholt liet zich ter plaatse vertegenwoordigen door zijn officier of drossaard. 
Vanaf 1792 was dit Jan Mathijs Clerckx tevens drossaard van het ambt Stokkem, bekend in 
verband met zijn vervolging van de bokkenrijders. 
 
De schepenbank sprak Loons recht en ging in beroep bij het Hof van Vliermaal. De 
schepenbank bestond uit een schout en zeven schepenen. Het schoutenambt was meestal in 
handen van de belangrijke familie van den Steen. Dit was een zeer rijke familie die in het dorp 
een thans verdwenen herenhoeve, soms als kasteel vermeld, bewoonde. De bekende 
theoloog Cornelius a Lapide (1566-1637) werd te Bocholt uit deze familie geboren. Eind 17de 
eeuw kwam er een einde aan de macht van deze familie; in 1699 brandde hun woning af. 
 
Op bestuurlijk gebied was de gemeente verdeeld in vijf kwartieren, de hoger vermelde 
gehuchten, naar hun gemene gronden ook heerdgangen of kerspelen genaamd, met elk een 
jaarlijks op het jaargeding verkozen burgemeester: Lozen, Veldhoven, Lechten samen met het 
dorpscentrum, Kreiel, en Goolder samen met Hees; Kreiel werd nog verdeeld in Boven- en 
Neerkreiel. In de 18de eeuw telde Lozen 19 huisgezinnen, Veldhoven 35, Lechten en Dorp 70, 
Kreiel 66 en Goolder en Hees 24. De gehuchten behielden gedurende heel het Ancien Régime 
een grote onafhankelijkheid. 
 
In 1388 verkreeg Bocholt het poorterschap van de stad Hasselt, en kon aanspraak maken op 
haar bescherming. Daarvoor in ruil was Bocholt verplicht gewapende mannen te leveren om 
de stad in geval van nood hulp te bieden, en een kapitaal en een jaarlijkse rente te storten 
voor de versterking van de stad. Waarschijnlijk bleek deze militaire bescherming nutteloos, 
aangezien de verplichting in 1622 werd afgekocht; waarschijnlijk had dit ook te maken met 
het optrekken van een schans in de gemeente. Deze schans lag in het gehucht Lechten; haar 
vorm is nog grosso modo in het huidige stratenpatroon af te lezen: de westelijke grens wordt 
gevormd door de Voortweg, de zuidelijke grens door de Weerterweg, de ingang lag aan de 
huidige Voortweg. De schans wordt voor het eerst vermeld in 1638; zij staat nog duidelijk 
weergegeven op de stafkaart van het Dépôt de la Guerre (1878). De schans was een 
gemeentelijke instelling, dit in tegenstelling tot de meeste andere schansen, die privé-
initiatieven waren. Op de schans lag de tiendeschuur van de familie van den Steen, die de 
tienden pachtte van de abdij van Herkenrode. Waarschijnlijk werd ook Damburg als schans 
gebruikt. In de 18de eeuw wordt de schans van Lechten niet meer gebruikt, en wordt 
verhuurd. Eind 16de eeuw werd ook het hele dorp versterkt door het aanleggen van grachten 
op de grenzen en het oprichten van slagbomen op de wegen. 
 
Op het grondgebied van de gemeente lagen een aantal cijnshoven. Het hof van Rijpershoven 
gelegen in het gehucht Neerkreiel, ook Hof van Aerden genoemd, was eigendom van de heren 
van Bocholt. Ook de cijnshoven Hinnisdael en Dammenborg of Damburg, waren eigendom van 
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de heer; laatstgenoemde werd waarschijnlijk opgericht in de tweede helft van de 16de eeuw. 
Bij dit cijnshof hoorde een nog bestaande herenhoeve. 
 
In de 16de eeuw begon, zoals in de meeste Kempische gemeenten een zeer zware tijd van 
aanhoudende invallen van vreemde soldaten. Maaseik, Meeuwen, Tongerlo, Bocholt en Bree 
werden geplunderd door Nieuwenaar, Spaans gouverneur van Gelderland. In 1584, 1585 en 
1586 werden in Bocholt huizen geplunderd en in brand gestoken. Door de vaste garnizoenen 
van Weert, Stevensweert en Diest, en door de muiters van Hoogstraten werd een jaarlijkse 
schatting geëist. Door de voortdurende opeisingen en plunderingen konden vele dorpelingen 
hun gemeentebelastingen niet meer betalen, waren verplicht hun goederen te verkopen, en 
vervielen in armoede. De gemeente was vanaf eind 16de eeuw verplicht een onafgebroken 
reeks leningen aan te gaan. Deze leningen drukten op de gemeente tot het einde van het 
Ancien Régime. 
 
Bij de slag van Sint-Nikolaasdag 1648 op de Meeuwerheide, waar de huislieden van een groot 
aantal Kempische en Maaslandse dorpen door Lorreinse troepen vernietigend werden 
verslagen, telde Bocholt 17 doden. 
 
Er waren verschillende grenstwisten betreffende het gebruik van de uitgestrekte 
heidegebieden, onder meer met Bunde (NL), (1434 tot in de 16de eeuw), Kaulille (15de eeuw) 
en met Weert (NL). Met Weert liep bovendien een eeuwenlange twist over de loop van de 
Weerterbeek. Soms waren bij deze twisten mensenlevens te betreuren. De grens met 
Nederland kwam moeizaam tot stand; de grens tussen Bocholt en Budel werd door de 
gemeenten zelf vastgelegd in 1829 en in 1841 goedgekeurd; in 1843 werd een gedeelte van 
Bocholt bij Weert gevoegd. 
 
Tussen 1780-90 opereerde in Bocholt een bokkenrijderbende; de bekentenissen van Lucia 
Truyers, in 1787 aangehouden en ondervraagd door drossaard Clercx, leidden tot de 
aanhouding van de bende en de hoofdman Arnold van Geleen; een aantal leden werden op 
de Galgenberg te Reppel opgehangen. 
 
De Sint-Laurentiuskerk is een lekenstichting door de graven van Loon. Zij bestond reeds in de 
13de eeuw. In 1231 verkocht Goswijn van Borne, heer van Bocholt, de tienden, die hij van de 
graaf van Loon in leen hield, en het patronaat van de parochie aan de abdij van Herkenrode; 
de abdij bezat twee derden van de tienden van Bocholt; deze tienden werden door de abdij 
verpacht. De pastoor had één derde. 
 
In Veldhoven bevindt zich van oudsher een Onze-Lieve-Vrouwekapel. 
 
De Zuid-Willemsvaart (1821-26) doorkruist de gemeente van zuid naar noord. Ter hoogte van 
het gehucht Lozen maakt het kanaal een bocht van negentig graden richting Nederlandse 
grens. Wegens het grote verval was men genoodzaakt 20 sluizen te voorzien op het kanaal; 
sluis 17 en 18 liggen in Bocholt, in het gehucht Lozen, en vormen de zzogenaamde "Stop van 
Lozen". Rond sluis nummer 17 ontwikkelde zich een kleine dorpsgemeenschap. In 1930-35 
werd het kanaal plaatselijk rechtgetrokken en verbreed; hierop wijst de oude, nog bestaande 
kanaalarm ten zuidoosten van het centrum van Bocholt. Ter hoogte van de Kapelstraat sluit 
het Kempisch Kanaal (Herentals-Bocholt) bij de Zuid-Willemsvaart aan, gegraven tussen 1843 
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en 1846. Evenals de Zuid-Willemsvaart bracht de aanleg van dit kanaal weinig ontsluiting. De 
eigenlijke economische ontwikkeling dateert slechts van na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Door de gemeente lopen van oudsher twee belangrijke wegen: de huidige Breeërweg en 
Hamonterweg (verbinding Bree-Hamont), en de Weerterweg (verbinding Bocholt-Weert, NL). 
 
In Bocholt functioneerden van oudsher vier watermolens op de Abeek: de Neermolen, 
vermeld in 1573, gelegen in Neerkreiel, was de banale molen van Bocholt; hij verdween vóór 
1900; de Achterste Luysmolen, vermeld in 1602, verdween eveneens vóór 1900; de 
Klootsmolen en de Voorste Luysmolen bestaan nog. In 1586 bouwde Paulus Bormans een 
windmolen (standaardmolen), de Luesmolen, nu verdwenen. In 1895 bouwde J. Janssen-
Deckers de Hoekmolen, een windmolen (standaardmolen) aan de Hamonterweg te Lozen; hij 
werd in 1948 afgebroken. 
 
Ook nu nog is de landbouw een belangrijk activiteit in de gemeente, met hoofdzakelijk 
veeteelt (grasland en weiland) en het verbouwen van veevoeder (maïs). Graanteelt is zeer 
secundair geworden. De hoeven zijn familiebedrijven met gemiddeld 14 ha grond. In 
Veldhoven, Kreiel en Goolder treft men enkele grotere hoeven aan met 25 tot 30 ha. De 
eigenaars hebben gemiddeld 50 stuks vee, uitzonderingen tot circa 100 stuks. In 1923 
ontstond op initiatief van P. Matthijs, directeur van de landbouwschool van Bocholt, de 
coöperatieve stoommelkerij Cornelius à Lapide, gevormd uit zeven lokale handmelkerijen. 
 
Meer dan de helft van de huidige beroepsbevolking echter bestaat uit forensen, hoofdzakelijk 
werkzaam in het Eindhovens industriegebied. Enige plaatselijke industriële werkgelegenheid 
wordt vanaf het vierde kwart van de 20ste eeuw gevormd door de gemeentelijke 
industrieterreinen Goolderheide en Kanaal. Bocholt heeft een belangrijke brouwerij, Martens, 
opgericht in 1758. 
Het oorspronkelijke nederzettingspatroon met zijn verschillende gehuchten werd door 
recente lintbebouwing gewijzigd. Oppervlakte: 1.928 ha. 
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BIJLAGE III 
GESCHIEDENIS GRAAFSCHAP LOON EN MISERIEKRONIEK LOONSE KEMPEN  
16de en 17de EEUW 
 
 
16de eeuw 

Algemene Informatie 

1492: verdrag tot neutraliteit in het Prinsbisdom Luik (werd diplomatiek erkend door Frankrijk 
en de Nederlanden). 

16de eeuw = verarming door overrompelende Engelse wolindustrie. Luik bleef handels-
voorkeur voor Frankrijk onderhouden. Kansen met Ooster- en Noorderburen bleven onbenut. 

De katholiek-protestantse burgeroorlog bespoedigde de complete teloorgang van de reeds 
tanende lakennijverheid en -handel. 

Vanaf 1534 komen via de Oostergrens geloofspredikers: wederdopers, Calvinisten en Luthers-
gezinden de gemoederen verhitten. 

1544-1572: Franse, Oostenrijkse, Spaanse en Hollandse krijgslieden op doortocht met 
plunderingen, onderdrukking, branden. 

1542-1543: Gelderse sucessieoorlog De Gelderse successieoorlog was niet zo zwaar als men 
het verwachtte. Maarten van Rossum, bekend om zijn brutaliteit wilde aanvankelijk door Loon 
en Luik zijn Franse bondgenoot vervoegen. De steden waren echter allen in staat van 
verdediging gebracht en van garnizoenen voorzien. Het opzet om in het Prinsbisdom een pro 
Frans-Gelderse revolutie uit te lokken mislukte eveneens. Maarten van Rossum wijzigde 
noodgedwongen zijn opzet en trekt door de Nederlanden naar het Zuiden. Loon kwam er met 
de schrik vanaf , buiten de kwartieren van Maaseik, Bree en Stokkem die verschillende malen 
werden geplunderd. 

Vanaf 1555 ressorteren de zuidelijke Nederlanden onder het koninkrijk Spanje (Spaanse 
Habsburgers) 

1568-1648: Tachtigjarige oorlog tussen Nederlanden en Spanje: de oorlog sleept 80 jaar aan 
met veel plunderingen, rondtrekkende legers en benden. De strijd blijft uiteindelijk 
onbeslecht. 

1566-1574: Vloot van Geuzen verslaat de Spaanse armada. Met de term geuzen worden 
aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse koning Filips II aangeduid. 

Willem van der Marck wordt de 2de admiraal. Hij wordt door Willem van Oranje ontslagen na 
de moord op de martelaren van Gorcum. 

1571-1721: De Beierse periode met Beierse Prinsbischoppen. 

https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/16de-eeuw/gelderse-successieoorlog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FWillem_II_van_der_Marck_Lumey&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnFxR1e4CgfIOoDvwg7UAaUFPfaw
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1572: PB laat landelijke militie oprichten onder leiderschap van de drossaard (voor alle 
mannen tussen 21 en 60 jaar) = 'Huyslieden'. 

1597-1605: Overlast door muitende troepen van het leger van de aartshertogen, maar vooral 
door anti-Spaans gezinde Staatse troepen. 

1482: Johan IX van Horne 

.1506: Everhard van der Marck-Sedan  

x 1506: Lommel wordt (samen met Dessel, Retie, Postel, Balen en Mol) gebrandschat 
voor 400 gulden elk. 

x 1506-1543: Lommel heeft veel te verduren van militaire opeisingen en 
inkwartieringen. 

x 1509: Brabantse ruiters van het garnizoen Diest trokken naar Herkenrode en namen 
de abdij in die ze plunderden. 

x 1524: Hees (Bilzen) wordt plat gebrand door Gelderse troepen. 
x 1525: In 1525 en de volgende jaren wordt Neeroeteren getroffen door een dodelijke 

epidemie. 
x 1529: pestepidemie in Riemst. 
x 1534 e.v.: Luthergezinden trekken door het PB. 

1538: Cornelis van Glymes van Bergen  

x 1542: Brabantse troepen steken de Maas over in de buurt van Maaseik. 
x 1543: Maaseik staat voortdurend bloot aan militaire expedities van de troepen van 

Willem van Gulik. De wallen van de stad worden verbreed. 
x 1543: De de troepen van keizer Karel V trekken door Overpelt om de protestanten van 

Sittard en Venlo te bevechten. 

1544: George van Oostenrijk  

1557: Robert II van Glymes van Bergen 

x 1557: In 1388 of kort daarvoor wordt in Hamont een armenhospitaal opgericht, dat in 
1557 door brand wordt verwoest en niet meer weder opgebouwd. 

x 1557: Brand verwoest grote delen van het centrum van Hamont. 
x 1557: Er heerst hongersnood in Neeroeteren ten gevolge van de mislukte oogst. 
x 1558: Pestepidemie in de voogdij Mol-Balen-Dessel (graafschap Brabant)  

1565: Gerard van Groesbeek 

x 1566: In het najaar veroveren protestanten Hasselt. 
x 1567: januari: beeldenstorm (de bevolking reageert zijn ongenoegen op de Spaanse 

overheerser af op de clerus) 
x 1567: Prins-bisschop Gerard de Groesbeek verzamelt troepen in Luik, Tongeren en St.-

Truiden voor een belegering van Hasselt. PB laat oproerige stad Hasselt belegeren (met 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohan_van_Horne&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9ufzORZIcLMxmMSurh6UUHe9Rug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FEverhard_van_der_Marck&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXTPuYxsmYNIX7amwZWQsmMuqS1g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FCornelis_van_Bergen_%28bisschop%29&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGxaJm2ITWFbsKeLcl2WmPBkA8DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FGerard_van_Groesbeek&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2RLDYRgyeUF-8PcNfASPqZM3fVQ
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hevig kanonvuur) en herstelt de 'katholieke' orde. Hasselt geeft zich in maart 1567 
over, 

x 1567: Verwoesting van het begijnhof 'Extra Muros' in Hasselt in januari - Protestanten 
trekken door de streek.  

x 1567: Verwoestingen in Halen door Hollandse en Spaanse troepen. 
x 1568: Willem van Oranje trekt de Maas over tussen Obbicht en Stokkem met 14.000 

huursoldaten om Alva uit het kasteel van Stokkem te verjagen. 
x Alva ontweek de strijd en liet het kasteel verbrand achter en trok met tactiek van 

'verschroeide aarde' naar het Zuiden. De woedende Hollanders plunderden de streek. 
x 1568: Willem I van Oranje (de Zwijger) trekt door Loon (en bezet o.a. Tongeren) om in 

Brussel de Spaanse troepen van hertog Alva te bestrijden.  
x 1568: Willem van Oranje wordt in de stad belegerd door de hertog van Alva; Deze geeft 

het beleg op na de Kruispoort in brand gestoken te hebben. 
x 1568: De kerk van Borgloon wordt geplunderd door de troepen van de prins van 

Oranje, 
x 1568: Plunderingen in Kortessem door de troepen van Willem de Zwijger. Troepen van 

Willem van Oranje plunderen het begaardenklooster in Zepperen. 
x 1568: Inname van Sint-Truiden door Willem de Zwijger. Door haar afhankelijkheid van 

het prinsbisdom heeft de stad echter weinig te lijden van de Spaanse troepen. 
x 1568: Plunderingen door legerbendes in Overpelt. 
x 1568: De hertog van Alva slaat bij de belegeringen van Maastricht zijn hoofdkwartier 

op in Neerharen. 
x 1572: Vanaf 1572 begint de pest zich te manifesteren in Kaulille. De periode 1579-80 

kent een ongenadige epidemie. In Pelt worden 153 sterfgevallen geregistreerd; de 
bevolking wordt in dat jaar gedecimeerd. 

x 1572: In Kleine-Brogel woerden twee geuzen vermoord in een periode waarin 
Hollandse soldaten de streek onveilig maken. 

x 1572: Verwoestingen in Halen door Hollandse en Spaanse troepen. 
x 1572: De Oostenrijkers vallen Peer binnen. 
x 1573: Naar aanleiding van de doortocht van troepen van Oranje in hun strijd tegen de 

Spaanse overheersing worden de oude en vervallen muren, poorten, wallen en 
grachten van Peer ca. 1573 gerepareerd, hoger gemaakt, gereinigd en afgesloten. 

x 1575: Elen (Dilsen-Stokkem) heeft veel te lijden van doortrekkende legerbenden. 
x 1575: en volgende jaren woedt in Lommel een pestepidemie, kort daarop een 

buikloop-ziekte. Ook rond Maaseik woedt de pest. 
x 1576: Bilzen wordt geplunderd door een Duits garnizoen dat uit Maastricht is 

verdreven door de Spanjaarden. 
x 1576: Ruiterijdetachement van Eindhoven trekt via Eersel, Lommel en Lummen naar 

Dessel. 
x 1576-1636: Lommel heeft veel te verduren van militaire opeisingen en 

inkwartieringen. 
x 1577: De kerk van Borgloon wordt opnieuw geplunderd, ditmaal door de Staatse 

troepen. 
x 1577: Plunderingen in Overpelt door protestanten. 
x 1579: Spaanse soldaten vallen Peer binnen. 
x 1578-1579: Pest in Meldert. Inwoners bouwen een pesthuis langs de Oude Baan bij de 

Zwarte beek. 
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x 1579: Pestepidemie in Loon 
x 1579-80: Verscheidene epidemieen van pest en dysenterie treffen de streek van 

Overpelt en Neerpelt. 
x 1579: De Maastrichtenaren zien in dat een belegering van hun stad onvermijdelijk is. 

Ze trekken erop uit om alle voorraden en levensmiddelen op het platteland te 
plunderen. Alle molens in de verre omtrek werden geplunderd en afgebrand om ze 
onbruikbaar te maken voor de Spanjaarden. 

x 1579: Opgrimbie wordt door legerbenden verwoest. 
x 1579-85: Overlast van plunderende troepen in Riemst bij het offensief van Farnese. 
x 1579: Teistering van Kortessem door muitende Spaanse troepen met uitbreken van de 

pest, die ca. 200 slachtoffers maakt op een bevolking van ongeveer 800 personen. 
x 1579: Plundering van Wellen door soldaten van de hertog van Parma tijdens het beleg 

van Maastricht, waarbij verschillende huizen in brand worden gestoken; 
x 1579: Rekem heeft zwaar te lijden door plunderingen, inkwartieringen en opeisingen 

van de verschillende legers (gezien haar ligging in de nabijheid van Maastricht). 
x 1580: Alken en Ulbeek (Wellen) worden geplunderd door het Spaans garnizoen van 

Zoutleeuw. 
x 1580: Hoeve van Aert Mertens op d'Oye in Zepperen wordt verwoest door de 

Spanjaarden. 
x 1580: In Neeroeteren heerst opnieuw een epidemie. 

1581: Ernst van Beieren 

x 1581: Kasteel van Leut kreeg een Spaanse bezetting. Eisden, Leut en Meeswijk kregen 
het zwaar te verduren. 

x 1581-82-83: Neeroeteren heeft te lijden van plunderende Spaanse soldaten. 
x 1582-1654: Lorreinse, Bourgondische, Italiaanse en nogmaals Oostenrijkse, Franse, 

Spaanse en Hollandse benden stellen de ganse streek op rantsoen en verwoesten alles. 
x 1582: plunderingen in Alken door soldaten van de graaf Van Mansvelt (werkte in 

opdracht van Parma). 
x 1583-84: Uitheemse troepen vallen Peer binnen. 
x 1584: Philips de Recourt, baron de Licques, afdelingshoofd van het leger van Parma ligt 

in Neeroeteren met drie regimenten Walen, en in de zomer wordt het dorp verwoest 
door de graaf van Mansfeldt, legeroverste van Parma; 

x 1584, 1585 en 1586: in Bocholt worden huizen geplunderd en in brand gestoken. Door 
de vaste garnizoenen van Weert, Stevensweert en Diest, en door de muiters van 
Hoogstraten wordt een jaarlijkse schatting geëist. 

x 1584, 1585 en 1586: Tongerlo (Bree) heeft te lijden van plunderende Hollandse en 
Spaanse troepen; huizen en kerk worden geplunderd en in brand gestoken. 

x 1586: de toren van de St-Pietersbandenkerk in Lommel brandt af door toedoen van 
een protestants garnizoen soldaten uit Geertruidenburg (NL) 

x 1585-86-87: Jaren van misoogst, met hongersnood als gevolg. Op de hongersnood 
volgt de pest. Dit wordt gemeld in Neeroeteren en Neerpelt. 

x 1586-87 In Maaseik heerst een epidemie van pest of tyfus, waardoor de bevolking 
gedecimeerd wordt. 

x 1587: Hollandse ruiters branden Neerpelt plat in mei 1587. 
x 1587: op 24.05 wordt Overpelt door Hollandse ruiters plat gebrand. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FErnst_van_Beieren_%281554-1612%29&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzvked7cuHFKr06HFT22QM1rv46g


28 
 

x 1587: St-Huibrechts-Lille heeft zwaar te lijden van plunderende Hollandse ruiters. 
x 1587-1588: grote hongersnood in Meldert. 
x 1590: het garnizoen van Breda, geholpen door soldaten van Berg-op-Zoom, 

overmeestert en plundert de stad Stokkem na hun inname van Tienen. 
x 1590: Na de inname van Breda heeft Maaseik te lijden van plunderende soldaten; 
x 1590: bij de aanval op het kasteel van Stokkem, wordt de kerk van Dilsen, samen met 

een gedeelte van Oud-Dilsen, door de Spanjaarden in brand gestoken. 
x 1590: kerk van Zutendaal wordt in brand gestoken. 
x 1594-95: Maaseik heeft te lijden van plunderende soldaten. 
x 1595: Men meldt dat Neeroeteren voor meer dan de helft afgebrand is. 
x 1599: Stokkem wordt door de Spanjaarden geplunderd. 
x 1599: Huurlingen van Albrecht en Isabella strijken neer in Hamont en terroriseerden 

en plunderden van daaruit de hele streek. 
x 1599: Bevolking van Peer wordt belast met opeisingen en inkwartieren van soldaten. 

Muitende Spaanse soldaten steken de kerk in brand, maar kunnen de toren niet 
konden bemachtigen. 

x -599-1600: Inname en inkwartieringen door vreemde troepen brengen heel wat 
schade toe in Hamont. 

x 1600: pestepidemie in Riemst. 
x 1600: Overlast door soldaten van Albrecht in Meldert (Lummen). 

 

Legertrossen 

17de eeuw 

Algemene Informatie 

1597-1605: Overlast door muitende troepen van het leger van de aartshertogen, maar vooral 
door anti-Spaans gezinde Staatse troepen. 

1609-1621: twaalfjarig bestand in de tachtigjarige oorlog 

1609-1621: piek van heksenprocessen (onder aartshertogen Albrecht en Isabella) 
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1632: Loon onderging een krijgstocht van prins Frederik-Hendrik die in Brabant doordrong en 
dan door de Kempen terug trok. 

1636: Jan van Weert met zijn Kroatische ruiters plundert, moordt en brandt in de regio. 

1648: Vrede van Münster: Einde van de 80-jarige oorlog: Filips IV van Spanje slaagt er niet in 
de noordelijke Nederlanden te heroveren. Deze worden een Calvinistische republiek, het 
Zuiden wordt (blijft) Habsburgs, katholiek en monarchaal. 

1648: Vrede van Westfalen (politiek uiteenvallen van het Heilig Roomse rijk)  

1648-1654: Ten gevolge van het optreden van de Lorreinen werden in het Prins-Bisdom Luik 
5.565 huizen in de as gelegd. 1648: slag op de Donderslagheide. 

Ook de Condé, een van de succesrijkste Franse generaals liep over naar de Spanjaarden. Zijn 
troepen hielden lelijk huis in het Noorden van Frankrijk en in onze contreien. 

1672-1678: Hollandse oorlog: Lodewijk XIV verklaarde de oorlog aan Holland. Turenne trok 
met een leger van 177.000 man door PB-Luik. Loon werd geplunderd. 

1688-1697: Negenjarige oorlog (tussen Lodewijk XIV die de Rijn als Franse grens wilden en de 
geallieerden: Holland, Spanje, Engeland en de Duitse Keizer) 

1693: 1ste slag bij Neerwinden (Fransen overwinnen Nederlands leger) 

1581: Ernst van Beieren 

x 1600: pestepidemie in Riemst 
x 1600: Op de heide tussen Lommel en Postel vond de vermaarde veldslag plaats tussen 

de Staatse ritmeester Breauté en Gerard Abrahams in Spaanse dienst, z.g. 
"Lekkerbeetje". 

x 1600: Overlast door soldaten van Albrecht in Meldert (Lummen). Zo moesten onder 
meer 28 vrachten hooi en stro en 155 halsters haver geleverd worden. Deze muiters 
bleven tot 1607 in de streek van DIEST. 

x 1601: Muiterij in het 600 man tellend garnizoen van Hamont met overvallen in de 
omgeving. 

x 1604: Het jaar 1604 was zeer onvruchtbaar, zodat hongersnood ontstond (vermeld in 
Neeroeteren). 

x 1604-1606: Borgloon wordt bezet door Spaanse troepen. 
x 1605: Stokkem wordt door een grote brand geteisterd; hierbij worden ook de kerk en 

het stadhuis vernield. 
x 1606: Spaans leger slaat aan het muiten wegens wanbetaling van soldij. 
x 1606: Heks wordt door Hollandse soldaten, de z.g. muiters van Terheyden, bezet. 

1612: Ferdinand van Beieren 

x 1615: Start van een lange rij inkwartieringen en militaire opeisingen in Helchteren, die 
het gehele ancien régime voortduurden. 

https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/lorreinen
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-overzicht-2/1612-ferdinand-van-beieren/1648-donderslag
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/de-conde
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FErnst_van_Beieren_%281554-1612%29&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzvked7cuHFKr06HFT22QM1rv46g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FFerdinand_van_Beieren&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbFrMmfYNUP3dDlAgpaPqfYK39cw
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x 1616: Heks (Heers) wordt beurtelings bezet door Hollandse en Spaanse troepen. 
x 1617: Heks heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dysenterie, veroorzaakt 

door de oorlogsgebeurtenissen. 
x 1619: Heel wat Spaanse soldaten worden gelegerd in Neerpelt, zodat vele burgers 

worden gedood, het dorp wordt verwoest en deels afgebrand. 
x 1619: (15 april) Bijna de hele stad Peer brandt af na een blikseminslag. Van dan af 

begint de verstening van de woningbouw in Peer. Na de brand wordt rond Peer een 
stevige muur gemetseld uit karelen met drie versterkte poorten 

x 1619: Doortocht van Hollanders in Wijchmaal met overlast.  
x 1621: 11.01: Spaanse ruiters vallen Eisden binnen en mishandelden de bewoners. 
x 1621: Na het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 kent Neeroeteren een 

voortdurende doortocht van krijgsvolk 
x 1621-1622: In Meldert en omgeving krioelde het van de soldaten. 
x 1623: 23 inwoners van Hees (Bilzen) sterven aan een plaatselijke pestepidemie. 
x 1623: De verschrikkelijke pest kwam weer terug in Meldert (Lummen) en tegelijkertijd 

werd de bevolking geplaagd en geplunderd door voorbijtrekkende troepen, die geld 
en goederen opeisten in overvloed. 

x 1624: Militaire opeisingen en vernielingen van rondtrekkende bendes in Beverst-
Bilzen. 

x 1624: Epidemieën in Maaseik. 
x 1625: 9 pachthoeven in de Daal te Zutendaal worden in de as gelegd. 
x 1625-35: Verscheidene epidemieën van pest en dysenterie treffen de streek van 

Overpelt en Neerpelt.  
x 1626: Schaugelt-belasting (op de huizen) in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen 

voor deficitaire stadskassen. 
x 1629: Borgloon wordt bezet door de keizerlijke troepen onder generaal de Tilly. 
x 1630: Heks (Heers) heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dysenterie, 

veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen. 
x 1630+34: de oogst mislukte in 1630 en in 1634 werd heel het Loonse land tot in 

Duitsland getroffen door een ziekte die de pest genoemd werd en zeer veel 
slachtoffers maakte. 

x 1631: Alken is slagveld van Hollands-Spaans treffen. 
x 1631: Epidemieën in Maaseik. 
x 1631-32 en -34: Rekem heeft zwaar te lijden door plunderingen, inkwartieringen en 

opeisingen van de verschillende legers (gezien haar ligging in de nabijheid van 
Maastricht). 

x 1632: 70 à 90 ‘huislieden’ uit Beringen, het land van Ham en Tessenderlo worden door 
graaf Salazar afgeslacht. 

x 1632: Loon onderging een krijgstocht van prins Frederik-Hendrik die in Brabant 
doordrong en dan door de Kempen terug trok. 

x 1632: Herman Otto van Styrum neemt bezit van Stokkem en Maaseik op bevel van 
prins Hendrik van Nassau. 

x 1632: Generaal Santa Cruz slaat zijn hoofdkwartier op in Neerharen (Lanaken). Bij de 
aansluitende verovering van Maastricht door Frederik-Hendrik van Nassau wordt het 
dorp verwoest. 

x 1632: Zware opeisingen en plunderingen in Riemst (verovering van Maastricht door 
Frederik-Hendrik van Nassau) 
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x 1632: Rijkel (Borgloon) wordt geplunderd door Hollandse troepen. 
x 1634: in de zomer van 1634 maken epidemieën talrijke slachtoffers onder de bevolking 

van Maaseik. 
x 1634: Spanjaarden bezetten Maastricht. Zij rukken op langs de Maas en bezetten het 

kasteel van Leut. De Leutenaren worden zwaar belast. 
x 1635: Er ontstaat een brand bij de Bospoort in Maaseik die dit stadsgedeelte 

waarschijnlijk grote schade toebracht; een aantal huizen werd toen in steen 
heropgebouwd. 

x 1635: Wijer wordt overvallen door troepen van een Generaal Beck en beroofd van 
paarden, koeien en vele andere zaken (voor meer dan 1000 Gulden). 

x 1635-48: Het dorp Heks heeft te lijden van Kroatische en Franse troepen. 
x 1635: De streek rond Kessenich werd verwoest en geplunderd door de troepen van Jan 

van Weert. 
x 1636: (maart): Een bende Croaten, Polakken en Beierlanders kwamen over de Maas 

en hielden lelijk huis in Maaseik. 
x 1636: Jan van Weert valt met zijn Kroatische ruiters Opoeteren binnen, neemt één van 

de twee schansen in en plundert deze, waarbij verschillende doden vallen. Hij verblijft 
op het kasteel en zijn soldaten verkochten daar en elders beesten die ze geroofd 
hadden. 

x 1636: in maart nam Jan van Weert zijn intrek in het kasteel van Leut. 
x 1636: In november verspreiden de benden van Jan van Weert zich in de Kempen en 

vallen Bree aan, vanwaar ze echter worden teruggedreven; zij koelen hun wraak op de 
omliggende dorpen, waaronder Neeroeteren, waar zij plunderen en verwoesten. 

x 1636: De pest breekt uit in St-Huibrechts-Lille, mede als gevolg van de plunderingen 
en brandstichtingen van het leger van ruitergeneraal Jan van Weert. 

x 1636: Jan van Weert en zijn troepen voor richten 6.089 gulden schade aan in Gruitrode. 
Een groot deel van de veestapel ging verloren en er vielen verscheidene doden. 

x 1636: van Weert neemt Bilzen in en brandt het af (ook het klooster van de zusters van 
Catharinadal). De Kroaten plunderen Zutendaal. Borgloon wordt bezet. 

x 1636: Er zijn verwijzingen naar een brand op de schans van As in 1636. Allicht had dit 
ook te maken met de ruiters van Jan van Weert. 

x 1636: Horpmaal (Heers) wordt geplunderd door de soldaten van Jan van Weert; na 
hun vertrek breekt in het dorp een epidemie uit. 

x 1636: In Opheers (Heers) worden het dorp en de kerk door de ruiterbenden van Jan 
van Weert afgebrand. 

x 1636: Teistering van Wellen door de troepen van Jan van Weert. 
x 1636: Het Hof van Herckenrode in Kuttekoven (Borgloon) werd geplunderd en in brand 

gestoken door de troepen van Jan van Weert. 
x 1636: nieuwe veebelasting in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen voor deficitaire 

stadskassen. 
x 1636: hoogtepunt van pestepidemie in Borgloon toen 231 sterfgevallen werden 

geteld, een belangrijk deel van de toenmalige bevolking. 
x 1636-40: Hessische troepen teisteren Overpelt. 
x 1636-37: tweede pestepidemie in Bilzen. 
x 1636: Heks (Heers) heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dissenterie, 

veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen. 
x 1639: Doortocht van Hollanders in Wijchmaal met overlast. 

https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/jan-van-weert
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x 1640: Militaire opeisingen en vernielingen van rondtrekkende bendes in Beverst-
Bilzen. 

x 1641: Op 28 januari 1641 steken Hessische ruiters tien huizen en negen schuren in 
brand in St-Huibrechts-Lille en overvallen ze driemaal de inwoners. 

x 1642: De oude schans in Zeelhem brandt volledig af. De burgemeestersrekeningen 
gaan verloren. 

x 1642: Hessische troepen trokken doorheen Hamont zodat de bevolking moest 
vluchten in de burcht van Grevenbroek. 

x 1642: Gruitrode wordt geplunderd door Spaanse troepen. 
x 1643: Op 19 en 20 oktober passeert het leger van de prins van Oranje in Wijchmaal, 

hetgeen aanzienlijke schade opleverde. 
x 1643: De Maas overstroomt Stokkem. In de omgeving verdrinken meer dan 500 

personen. 
x 1644: in Beringen wordt de rust afgekocht van Hollandse troepen. 
x 1645-1715: Maunder-minimum: mini-ijstijd met zeer veel koude winters 
x 1646: De gemeente Ophoven (Kinrooi) had veel last van plunderende legerbenden. 
x 1646: De Lorreinen komen uit d eMaasstreek afgezakt naar Peer. 
x 1646: De Lorreinen plunderen en brandschatten Overpelt en houden er lelijk huis (tot 

1654).  
x 1646: De schans van Helchteren ontsnapt aan een plundering door de Lorreinen, 

alhoewel slechts door 36 weerbare mannen verdedigd. 
x 1647: De schans Kwamol werd zonder succes belegerd door de Lorreinen. 
x 1648: Karel van Lorreinen kreeg zijn verloren hertogdom niet terug en blijft plunderend 

rondtrekken: verwoestte Borgloon, Bilzen, Hamont, Peer, Beringen (=”puinhoop”), 
Herk-de-Stad en plunderde Herkenrode, Munsterbilzen en de commanderij Oude 
Biesen. 

x 1648: Sint-Niklaesdag: een leger van “Huyslieden” wordt in de pan gehakt door 
Lorreinse benden (Donderslagse Heide, Meeuwen): 400 gesneuvelden, evenveel 
gewonden.  

x 1648: Bevolking van Peer wordt belast met opeisingen en inkwartieren van soldaten. 
x 1648-54: Doortocht van Lorreinen in Wijchmaal met overlast. 
x 1648-..:Behalve het afstaan van talrijke goederen kostte Lorreinse en Kroatische 

bendes + Spaanse soldaten Meldert 1000 gulden. Om daaraan te voldoen moest men 
een extra belasting heffen, die elke inwoner 5 gulden en 4 stuivers per bunder land 
kostte. 

x 1648: Er wordt weer door troepen geplunderd in St-Huibrechts-Lille. 
x 1648: 16 jonge mannen sterven in de strijd tegen de Lorreinen. 
x 1648: Hertog van Mansfeld verwoest de Damburg in Bocholt.  
x 1649: Spaans garnizoen dat zich op het kasteel van Leut gevestigd had, wordt 

verdreven door soldaten van de Verenigde Provinciën. 
x 1649: Kessenich te lijden van de Spanjaarden en Lorreinen die te Roermond en 

Stevensweert gelegerd waren. 
x 1649: Lorreien plunderen de Zutendaalse bevolking. De schansen, de kerk en de 

pastorie worden geplunderd. 
x 1649: In Montenaken werden 900 huyslieden die zich op het kerkhof verscholen 

hadden, gedood door Lorreinen. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.knack.be%2Fnieuws%2Fplanet-earth%2Fde-aarde-beleeft-mogelijk-een-kleine-ijstijd%2Farticle-normal-581351.html%3Futm_source%3DNewsletter-24%2F06%2F2015%26utm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3DNewsletter-RNBAVUKN%26M_BT%3D282036191571&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEerGs735C2iGN1oiMdGaaoZX2gHw
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/lorreinen
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-overzicht-2/1612-ferdinand-van-beieren/1648-donderslag
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x 1648-1654: Rosmeer (Bilzen) heeft last van de troepen van Karel IV, hertog van 
Lorreinen. 

x 1649: Op 30.11 vlucht pastoor Arnold Van de Venne met een deel van zijn parochianen 
naar de Dorpsschans vanwaar hij ziet hoe Lorreinse soldaten en rovers inwoners 
meesleuren, geselen, kwelen en vrouwen de klederen uittrekken en ze naakt 
achterlaten. 

 

Soldaten bij onbeschermde boerenhutten 

1650: Maximiliaan Hendrik van Beieren 

x 1650-1651: vooral in deze twee jaren waren de schansen het doelwit van de Lorreinen. 
x 1650: Lorreinen bezetten de schans van Mellaar en maken van daaruit de buurt 

onveilig. 
x 1650: Lorreinen en anderen kwamen terug naar Meldert en het kostte de gemeente 

weer honderden guldens en de levering van talrijke goederen om deze bandieten 
tevreden te stellen. 

x 1650: Bij de schans Kwamol in Ham werd een aanval van de Lorreinen afgekocht door 
levering van hespen, eieren, boter, brandewijn, boekweit, koren, een kalf, een schaap 
en rundvlees. 

x 1650: De Lorreinen vallen Opoeteren opnieuw binnen; de schans van Dorne wordt 
geplunderd en beroofd van vee, granen en meubelen. 

x 1650: De Lorreinen overvallen Boorsem en bezetten de pastorie. 9 huizen worden plat 
gebrand. In Kotem sloegen ze de beesten aan. 

x 1650: De Lorreinen logeren 7 nachten in Opoeteren met niet minder dan 7 regimenten. 
Drie huizen werden in de as gelegd. 

x 1650-1651: Opglabbeek kreeg verschillende malen bezoek van vreemde troepen, 
vooral Lorreinen. Tientallen huizen werden in brand gestoken en meerdere burgers 
gedood. 

x 1650: Een inwoner van Hechtel werd op de schans dodelijk gewond door een 
vuurschot gelost door Lorreinse soldaten, die waarschijnlijk tevens geld opeisten van 
de bevolking. 

x 1651: Rond de Paastijd werd de kerk van Eksel bestormd en geplunderd door 
Lorreinen. Een poging om de kerk in brand te steken lukte slechts gedeeltelijk. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaximiliaan_Hendrik_van_Beieren&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKGEbXBC1CpZdWw4TGBQwovgU50g
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x 1651: Een maand later kwamen ze terug en richtten hun woede op de schansen die ze 
grondig leeg roofden. In het centrum van Eksel werden veel huizen zwaar beschadigd 
of in brand gestoken. 

x 1651: Op 12 april 1651 steken Lorreinse troepen de toren van de parochiekerk van St-
Huibrechts-Lille in brand, waar vele inwoners een toevluchtsoord hadden gevonden. 
Om aan de vlammen te ontsnappen, sprongen verscheidene vluchtelingen van de 
toren en vielen te pletter. 

x 1651: De dorpsschans in Genk wordt door de Lorreinen afgestookt, de brug incluis. 
x 1651: Lorreinen vallen op Goede Vrijdag Opglabbeek binnen en houden flink huis op 

de schans waarbij alle bezittingen verloren gaan (16 huisjes worden in brand 
gestoken).  

x 1651: De Lorreinen komen voor 2 nachten terug naar Opoeteren en richten voor meer 
dan 50.000 gulden schade aan. 

x 1651: Lorreinse troepen maken zich meester van het Monnikenhof in Heers. 
x 1651: De brand van 1651 in Maaseik ontstaat in de Bosstraat en vernielt een 100-tal 

huizen. 
x 1652: In de winter van gaan de troepen van Karel van Lotharingen aan het muiten. 

Gruitrode heeft zwaar te lijden. De Lorreinse troepen roven daar en in het naburige 
Opsolt 40 huizen leeg en richtten voor ca. 100 gulden schade aan, de commanderij 
wordt ingenomen en waarschijnlijk geplunderd. Pas twee jaar later werd het kasteel 
door Duitse hulptroepen ontzet. 

x 1652: Onder Bassempierre komen de Lorreinen opnieuw op bezoek in Boorsem. Ze 
hadden de drossaard van Mechelen in Uikhoven gevangen gezet. Ze slaan op de vlucht 
wanneer de gouverneur van Maastricht ruiters stuurt. 

x 1653: Militaire opeisingen en vernielingen van rondtrekkende bendes (hertog van 
Lorreinen) in Beverst-Bilzen. 

x 1653: Maaseik heeft te lijden van de troepen van Karel van Lorreinen. 
x 1653: De Condé met Lorreinse huurtroepen was bondgenoot van Spanje. Zijn Franse 

tegenstrever was Turenne. Zij bekampten elkaar maar steeds betaalden de burgers het 
gelag. 

x 1653: Lorreinse troepen onder de Condé verslaan huyslieden en roven er op los. Loon, 
Bilsen, Herck, Peer, Hamont en Beringen worden afgebrand. 

x 1653: Alden Biesen wordt ingenomen en afgebrand. 
x 1654: Bevolking van Peer en Kleine-Brogel worden belast met opeisingen en 

inkwartieren van soldaten. Inwoners van Peer vluchten naar de meierij 'S 
Hertogenbosch. 

x 1654: Peer wordt door de Lorreinen, Condese en Spaanse troepen geplunderd en in 
brand gestoken; daarbij blijven de parochieregisters in de sacristie in de brand. Slechts 
een veertigtal huizen worden niet afgebrand. 

x 1654: Wanneer de Lorreinse troepen van Condé te Peer waren ingekwartierd, heeft 
Kleine-Brogel te lijden van de opeisingen van die huurlingen. Onder meer de pastorie 
wordt geplunderd. 

x 1654: Er wordt weer door troepen geplunderd in St-Huibrechts-Lille. 
x 1654: Troepen van Lorrein Condé trekken plunderend rond. Beringen wordt zwaar 

geplunderd (beschreven in recesboek 1654) 

https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/recesboek-beringen-1654
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x 1654: Lorreinse troepen plunderen Bilzen. Borgloon wordt belegerd door de hertog 
van Lorreinen; de stad wordt ingenomen en geplunderd. De negen begijnhof huizen 
worden tijdens het beleg platgebrand. 

x 1654: De Lorreinen vallen Neerpelt binnen. 
x 1654: De stadsversterkingen van Hamont werden totaal vernield door troepen van de 

hertog van Lotharingen. Brand verwoestte grote delen van het centrum van Hamont. 
x 1654: Lorreinen legeren in Wellen. 
x 1654: In Horpmaal (Heers) richten de Lorreinse troepen zware schade aan. 
x 1654: Na de ontbinding van deze troepen keert de rust in de streek terug. 
x 1654: Lorreinen bezetten het 'huys' (commanderij te Gruitrode) een laatste maal. 
x 1657: Plundering van Wellen en Abswellen door Lorreinse troepen, waarbij 

verschillende huizen in brand werden gestoken, evenals de pastorie. 
x 1663: De laatste Lorreinen worden voor goed verslagen door Duitse en Franse troepen. 
x 1660: Rotem (Dilsen-Stokkem) had last van overstromingen van de Maas. 
x 1668: Er woedt een epidemie in Ulbeek (Wellen). 
x 1669: Het ‘bondergeld’ nieuwe belasting op gronden in St-Truiden: de oorlogs-

toestanden zorgen voor deficitaire stadskassen. 
x 1669: Van september tot november overlijden 71 personen aan dysenterie in Peer. 
x ca.1670: Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV heeft het Gutschoven (Heers) te lijden 

van militaire opeisingen. 
x 1672-78; Tijdens de Hollandse Oorlog wordt er in Wijchmaal (Peer) veel schade 

geleden, waardoor het aantal schatheffingen steeg. 
x 1672-78: Lommel had veel te verduren van militaire opeisingen en inkwartieringen. 
x 1672-79: Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV had Herderen (Riemst) te lijden van 

militaire inkwartieringen en opeisingen. 
x 1672: Enkele duizenden soldaten verblijven in de stad Peer. 
x 1672: Op bevel van Lodewijk XIV bouwt Vauban rondom de oude vesting van Maaseik 

(bezet door 20.000 man) een volledig nieuwe vesting;  
x 1672: Neeroeteren heeft te lijden van kampementen van Franse troepen, die de oogst 

verwoesten. 
x 1672-74-75: Lauw (Tongeren) heeft te lijden van kampementen van de troepen van 

Lodewijk XIV. 
x 1672-1673: Tijdens de winter wordt in gans Loon geplunderd of gedreigd met geweld. 

In Alken worden meerdere hoeven afgebrand. 
x 1673: Franse troepen (Lodewijk XIV) bezetten Tongeren (versterkingen worden 

afgebroken) en belegeren Maastricht. 
x 1673: Plundering en brandstichting gebeurt ook door de Franse troepen van de graaf 

van Duras, bij het beleg van Maastricht door Lodewijk XIV. 
x 1673: Na de inname van Maastricht worden alle Tongerse stadspoorten opgeblazen, 

en de wallen tussen de Steender- en Kruispoort worden gesloopt; alleen de 
Moerenpoort blijft overeind. 

x 1673: Na het beleg van Maastricht verwoesten de Franse troepen Bilzen. 
x 1673: Kuttekoven (Borgloon) had erg te lijden onder de opeisingen van Franse en 

Hollandse legerbenden. Teistering van Wellen. 
x 1673: Er heerst weer een besmettelijke ziekte die talrijke slachtoffers maakt. 
x 1673-1676: Militaire opeisingen en vernielingen in Riemst (inname Maastricht door 

Lodewijk XIV) 
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x 1673: Duitse troepen nestelen zich op het kasteel van Leut. 
x 1674: Duitse troepen stellen Peer onder contributie, daarna doen dat Franse legers. 
x 1675: De Franse troepen krijgen de overhand en trekken in juni door Tongeren en St-

Truiden met een lange rij aan brandstichtingen. 
x 1675: In 1675 ligt de graaf van Nassau met zijn krijgsvolk te Peer. 
x 1675: Bezetting van Borgloon door het Franse garnizoen van Maastricht, tot aan de 

Vrede van Nijmegen in 1678. 
x 1675: Franse troepen nemen de burcht van Stokkem in. 
x 1675: Bij het vertrek van de Fransen uit Maaseik worden de eerder gebouwde 

versterkingen ontmanteld, en worden de stadspoorten en gedeelten van de wallen 
opgeblazen. 

x 1675: Spaanse troepen en het Prinsenleger vestigen zich bij de Herenterschans. 
x 1675: Doortocht van Spanjaarden in Wijchmaal met overlast. 
x 1675-1681: Franse troepen bezetten Hasselt, nadien Hollandse. Deze blijven 6 jaar in 

Hasselt en vernietigen poorten, torens en muren bij hun vertrek. 
x 1675: Hollandse troepen slaan hun tenten op nabij de Dorpsschans in Genk. De 

gemeente betaalt 22 gulden als sauvegarde voor bescherming tegen plundering. 
x 1675: De vesting St-Truiden wordt door Lodewijk XIV ontmanteld: de poorten worden 

opgeblazen, en de ommuring verdwijnt geleidelijk; de enige restanten zijn de 
onderbouw der Brustempoort, en een gedeelte der stadswal in de kloostertuin der 
minderbroeders 

x 1675: Franse legers breken een deel van de wallen rond Bilzen af. 
x 1675: De kerk en de schans van Tongerlo (Bree) werden door Franse soldaten 

geplunderd. 
x 1675: Het kasteel van Stokkem wordt bezet door Franse soldaten. 
x 1675: Zware overlast in Meldert (Lummen) van toepen uit het Noorden, maar ook van 

Spaanse en Duitse soldaten zodat de bevolking vluchtte naar Diest. 
x 1676: De graaf van Nassau (gouverneur van Hasselt) eiste van Rekem een bijdrage voor 

de belegering van Maastricht. Wanneer deze niet akkoord gingen stuurde hij een leger 
van 6000 man. 

x Het paanhuis van de graaf in Uikhoven en de windmolen te Boorsem werden verwoest. 
In Boorsem werden 8 huizen afgebrand en 12 inwoners gevangen genomen. 

x 1676: Meldert werd uitgehongerd door troepen van de Prins van Oranje (gelegerd in 
Hasselt). 

x 1674-77: Rekem heeft zwaar te lijden door plunderingen, inkwartieringen en 
opeisingen van de verschillende legers (gezien haar ligging in de nabijheid van 
Maastricht). 

x 1675-79: Elen (Dilsen-Stokkem) had veel te lijden van doortrekkende legerbenden. 
x eind 17E: Batsheers wordt geplunderd door Franse troepen tijdens de oorlogen van 

Lodewijk XIV. 
x 1676: De laatste resten van de wallen en Franse versterkingen van Maaseik worden 

volledig opgeruimd door het Hollandse regiment Keppel. 
x 1676: Een epidemie maakte meer dan 150 slachtoffers in Stokkem. 
x 1676: Buikloop in St-Huibrechts-Lille. Er woedt een epidemie in Ulbeek (Wellen). 
x 1676: Heks wordt geplunderd door Hollandse en Franse soldaten. 
x 1676: Heks (Heers) heeft te lijden van verschillende epidemieën, vnl. dysenterie, 

veroorzaakt door de oorlogsgebeurtenissen. 
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x 1676-77: Horpmaal (Heers) wordt geplunderd. 
x 1676: Alle resterende wallen in Tongeren worden afgebroken. 
x 1677: Tijdens de bezetting van de stad Maaseik door de troepen van keizer Leopold I 

wordt een begin gemaakt met het herstel van de oude omwalling. 
x 1677: Kolonel Spaen, met zijn troepen gelegerd te Maaseik, probeert Stokkem te 

veroveren, maar mislukt. 
x 1677: Vechmaal (Heers) en Vlijtingen (Riemst) hebben te lijden van plunderende 

troepen. 
x 1677: Uikhoven (Maasmechelen) heeft te lijden van militaire inkwartieringen. 
x 1677: Brandenburgers bezetten het kasteel van Leut. 
x 1677: nacht van 28 op 29 augustus Tongeren wordt volledig afgebrand op bevel van 

graaf de Calvo, de Franse gouverneur van Maastricht; de brand verwoest de St.-
Niklaaskerk, de kloosters van Jezuïeten (gesticht 1638) en Celestijnen (gesticht 1640), 
het stadhuis, de hallen en meer den 500 huizen; de O.L.-Vrouwekerk is zwaar 
beschadigd. Het duurt tot 1830 eer de stad uit de as herrees. 

x 1677-78: Inname en inkwartieringen door vreemde troepen brachten heel wat schade 
toe in Hamont. 

x 1677-78: Jan SNEYERS uit Meldert werd te HASSELT in hechtenis. De Fransen namen 
Jan AERTS en Peter MARIËN mee als gijzelaars en pas later vrij gelaten nadat de 
gemeente een losgeld van meer dan 1000 gulden had betaald. Daarenboven moesten 
de inwoners zware belastingen betalen en de gemeentekas werd nog eens 3049 
gulden lichter gemaakt. 

x 1678-79: Er wordt een detachement Franse troepen ingekwartierd in het Monnikenhof 
(Heks-Heers). 

x 1678: Franse troepen van Lodewijk XIV nemen de burcht van Stokkem in en verlaten 
de burcht na hem te hebben ontmanteld. 

x 1678: Genoelselderen heeft te lijden van plunderende Franse troepen. 
x 1678: Franse troepen verlaten Bilzen waarbij deel van de stad afbrandt. 
x 1678: Kuttekoven (Borgloon) had erg te lijden onder de opeisingen van Franse en 

Hollandse legerbenden. 
x 1681: Stokkem valt in handen van Duitse troepen, die het kasteel opnieuw versterken. 
x 1681: Hollandse troepen zijn gelegerd in Peer. 
x 1684: De brand van 1684 was de hevigste die de stad Maaseik teisterde. Hij ontstond 

op 6 mei in de smidse van Maurits Carpentier bij de wal aan de Hepperpoort. Bijna één 
derde der woningen in de stad wordt in de as gelegd. 

x 1686: het ‘venstergeld’: nieuwe belasting in St-Truiden: de oorlogstoestanden zorgen 
voor deficitaire stadskassen. 

1688 Johan X Lodewijk van Elderen  

x 1688: Gedurende de Negenjarige Oorlog (1688-1697) wordt Rijkel 
(Borgloon)verschillende keren door vreemde troepen bezet en de kerk wordt 
geplunderd. 

x 1688-97: Lommel had veel te verduren van militaire opeisingen en inkwartieringen. 
Hollandse troepen legeren in Peer. 

x 1688-97: Tijdens de Negenjarige Oorlog werd Rutten (Tongeren) herhaaldelijk door 
doortrekkende troepen geplunderd en verwoest. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohan_Lodewijk_van_Elderen&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6qtXZFJyUWJWq82Xg6l3oXbs4OA
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x 1690: Vreemde troepen begonnen weer te verschijnen in onze streken. Zij eisten 
allerlei leveringen van de gemeente en de bevolking (o.a. in Meldert). 

x 1691: 24 inwoners van Wijer doen aangifte van 3197 gulden schade aangericht door 
de troepen van ene zekere Hertog. 

x 1691: Inkwartieringen van vreemde legers berokkenden overlast in Bilzen. 
x 1691: Bezetting van Borgloon door Franse troepen. Hoepertingen (Borgloon) heeft 

zwaar te lijden van oorlogsverrichtingen. 
x 1691-92: Heers heeft zwaar te lijden van militaire opeisingen. 
x 1691-94: Lauw (Tongeren) heeft te lijden van kampementen van de troepen van 

Lodewijk XIV. 
x 1692: Franse dragonders plunderen Bilzen. 
x 1693: Doortocht van Fransen in Wijchmaal met overlast. 
x 1693: De Terboekterschans in Genk wordt door Franse huurlingen omsingeld en bezet. 
x 1693: In Heks worden dorp en kerk geplunderd door Franse troepen. Het heeft te lijden 

van verschillende epidemieën, vnl. dysenterie, veroorzaakt door de oorlogs-
gebeurtenissen. 

x 1693: Horpmaal (Heers) wordt bezet waarna een epidemie uitbreekt. De sterfgevallen, 
die gewoonlijk zes tot negen per jaar bedragen, stijgen tot 20. 

x 1693: In Vechmaal plunderen Franse troepen het dorp en de kerk. Na hun vertrek 
heerst er dysenterie onder de inwoners. 

x 1693: De inwoners van Neeroeteren moeten aan de Fransen een krijgsbelasting 
betalen van 1800 gulden.  

x 1693: Inkwartieringen en leveringen bezorgen overlast in St-Huibrechts-Lille. 

1694: Jozef Clemens van Beieren 

x 1694: Inkwartieringen van vreemde legers berokkenden overlast in Bilzen. 
x 1694: Plunderende Franse troepen breken in Heks (Heers) 22 huizen af om het hout 

van de timmer als brandstof te gebruiken; de inwoners van Heks, Vechmaal en St.-
Pieters-Heurne verschansen zich met hun vee in het Monnikenhof en slagen erin de 
plunderaars af te weren; de hele oogst wordt geroofd. 

x 1694: Gedurende de Negenjarige Oorlog (1694) worden dorp en kerk van Piringen 
(Tongeren) geplunderd en gedeeltelijk verwoest. 

x 1697: Dragonders van Hesse en Slippenbach roven al het graan van de ingezetenen 
van Wijer. 

x 1697: De cavalerie van de Verenigde Provinciën legert in Geldenaken; verschillende 
regimenten onder generaal graaf d' Althone plunderen en verwoesten op 8 oktober 
Klein-Gelmen (Heers). 

Bron: Marc Robben, Graafschap Loon, motten en schansen, metselaarstekens en merktekens. 
https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek 

 

 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJozef_Clemens_van_Beieren_%281671-1723%29&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECWjEEDczcYA2zq11yEbO7bXl2DA
https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek
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BIJLAGE IV 
DE SLAG OP DE DONDERSLAGHEIDE BIJ MEEUWEN  
 

Datum: 6 december (St-Niklaasdag)1648  

Locatie: Donderslagheide Meeuwen 

Resultaat: Totale overwinning voor de Lorreinen  

Casus belli: Weerstand van huyslieden en schutten tegen plunderende Lorreinen  

Territoriale veranderingen: nihil  

Strijdende partijen : Inwoners van centraal Loon tegen Lorreinen  

Commandanten : Jonker H. van Keverbegh tegen Longueville  

Troepensterkte : 2.000 man tegen een onbekend aantal Loonse burgers (incl. schutters)  

Verliezen : 381 doden - 390 zwaar gewonden  

 

 

Op oude kaarten is de Donderslag heide meer of minder duidelijk ingekleurd. Er wordt naar verwezen als: palus, moeras, 
marais, heide, bruyère. De heide is gelegen ten noord-westen van Opglabbeek, net ten zuiden van Plockroy, Peer. 

https://get.google.com/albumarchive/pwa/111723404393771468433/album/5995027119720918881


40 
 

VERSLAG van de SLAG op SINT-NIKLAASDAG van 6 DECEMBER 1648 op de DONDERSLAG-
HEIDE in MEEUWEN. 

(naar Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 
1988) 

Reeds lang voor de slag op de Meeuwer-Heide plaatsvond, waren de Lorreinse plunderaars 
gesignaleerd in de omgeving van Peer, Maaseik, Roermond, Roosteren enz. Ten zeerste 
bezorgd voor het welzijn van hun inwoners volgen de dorpsoversten en drossaards zo goed 
mogelijk de bewegingen van de Lorreinen. Bij gebrek aan soldij die hun zelden wordt 
uitbetaald en ten slotte zelfs helemaal niet meer, zorgen de Lorreinen zelf voor hun 
onderhoud. 

De veelvuldige verhalen over hun barbaarse moord- en plundertochten zeggen duidelijk hoe 
zij hierin slagen. De drossaard van Stokkem werd er van op de hoogte gesteld dat de Lorreinen 
hun kampementen te Thorn, Weert, Roermond en omgeving verlaten hebben en een nieuwe 
rooftocht zullen ondernemen door onze contreien. 

Zover wil de drossaard het niet laten komen. Er moet eens definitief een eind komen aan de 
barbaarse Lorreinse uitbuiting. Hij pleegt overleg met zijn ambtgenoten uit het land van Ham, 
Genk, Peer, Beringen en Tessenderlo. Op bevel van de Prinsbisschop worden de 
dienstplichtige huyslieden opgeroepen om samen met de talrijke schutten eindelijk een halt 
toe te roepen aan de moordzuchtige plundertochten van de huurbenden van Karel IV‚ Hertog 
van Lotharingen. 

Naar schatting 2.000 gewapende mannen verzamelen zich bij Peer onder aanvoering van 
Jonker Henricus van Keverbergh van Opoeteren, kolonel van de drossaard van Stokkem. Deze 
56-jarige jonker heeft reeds een militaire loopbaan achter de rug van meer dan 2O jaar. Met 
zijn ervaring als kapitein en sergeant-majoor in dienst van de keizer is hij ongetwijfeld geschikt 
om de leiding op zich te nemen bij een actie van zulk formaat. 

De schutten en huyslieden verlaten hun woonplaatsen en verzamelen zich in Peer. De 
Lorreinen, eveneens gesignaleerd in de omgeving van Peer trekken boven Nauberg‚ dus 
aanvankelijk oostwaarts, en dan verder in de richting van Meeuwen. Van Keverbergh, 
ongetwijfeld op de hoogte van de bewegingen van de Lorreinen, weet welke richting hij met 
zijn mannen moet nemen om hen op een geschikte plaats te overvallen. 

Hij vertrekt vanuit Peer pal zuidwaarts recht de Borkel door onder Peer, naar de Bullenbeek 
en zo de Grote Heide in. Hij kiest dus de richting van het Zavelven en de Monnikswijer. De 
Lorreinen bevinden zich in de omgeving van Meeuwen tussen het Breevenne (later ook Bryven 
genoemd) en de Donderslagheide. Dus in de heide achter "Den Damp" waar ook het 
Breevenne en het ven-van-de-Grote-Heide, het Brandven, het Rood-Ven, de Monnikswijer en 
andere moerassige plaatsen gelegen zijn. 

Omstreeks 11 uur in de voormiddag worden de huyslieden totaal onverwacht overvallen door 
de Lorreinen onder aanvoering van Longueville en in zeer korte tijd totaal verslagen. Het klinkt 
inderdaad onwaarschijnlijk dat de huyslieden die gekomen zijn om de Lorreinen tot een 
gevecht te dwingen, nu zonder weerstand de vlucht kiezen. Alle andere getuigenissen wijzen 
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er nochtans op dat de mannen van van Keverbergh totaal onverwacht werden aangevallen‚ 
geen weerstand boden en "terstond de vlucht kiezende". Ook dat slaagde slechts gedeeltelijk 
alhoewel de huyslieden zich in een bekende dichtbegroeide en vertrouwde streek bevonden. 
Getuige daarvan de vele doden en gekwetsten die de tijd niet gehad hebben om zoals de 
anderen "terstond de vlucht te kiezen". Blijkbaar is Longueville zeer goed ingelicht over de 
aanwezigheid en sterkte van de huyslieden. 

Met een beter bewapende grote overmacht vallen zij de huyslieden aan bij verrassing en 
boeken een snelle en totale overwinning. De huurlingen zijn zonder genade en doen hun 
reputatie eer aan. Vele huyslieden worden "doorschooten, doorhouwen, doorsteecken ende 
jammerlijck mismaeckt”. Bij de huyslieden en schutten sneuvelen bij deze korte en 
meedogenloze slachting 381 manschappen, 390 blijven zwaargewond op het slagveld achter.  

De lichtgewonden kiezen de vlucht‚ een onbekend aantal wordt gevangen genomen om later 
tegen betaling te worden vrijgelaten. 

(Grote-Brogel betaalde 2.028 gulden losgeld voor 34 gevangen genomen dorpsgenoten. Van 
de gevangenen uit andere gemeenten werden waarschijnlijk geen aantekeningen gemaakt.) 

Het gevecht vond plaats in een omgeving waar het ene drassige ven grensde aan het andere. 
Heel de streek is sterk begroeid met vliegdennen- en berken en wild struikgewas. Dat de 
Lorreinen hierdoor in het voordeel waren, zoals door meerdere geschiedschrijvers wordt 
beweerd, kan bevestigd worden door het feit dat ze zich alleszins goed konden verschuilen. 
Als van Keverbergh geen verraad pleegde heeft hij in ieder geval zijn manschappen slecht 
aangevoerd. De Lorreinen werden later gesignaleerd rond Sittard, Roosteren, Kessenich en 
Stevensweert. Ten slotte trokken zij op 27 februari 1649 in de richting van Maastricht. 

Ondanks de vele oude verslagen en de talrijke latere opzoekingen blijft er een sluier over twee 
duistere punten: 

- Wat was er de oorzaak van dat de huyslieden totaal onverwacht overvallen en in zo korte 
tijd totaal verslagen werden. 

- Wat gebeurde er met Henricus van Keverbergh? Waarom is na Dondersìag zelfs zijn naam 
nergens meer vermeld? Zijn kasteel in Opoeteren verdween totaal. 

Op oude kaarten is de Donderslag heide meer of minder duidelijk ingekleurd. Er wordt naar 
verwezen als: palus, moeras, marais, heide, bruyère. De heide is gelegen ten noord-westen 
van Opglabbeek, net ten zuiden van Plockroy, Peer. 

Doden en gekwetsten (volgens huidige gemeenten) 

Minderbroeder P.L. Bussels publiceerde in een uitgave van Kultuurkring Neeroeteren 1976 de 
door hem gevonden gegevens, hoofdzakelijk afkomstig uit het gichtenregister van Grote-
Brogel. (In Rijksarchief Hasselt.). In 1984 verscheen het boek van Godelieve Geerkens: 
"Meeuwen 6 dec. 1648 - St. Niclaesdag, uitgave De Reengenoten Meeuwen. Flor Vanloffeld 
vergelijkt de cijfers in zijn uitgave: Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, 
Heemkring Eisden, 1988. 

https://photos.app.goo.gl/2y6xRZQYiHxiY9kL7
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As: 19 doden, 16 gewonden. 

Beringen: Beringen: 12 doden en 14 gekwetsten.  

Beverlo: 22 doden, 38 gekwetsten. 

Bocholt: Bocholt: 19 doden, 34 gekwetsten.  

Reppel: 1 dode en 2 gekwetsten.  

Bree: Beek: 12 doden en 30 gekwetsten. 

Bree: 2 doden, 7 gekwetsten  

Gerdingen: 6 doden en 2 gewonden. 

Opitter: 11 doden, 11 gekwetsten  

Tongerlo: 15 doden, 14 gewonden  

Dilsen-Stokkem: Elen: 10 doden en 9 gewonden  

Dilsen: 10 doden, 11 gekwetsten. 

Rotem: 2 doden, 1 gewonde  

Genk: 38 doden, 30 gekwetsten.  

Ham: Kwaadmechelen: 20 doden, 25 gekwetsten  

Oostham: 24 doden, 20 gekwetsten  

Maaseik: Neeroeteren: 16 doden, 18 gekwetsten  

Opoeteren: 16 doden en 18 gekwetsten.  

Meeuwen-Gruitrode: Ellikom: 2 doden, geen gekwetsten  

Meeuwen: 6 doden en 9 gekwetsten.  

Gruitrode: 17 doden en 6 gekwetsten.  

Wijshagen: 0 deden, 0 gewonden  

Opglabbeek+Neerglabbeek: 27 doden en 14 gekwetsten.  

Peer: Peer: 18 doden, 31 gekwetsten  
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Grote-Brogel: 3 doden en 8 gekwetsten. 

Tessenderlo: 19 doden, 25 gewonden  

Zutendaal: 30 doden, 19 gewonden 

Bron 
Marc Robben, website over Graafschap Loon, Motten en Schansen, Metselaarstekens en 
Merktekens: https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld  
Dit bovenstaande onderwerp: 
https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-
overzicht-2/1648-donderslag 
 
 
Wie waren de Lorreinen (1648-1654)?  

De Lorreinse hertog Karel IV, was in 1633 door Richelieu uit Frankrijk gezet en van zijn 
hertogdom beroofd. Hij verhuurde dan zijn troepen in 1635 aan het Spaanse Gouvernement 
te Brussel. Het waren vooral de Lorreinse troepen waarmee onze streken geplaagd werden. 

Door zijn onhandelbaarheid haalde Karel van Lorreinen zich de afkeuring op de hals van 
Brussel ‚ de Republiek, het Land van Gullik en van Luik. Door de vrede van Munster in 1648 
kreeg hij zijn hertogdom niet terug en vanuit Brussel kreeg hij van de Spanjaarden geen soldij 
meer voor zijn troepen. Zijn hongerige soldaten wierpen zich als havikken op de 
plattelandsgemeenten. 

Hij verwoestte Borgloon, Bilzen, Hamont, Peer, Beringen (=”puinhoop”), Herk-de-Stad en 
plunderde Herkenrode, Munsterbilzen en de commanderij Oude Biesen.Gedurende 6 jaar 
voeren de Lorreinen als een mongolenstorm over Loon.  

Zij ontzagen ouderdom noch geslacht: kinderen, grijsaards en vrouwen werden op de meest 
gruwelijke wijze mishandeld en gemarteld. 

Op St-Niklaasdag van 1648 geraakten de huyslieden van geheel de Loonse Kempen, onder 
leiding van kolonel jonker Kyverberge slaags met de Lorreinen op het grondgebied van 
Meeuwen. Van de kant van de Huyslieden telde men 367 doden en 294 gekwetsten. Van de 
verliezen bij de Lorreinen is niets bekend. Zij kwartierden de volgende jaren wel in in Loon en 
bedreven er de grootste gruweldaden. 

In 1654 verdreven de keizerlijke troepen de Lorreinen. Deze weken uit naar het zuiden en 
werden daarna door Franse troepen definitief verdreven. 

Op 25.02.1654 werd de hertog van Lorreinen gevangen genomen en te Antwerpen 
opgesloten. 

In 1595 werd het kasteel te Mechelen-aan-de-Maas volledig opgeknapt door Willem Bex, 
schatbewaarder van de Prinsbisschop en burgemeester van Luik.  

https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld
https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-overzicht-2/1648-donderslag
https://sites.google.com/site/graafschaploon/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-overzicht-2/1648-donderslag
https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/prinsbisdom-luik-1366-1794/historisch-overzicht-2/1612-ferdinand-van-beieren/1648-donderslag
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Het kasteel was met zijn stevige muren en grachten met ophaalbrug bestand tegen een kleine 
belegering. De kleinzoon van Willem Bex, Jean Curtius, huwde met Juliana de Gilteau. Langs 
deze weg kwam het kasteel in handen van Pierre de Gilteau‚ advocaat te Luik. Diens zoon, 
Arnold de Gilteau werd drossaard te Mechelen a/d Maas. Hij kwam in 1645 met zijn moeder 
in het kasteel wonen. Zijn broeder Barthel, kolonel in het leger van de hertog van Lorreinen 
bracht in 1649 de Lorreinen die van het kasteel van Stein verjaagd werden, bij zijn moeder op 
het kasteel te Mechelen a/d Maas. Drossaard Arnold, die geen mogelijkheid meer zag om voor 
de orde in te staan, koos het hazenpad. De Lorreinse legerbende was bij de gevechten te Stein 
fel geslonken en als aanvulling werden soldaten geronseld. Deze tuchteloze bende ontweek elk 
gevecht in open veld, mishandelde de plaatselijke bevolking en plunderde straffeloos. Op twee 
maanden tijd stierven 80 personen door mishandeling, honger of gebrek. Pastoor Bloemendaal 
schrijft dat de Lorreinen: "grote schade hebben aangericht en grote miserie hebben gebracht, 
zodat er veel mensen stierven.“  

De inwoners van Mechelen a/d Maas wenden zich met hun klachten tot hun grondheer 
Nicolaas de Micault. Deze liet een protestatie bestellen te Mechelen waarin Barthel de Gilteau 
en zijn moeder verantwoordelijk werden gesteld voor het leed der Mechelaren. Wetende dat 
de beschuldigingen van de leenheer, hogeproost van Sint-Servaas, geen loze woorden waren, 
vluchtte Barthel naar Luik en liet zijn troepen in de steek. Hij verkocht het kasteel in 1652 aan 
Frederik Magnus‚ Rijngraaf en Prins van Salm. De koopprijs bedroeg 40.000 gulden en twee 
gouden ketenen van 500 gulden.  

Barthel de Gilteau had de zaak goed bekeken, maar de Mechelaren bleven nog langer dan een 
jaar met de Lorreinen opgescheept. De Rijngraaf stuurde eindelijk een sterk commando uit 
Maastricht naar Mechelen a/d Maas. Het kasteel werd omsingeld en belegerd. De Lorreinen 
hadden geen uitweg. Dapper bij het plunderen en beroven van weerloze burgers maar laf in 
een echte strijd werden zij al vlug totaal verslagen. Hun overste Bassompierre en het grootste 
gedeelte van zijn soldaten werden ter plaatse gedood. "Naer een hardnekkig gevegt weerd dat 
Regiment totaliter geslagen, sijnde de overste met het grootste gedeelte op de plaats 
gebleven.” 

In 1900 behoorde het kasteel aan Bernheim en Cie die het lieten slopen. Hubert Warson die 
aan de afbraak werkte, vond op de eerste verdieping in een schoorsteen een zak met 
zilverstukken en daarin een zakje met goudmunten. Geld dat waarschijnlijk door de Lorreinen 
werd geroofd en in een noodsituatie verstopt. Eerlijk als hij was bezorgde Hubert Warson de 
zak aan de eigenaar van het kasteel. Zijn eerlijkheid werd goed beloond. Hij kreeg één 
zilverstuk en de zegen van de baas. 

- Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 1988. 
(tekst boven: M.Gorissen) 
 
Bron https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/lorreinen  
 
 
 
 
 
 

https://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw/lorreinen
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BIJLAGE V 
HET GEWONE LEVEN IN HET 17de EEUWSE VLAANDEREN1 
 
 
Het gemis aan verharde wegen maakte vroeger het verkeer zeer moeilijk. In de winter waren 
de buitenwegen echte slijkstraten. Alleen in steden waren de straten vroeger ten dele 
verhard, terwijl op de buiten al de wegen aardewegen waren. 
 
Pas in de achttiende eeuw kwam daarin langzaamaan verandering. De enige onderhouds-
werken vroeger aan de wegen, bestonden in het opvullen van de oneffenheden in de weg en 
het werpen van takkenbossen in de eeuwige putten van de straat (zoals dit nog gebeurde tot 
ca. 1930 in de polderstreek, waar takkenbossen en ook bundels stro van paardenbonen in de 
putten van de binnenwegen geworpen werden). Het is pas in de achttiende eeuw (de jaren 
1700) dat in het graafschap Vlaanderen enkele hoofdwegen tussen de belangrijkste steden 
werden gekasseid. 
 
Vervoer 
Al de wagens en karren hadden vroeger dezelfde asbreedte, zodat op al de aardewegen 
wagensporen permanent bleven bestaan. Al de wagens liepen in deze sporen, wat de snelheid 
bevorderde. Daarenboven hadden de wagen geen veren of ressorts, en het rijden in de 
karresporen verminderde de stoten. Er moest slechts tijdelijk af en toe van de wagensporen 
afgeweken worden, wanneer men een tegenligger ontmoette. Alleen de kruispunten van 
belangrijke wegen en de oprit aan zekere bruggen, waren over enkele meters met stenen 
belegd. Op de grote aardewegen met permanente wagensporen, kon een snelheid van 0 km. 
per uur bereikt worden, en op de nieuwaangelegde steenwegen kon deze snelheid tot 9 km. 
opgedreven worden. Het verschil was dus niet groot. 
In de 17e en 18e eeuwen was het enige vervoermiddel op de buiten de wagen, die zowel 
gebruikt werd om naar het land te rijden als naar de stad. Zo bezat de kleine winkelier en 
landbouwer Joannes Lust in 1781 te Westkapelle, twee oude merriepaarden, alsook "een 
waegen met sijne toebehoorten gelijck hij ten oughste en ter marckt gaet". Hetzelfde vinden 
we op de hofstede van Pieter Nachtegaele te Zuienkerke in 1767, en op de hofstede de 
Brugsche Kom te Koolkerke in 1763 (2). Om naar de markt te rijden werd de wagen echter 
overdekt met een wijte of zeil. Om snel boodschappen te verrichten zadelden de boeren in de 
17de en 18e eeuw een van hun paarden. Daardoor geraakten zij gemakkelijk door de 
slijkstraten. 
 
Verwarming 
Vroeger was men op de buiten bijna uitsluitend aangewezen op het hout dat ter plaats 
groeide, en dit zowel voor het vuurmaken, namelijk de verwarming in de haard, het bereiden 
van voeding voor mens en dier, en het "bakken van het brood; alsook voor het timmerwerk. 
Voor dit laatste werden de opgaande bomen ter plaats door boomzagers gezaagd in balken 
en planken. 
 

                                                           
1 Zie voor de uitgebreide versie Dr. Jos De Smet, Over het dagelijks Leven op de Buiten in de 18de en in de 19de 
eeuw,  https://www.zwinstreek.eu/geschiedenis/heemkundige-kringen/zoeken-in-publicaties/1665-over-het-dagelijks-
leven-op-de-buiten-in-de-18e-en-in-de-19e-eeuw-1973-01  

https://www.zwinstreek.eu/geschiedenis/heemkundige-kringen/zoeken-in-publicaties/1665-over-het-dagelijks-leven-op-de-buiten-in-de-18e-en-in-de-19e-eeuw-1973-01
https://www.zwinstreek.eu/geschiedenis/heemkundige-kringen/zoeken-in-publicaties/1665-over-het-dagelijks-leven-op-de-buiten-in-de-18e-en-in-de-19e-eeuw-1973-01
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In de 18e eeuw moesten slechts enkele gewesten uit het Noorden van Brugge kolen invoeren 
uit het Walenland, omdat aldaar te weinig brandhout groeide. 
 
In ieder huis, zowel in de hofsteden als in de kortwoningen, was een bakoven aanwezig, waar 
gewoonlijk iedere week, door do huisvrouw, het nodige brood voor het huishouden werd 
gebakken. 
 
Om al deze redenen waren de bomen, de tronken en de kanthagen, die overal op de 
doeningen groeiden, van grote waarde en werden zij in ieder pachtkontrakt of bij iedere 
verkoop zorgvuldig opgeschreven. 
 
Verlichting 
Voor de verlichting verkochten de winkels op de buiten vroeger lijnzaadolie voor de lampen 
en de lantarens op de hofsteden en in de andere woningen. Maar meestal geschiedde de 
verlichting door middel van olielampjes of van roeten kaarsen, gegoten uit het buikvet van de 
geslachte dieren. Een zeer helder licht gaven ze niet; daarom stonden de mensen vroeg op en 
gingen ze vroeg slapen. Als ze in de wintermaanden nog wat opbleven, gaf het vuur van de 
haard de nodige verlichting. 
 
In 1549 was er te Koolkerke een kleine winkel. In de kerkrekening zien we dat voor het eeuwig 
licht dat brandde vóór het tabernakel, regelmatig in de plaatselijke winkel zaadolie werd 
gehaald, die aangetekend werd op "eenen kerf". De winkelier was ongeletterd, en iedermaal 
dat er olie gehaald werd voor de kerk, sneed hij een kerf in een daartoe aanwezige stok, en 
op het einde van het rekenjaar werden de hoeveelheden samengeteld. 
 
 
Over de manier van leven van de welgestelden in de 18de eeuw hebben we twee getuigenis-
sen van buitenpastoors uit het Brugse Vrije. 
 
In 1773 spande de pastoor van Knokke, Pieter Trouveyn, een proces in tegen de bisschop van 
Brugge, die weigerde hem een grotere jaarlijkse toelage te verlenen, alhoewel de levens-
kosten in de laatste jaren geweldig de hoogte waren ingegaan. 
 
De bisschop gaf als reden van zijn weigering dat de pastoor van Knokke ver van Brugge 
woonde en daardoor minder in de gelegenheid was on geld uit te geven. Waarop de pastoor 
terecht antwoordde dat, ten gevolge van de grote afstand van Brugge (de reis heen en terug 
nam een hele dag in beslag), te Knokke alles veel duurder kostte, namelijk het bier, de wijn, 
het vlees, de vis (die uit Blankenberge en Wenduine op de markt te Brugge toekwam), alsook 
de dokter en de "medecijnen". Daarenboven was het in het noorden zeer koud en groeide 
aldaar weinig hout, zodat er brandstof uit het Walenland moest aangevoerd worden, wat 
zware vervoerkosten medebracht (46). 
 
Wat een buitenpastoor nodig had voor het onderhoud van zijn huishouden van twee 
personen, werd in 1735 opgetekend door de pastoor van Jabbeke, Franciscus Dhaeyere. En 
aangezien deze opgave van levenskosten bestemd was voor de bisschop van Doornik, die de 
grote tiendeheffer was van de kerk van Jabbeke, van wie de pastoor een verhoging van zijn 
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jaargeld wilde bekomen, heeft pastoor Dhaeyere er wel een schepje bijgedaan en iets of wat 
overdreven. 
 
Om te beginnen zes hoed of 10 HI 28 liter tarwe per jaar on ermede brood te bakken. Voor de 
250 dagen waarop vlees mocht gegeten worden, had hij twee pond of 0,928 kg. vlees per dag 
nodig. In de vasten was het een kleine snoek en twee haringen per dag, en aangezien er toen 
in de vasten noch boter, noch smout, noch kaas, noch eieren mochten gegeten worden, 
verbruikte de pastoor veel gedroogd fruit, de zogenaamde vastenspijze: vijgen, rozijnen en 
pruimen. Als groenten vermeld hij: wortels, bonen, erwten, panade en vers fruit. ledere dag 
werd een stoop (2,25 liter) bier gedronken, alsook een of twee glazen wijn, daarenboven werd 
nog een pint (0,56 liter) wijn gebruikt om het eten te kruiden. Onder de verdere 
benodigdheden voor het bereiden van de eetmalen vermeldt hij nog: suiker, olijfolie, verjus 
(zuur druivensap) en azijn, alsook paper, gember, safraan en andere specerijen. Nu en dan 
kwam hij uitzondering thee, koffie, chocolade en kandijssuiker op tafel. Want hij iedere 
maaltijd, ook ‘s morgens, werd bier gedronken. 
 
Voor de verwarring en de bereiding van de eetmalen werden gemiddeld per dag twee fasselen 
en één bundel brandhout verstookt. Voor de verlichting gebruikte de meid olie voor de 
keukenlamp en voor de verdere verlichting van het huis werden gedurende acht maanden van 
het jaar, iedere week gemiddeld o een pond kaarsen verbrand. 
 
Vier maal per jaar werd de grote was van het linnen gedaan, waarvoor ieder maal negen pond 
(4,200 kgr) zeep werd gebezigd. 
 
De jaarlijkse geneeskundige zorgen, met inachtneming van de ziekten veroorzaakt door het 
vochtige klimaat van het Noorden van Brugge en door de nabijheid van de zee, werden 
geraamd op 20 gulden per jaar; daarin waren begrepen de bezoeken van de geneesheer, de 
aderlatingen en het scheren door de heelmeester-barbier (47). 
 
 
Over het geestelijk leven is niet veel te vinden. Het gemis aan ontspanning zorgde er voor dat 
de kerkelijke plechtigheden druk werden bijgewoond. Wanneer er op een parochie een missie 
gepredikt werd, dan was de toeloop van de parochianen buitengewoon groot. 
 
De Herbergen 
In de twee vorige eeuwen bestonden op de buiten veel meer herbergen dan op onze dagen, 
want sedert 1930 is het aantal herbergen bij ons geleidelijk beginnen verminderen. 
 
De inboedels van twee herbergen uit het noordoosten van Brugge, tonen ons hoe de 
drankhuizen op de buiten er vroeger dagen uitzagen. 
 
Dicht bij de stad, in de Brugsche Kom te Koolkerke, word in 1763 alleen in de keuken vuur 
gestookt. Aldaar bevonden zich de herbergdis, twaalf stoelen een grote en een kleine 
kommode, een klederkast, een staande horlogie met houten kast, een schilderij. Daarbij 
kwamen nog twaalf stenen kannen en zeventien stenen pinten. De hoogkamer kon ook 
gebruikt worden voor de herbergklanten. Men vond er twee tafels, negen zaalstoelen, een 
rek, een schilderij, een eiken bed met voorhang, plus nog voor 23 pond (l0;5 kg.) aan tinnen 
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voorwerpen. De voorraden van de herberg waren niet zeer groot, waarschijnlijk was de 
herberg gesloten sedert de dood van de eigenaar. Aldaar bevonden zich slechts zes bottels 
wijn, twee ledige wijnvaten, twee gestellen voor tonnen en zeven stopen genever. 
 
De Geneeskundige Zorg 
De geneeskundige zorg uit de 18e en de 19e eeuw kunnen niet vergeleken worden met de 
sociale geneeskunde in onze dagen. De meeste buitenmensen waren te arm om regelmatig 
de heelmeester erbij te halen. 
 
Deze heelmeesters waren barbiers, die enige tijd gewerkt hadden als knecht of hulp bij een 
andere heelmeester van wie zij wat praktische vakkennis hadden meegekregen. Sommigen 
onder hen hadden te Brugge een examen afgelegd. Zij bezaten meestal enkele boeken over 
het vak. De gewone man trachtte zich te verhelpen met een hele reeks keukenremedies, die 
overgingen van moeder op dochter (54). 
 
In de steden woonden enkele dokters, die op de universiteit een licentiaat in de geneeskunde 
hadden behaald. Zo zien we dat landmeter De Bock, die evenals zijn kozijn Philippe Erangois 
Lippens, te Knokke op het Hazegras woonde, aldaar op 5 augustus 1786 ziek werd aan rheuma. 
Hij liet geen heelmeester komen uit Westkapelle of uit een van de omliggende parochies, maar 
bestelde een geneesheer uit Brugge. En om dag en nacht goed verzorgd te worden te Knok¬ke, 
liet hij uit Gent een cellebroeder of Alexiaan overkomen naar hat Hazegras. Wanneer de 
landmeter genezen was, betaalde hij aan de geneesheer de grote som van 43 lh.gr. wisselgeld 
voor elf bezoeken (55). 
 
Over het materiaal van een buitenheelmeester vond ik een beknopte opgave in de inboedel 
van het sterfhuis van Jacques Donche, meester-chirurgijn, overleden te Gijverinkhove in 1720: 
"Vier boucken tracterende van de medecijne ende chirurgie,.., met alle de instrumenten, 
potten, flasschen, salven, cruyden ende andere drooghen, met drie beckens ende vier 
scheirmessen...". De prijs van dit alles is echter niet ingevuld (56). 
 
Welke boeken de heelmeesters gebruikten kon ik nergens vinden. Maar van de chirurgijns 
Laureins en Adriaan Ovyn, die omstreeks 1700 te Harelbeke werkten, is een geschreven 
notaboekje bewaard met recepten. Daarin zien we dat op de buiten de barbiers de enige 
aangewezene personen waren voor de heelkundige bewerkingen en ook voor de 
geneeskundige zorgen. Meestal waren ze weinig geleerd. Het notaboekje van de barbiers 
Ovyn draagt als titel: Remedieboek en recepten om zalven te maken, om alle soorten van 
accidenten en kwetsuren te genezen. Tussen de recepten staan er rekeningen voor barbieren 
en voor geneeskundige verzorging. Met de bijzonderste ingezetenen sloten onze twee 
barbiers een overeenkomst om ze voor een gans jaar te barbieren. 
 
De recepten uit hun notaboekje geven de remedies voor het genezen van "fladersijn, 
canteyrens, uytteerynghe, seere keele, corten asem (asthma), camergaen"s speen of 
aambeien, waterzucht, langdurige koorts, "sjiatica", krauw- te, brandwonden, "roose", 
beroerdheid, gebroken ribben, "verstopte moeder", en voor het bevorderen van de 
"aerebeijt" (het baren). In deze laatste twee remedies wordt vergif gebruikt, maar de 
hoeveelheid ervan staat niet aangegeven wat savelboom (juniperus sabina of bloetfielt), een 
"graen" moederkoorn (secale cornutum). Het is dan ook niet te verwonderen dat deze 
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geneesmiddelen niet altijd de gewenste uitwerking hadden en misnoegen verwekten bij 
sommige cliënten. Waarschijnlijk hadden onze barbiers ergens iemand mismeesterd, want in 
het boekje staat aangetekend; snavens thussen 12 ende een huere, sijn mijn glase veinsters 
in stucken ghesleghen, te weeten den 3 Aogst 1722" (57)* 
 
Gewoonlijk werden de buitenmensen verzorgd in hun "doodziekte" door een heelmeester van 
ter plaatse of uit de omgeving. En dit wordt altijd in rekening gebracht in de staat van goed 
van de overledenes "over godaene visiten ende leveringhe van medecynen" ofwel "over 
leverynghe van medicamenten ende chirurginaelen dienst". 
 
 
Over de mentaliteit van de gewone man hebben we zeer weinig gegevens. De overgrote 
meerderheid kon noch lezen noch schrijven. Ze hadden ook geen stemrecht en bekommerden 
zich dan ook niet om de politiek; en ze hadden veel moeite om in armoede "rond te komen". 
 
Justus Van de Venne (Zwevegem 1796 - Affligem 1871, waar hij stierf als benediktijn), was van 
1833 tot 1837 pastoor te Beernem en hij heeft een handschrift nagelaten, waarin ook de 
zedelijke toestand van zijn parochianen wordt behandeld. 
 
"De Deernemnaers, verslonden in hune dagelyksche bezigheden, houden zich niet op met 
nieuwe maren. Zy lezen byna geene, of beter te zeggen, geene gazetten. Zy bemoeijen zich 
geenszins met het geestelyk of tydelyk bestuur der parochie. Deze goede hoedanigheid van 
gerustheid van gemoed en vreedzaamheid, komt nogtans niet uit op koelbloedigheid of 
onverschilligheids want zy beminnen regtzinniglyk en vuriglyk hunnen geestelyke en 
wereldlyke overlieden. Dit bevrydt hen van ketteryen, scheuringen en allerhande 
oneenigheden. Ik weet niet dat er op geheel de parochie te vinden is één ketter, een stevenist 
of van eenige andere hoegenaemde sekte, noch een enkele beknibbelaer van geeste¬lyke 
overheid, noch van godsdienst of politie. Zy zyn zeer begeerig en ieverig om het woord Gods 
te aanhooren. Gedurende het sermoen hangen zy, om zoo te spreken, aan de lippen van de 
predikanten; en nooit ziet men iemand buiten loopen gedurende de predikatie. Zy blyven 
weinig te kort des Zondags aen de groote pligt van Mis te hooren; maer zy zyn rnaer traeg tot 
de Vespers, waervan de oorzaek my schynt te wezen de onkost van !t oversteker. (Aldaar lag 
toen nog geen brug over de vaart Brugge-Gent, maar er lag een overzet of veer, waarvoor 
veergeld moest betaald worden).  
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BIJLAGE VI  
KEURBOEKEN BREE 1618 (1770) 
bewerkt door Mathieu Vandenbosch 
 

ORDONNANTIËN EN POLICIEN DER VIER CRISPELEN NOPENDE DE KEUREN. 
Keurboeck der Vier Crispelen met sulcke ordonnantiën en statuijten gemaeckt , deselve te 
weten, die stadt Bree met haere buitenije, Beeck, Gerdingen en Reppel, op heden den 16 
februarij 1618, ter presentie en bijwesen als gedeputeerde van Bree met haere buijtinge: 
Scholtus Meuwen, Jan Das en Lenaert Soors, borgemeesters; Henricus Jacobs en Jan Soonen 
als geswooren, Dirick Creyaerts, Matthijs Hermans, Jan Martens, Jan Viggels, Henricus van de 
Mortel, Petrus Renckens, Petrus Weijtens, Petrus Goessens, Herman Hermens en Jan 
Betskens2. 
Uijt het dorp van Beeck waeren Dionijsius Haeckmans, Jan Braeken, Lenaerd Leyen, Hermen 
Haex, Nielis Cousen, Lemmen Soonen, Reijnerus Clouters, Rut Stevens, Jaeck Jaecken, Thijs 
Paggers en Petrus Van Abroeck. 
Uijt Geringen: Lenard Hooghstijns, Matthijs Truijens, Willem Mortelmans, respective 
schepenen, Jan Thijs, Matthijs Picken en Janken Koelis 
Uijt Reppel: Laurens Tibits, Jan Bosmans, Willem Wilberts, Jacob Leucken, soo te saemen als 
besonder gedeputeerde uijt elcken crispel, om dese naervolgende ordinantien en statuijten 
helpen te maecken, ordineren en te sluijten als volght, op kosten der Vier Crispelen voorsc. 

1. In den eersten dat den Boneput van boven tot onder sal gevreedt blijven, bisonder 
van schaepen, ende niet van aldaer te torven, noch ris te steecken, noch te meijen 
ende dat op eene boete van 7 schillingen, soo dickmaels als men bevonden woort. 

2. In gelijcken die Veeweij sal gevreet blijven, geen schaepen aldaer te weijden tot 
Gielen toe, noch keutelen aldaer te raepen, noch ris te steecken, noch te meijen tot 
den Elsput toe tot den wegh naer den Kleinen Stuijvit, op een bote van 7 schillingen. 

3. Item een slaghvecken te hangen aen Millestraet en Musschenborgstraet. 
4. Item, dat geen schaepen in de Breerstraten om die stadt sullen geweijt woorden, op 

pene van 7 schillingen. 
5. Insgelijck die Gerdingen Veeweij sal gevreedt blijven van ris aldaer te steecken en 

lappen te meijen en oock van schaepen, op amende van 7 schillingen. 
6. Dat men geen vlasch sal rooten dan in de alde en ordinarisse rooten, op pene als 

boven. 
7. Dat alle broeken daar holt wassende is, sullen gevreedt blijven sonder hout daer te 

houwen oft te haelen, tensij met consent van de Vier Crispelen, als het Breer of 
Beeckerbroeck, insgelijck Gerdinger, Reppeler, Gerckenberger Eijtsvelt, die Ruijs en 
die Velterbroecken, op pene van twee gulden; die metter nacht bevonden woorden 
sal dobbel betaelen; ende is op jaergedinge op heden 14 januarij 1765 verdraegen 
dat alle die in voorschreven broecken sullen bevonden worden holt te kappen, sullen 
vervallen in een amende van dertig gulden en jeder aenbrenger sal op sijnen eedt 
gelooft woorden en hij sal voor het aenbrengen het derde deel trecken.(Dit is op den 
14 januarij 1765 in den gichtregister der justitie van Bree geregistreerd). 

8. Item dat uijt elcken huijse niet sal mogen houwen als met eenen man. 
                                                           

2 Wie is deze Jan Betskens? Kan het hier om een oude middeleeuwse verbastering van de Betten-naam gaan (Bet, 
Bettens zoon/Betskens)? De naam komt in de parochieregisters van Bree niet voor.  
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9. Item men sal in geen broeck keutelen raepen, op pene van 7 schillingen. 
10. Item men sal den bode op sijnen eedt gelooven. 
11. Den Kaubergh tot Cluijts toe sal gevreedt blijven sonder te meijen, op pene van 7 

schillingen 
12. Item den Luijs Schabbaert bemden en kissen sullen gevreet blijven naer alde usantie, 

te weten van S. Servaes af tot S. Bartholomeus toe, oft acht daeghen daernaer, op 
pene van 7 schllingen. (In marge: speciale art. voor de gemeente Beeck binnen hare 
limieten). 

13. Die bevonden woort op die gemeente ris te steecken om te swelten en die assen op 
die bemden te vaeren, sal breucken twee gulden. 

14. Item die wortelen of stocken uijtwerpt in de broecken, sal tot schan dobbel geven, te 
verstaen vier gulden. 

15. Item die op andere heerlijckheijt wilt houwen of torven, sal de breucken selfs te 
koelen. 

16. De Eijsderstraat met der heijde woort gevreet tot den Weergraaf toe om aerde of 
lappen te meijen, op pene van 7 schillingen. 

17. Men sal aen de A aen den graef geen lappen maeijen met de heijseijsen, op pene als 
boven. 

18. Van den Kleijnen Steijvit, den Maeswegh, op Schoenmaekers Eijngat loopende naer 
Knoops kleijne bemptien sal gevreet blijven tot den huijse toe voor de heijsijsi, op 
pene van 7 schillingen. 

19. Van Lappenbampt tot Heijn Soors Boschbampt tot Stevens wese recht door op 
Reijskens bampt, sal die heijseijsi gebruijckt woorden en voorders niet, op pene van 7 
schillingen. 

20. Op den Luijs van Gijselschoor op die Elsvlut toe sal den eenen den anderen niet 
aftorven ende den wegh twee roeden breet laeten en of iemant den wegh aldaer 
bedorf, sal denselven wederom bequaem maecken en verbeuren 7 schillingen. 

21. Op den geheelen Luijs den eenen en sal den anderen niet aftorven en niet dieper te 
steecken als eenen torp diep, op pene van 7 schillingen. 

22. Item eenider hebbende erf aen den Luijs of op andere plaetsen aldaer waterloopen 
sijn, sal die vaeghen en optrecken tot cours van water, op pene van 7 schillingen. 

23. Die Neerstraet tot den Kleinen Steijvoort sal oock gevreedt blijven van heijseijsi, op 
pene van 7 schillingen. Insgelijcks dat Beckelaer sal gevreet blijven tusschen die 
bemden tot den Kleijnen Stijvit, maer uijtgescheijden eenen bol denne, op pene als 
voor. 

24. Item alle broecken maer eenen torf diep, op pene van 7 schillingen. 
25. Dat niemant geen gemeijn vaerwegen sal uijtgraeven of bederven tot achterdeel der 

klaegende partijen op pene als voor. 
26. Item dat alle slaghveckens ook sullen onderhouden woorden, naer alde usantie, die 

op de gemeentens opengaen onder de vrij Crispelen op pene van 7 schillingen. 
27. Die rooten sullen gevreet blijven tot Botskens bampt tot den Weergraef toe voor de 

heijseijsi, op pene van 7 schillingen. 
28. Item, die Kleijne Rooten tot Cuijpermans bergh sal oock voor de heijseijsi gevreet 

blijven, op pene als voor. Item Panhovia int geheel aengaende, aen Moris velt tot 
Tisius bampt voor de heijseijsi en schaepen op pene van 7 schillingen. 

29. Men en sal onder het Crispel langhs de gemeijn wegen geenen leem, noch saevel 
haelen, op pene van 4 gulden. 



52 
 

30. Int Hasselt van Geerken Houben dries op die Craeneborghs hof sal gevreedt blijven 
voor die heijseijsie, op pene van 7 schillingen. 

31. Item daer geen vecken of gevreedt is, in het vaergat, en sal men de beesten aan 
velden of bemden niet mogen panden. Reppel 

32. Van Waelpraets af tot Grobbenbampt ende den anderen hoeck wederom op Thijs 
bampt tot Fleutiens Jenne sal gevreedt blijven voor heijseijsie en torven en van ris te 
steecken, op pene van 7 schillingen. 

33. Item dat Vlasch rooten sal oock gevreedt blijven van torven, op pene als boven. 
Insgelijcken dat Moolenbroeck van holt uijt te houwen en torven steecken ende te 
meijen, op pene van 7 schillingen. 

34. Item in de straet achter de moolen geen torf of vlicken mogen te steecken, noch 
heijen en oock geen holt te houwen, op pene van 7 schillingen. 

35. Item den Steen met den Tackbroeck, te weten het Horbroeck, aldaer geen holt te 
houwen, op pene van 2 gulden. 

36. Item de straet voor Tibots sal gevreedt blijven voor de heijseijsie uijtgenomen eenen 
bolden op pene van 7 schillingen. 

37. Dat broeckxken gelegen langs Swermsdijck met(t)er straeten tot aen 
Oedenhovenshof voor de heijseijsie en geen holt te cappen, op pene als voor. 

38. Item als jemant van buijtens dorp Reppel waeren, die op die gemeente comt holt en 
gras haelen, sal mogen gepant woorden in absentie der bode. 

39. Item die in den heertganck woont, sal met den heerdt vaeren, of hij sal sijn beesten 
op sijn erf halden, op pene van 7 schillingen. 

40. Item, die sijn beesten op de gemeijnte voet en laet gaen weijden, sal den heerdt 
helpen houden, te verstaen, die hun beesten snaghs op stal oock hebben in den 
heerdtganck woonen, op pene als boven. Eijtsvelt. 

41. Item van Willem Kroeckx kersenbampt tot Jan op Eynder, tot Henricus Bormans hof 
tot ter beecken toe, sal gevreedt blijven voor heijseijsie en ris, op pene van 7 
schillingen. 

42. Item die bevonden woort op ander luijder erf holt te houwen of stuck uijt te werpen 
oft in eenige bemden gras te snijden of meijen oft andere vruchten te plucken, sal 
weesen op pene van kaeck, soo daer toe staet. 

43. Item die Duijsselterbeek sullen die naebueren aldaer ter weken, als men die vandoen 
heeft, eens gebruijcken, te verstaen van saterdaeghs snoenens tot sondaeghs op den 
noen. 

44. Die Gerdingerbeeck te haelen, als men die van doen heeft. 
45. Item die Nieuwe Beeck van boven aen te vaegen tot onder uijt, den eenen den 

anderen noijt af te nemen, naer alde usantie, en die niet en vaeght, en sal noijt 
mogen weteren, en te vaegen tot Hairsmans langen bampt. 

46. Item van Musseborgh af tot Roetenbeeck toe en soo voor Nulkens tot Veeweije toe 
woort gevreedt voor de heijseijsie en keutelen te raepen, op pene van 7 schillingen. 

47. Die naerburen onder Bree gelegen in de Musseborghheijde verdraegen, als dat de 
Rootebeeck sal haeren loop hebben, te weten ten alderminsten eenen dagh, te 
weten saterdaeghs, tot op Musseborghs heijvelt, naedemael die beesten van dorst 
der naebueren te kort gaen ende dat op amende als boven. 

48. Item geenen torf te haelen met den nacht int broeck of op den Luys of op andere 
plaetsen en dat op pene van drij goltguldens. 
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49. Item of daer jemant die onder de Vier Crispelen niet en gehoorden, bevonden woort 
holt te haelen of torven te steken op onse gemeijnte, sal gestraft woorden naer des 
heere wille salvot. 

50. Item dat die Vier Kerspelen sullen tot dese keure altijdt mogen af en toe doen, op 
jaergedinge, naer recht behoore. 

51. Is geordineert en verdraegen dat die bode die die voorschreven keuren aenbrenght, 
sal hebben boven die pene vijf stuijvers. 

52. Item dat den bode niet en sullen mogen panden, tensij dat den heere eerst en vooral 
visitatie gedaen sal hebben. 

53. Item den bode sal hebben van elck panden, van dengeenen die hun te recht sal 
gepant hebben, vijf stuijvers en soo daer questie waere van de pantschap, hetsij 
tereght of te onreght gepant waeren, hunne beesten sullen mogen voor die pene in 
handen van justitie namptiseren en daermede sal den pant ofte beeste gelevert oft 
gerelaxeert worden. 

54. Die Gerckenbergerstraet sal gevreedt blijven tot ter dijck toe voor schaepen ende 
heijseijsie, op pene van 7 schillingen. 

55. Item dat de bode den vergunnen Luijs niet en sal mogen gebruijcken met uijt te 
torven, soo voor hem als iemants anders te verkoopen. 

56. Item dat voortaen niemand van wat dorp oft gehught sijn mogen, en sullen ten 
avontspeel mogen gaen of versoecken, tenzij dat daer gasten van feesten sijn of 
geroepen woorden, op pene van drij goltguldens ten behoeve ieder voor sijn hooft. 

57. Item een bruijdegom met sijne bruijt, te kercken komende, sullen gehalden sijn te 
geven naar macht sulckx versoecken ende ten aldermeesten of ten hooghsten niet 
meer als een aem biers gehalden sijn; wilt den bruijdegom meer geven, staet tot 
hem. 

58. Dese voorschreven ordonnantien of keuren zijn met die naeburen ende die 
gedeputeerde der Vier Crispelen voorschreven gesloten en gemaeckt tinere optinent 
et non admittende, salvo op huijden den 16 februarij 1618 en op den 18 februarij 
gepubliceert en uijtgesproken met vollen klockengeluijt ter gewoonelijcke plaetsen 
binnen Bree, vocatis vocandis, sonder prejudicie van Sijn Hoogheijt onsen Prins en 
sijnen hooghen officier. 
            Quod attestor Henricus Neijens, 
            Oppidi justitie secretarius. 

59. Item is conditie involgens act op huijden voor justitie Bree gerealiseert en voor ons 
gethoont, als dat den Hasselter heertganck sigh verobligeren in eene amende van 
vier gulden, die den veehoeder niet mede willen helpen betaelen. Gerealiseert voor 
justitie, Bree den 8 januarij 1770. 

Bron: Rijksarchief Hasselt, Gemeentearchief Bree, inv. nr. 16. 
 

Met toestemming van de bewerker voor het internet geschikt gemaakt door Herman de Wit, 
2002, deze pagina is een onderdeel van de-wit.net. 
 
 
 
 
 

http://de-wit.net/
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BIJLAGE VII 
BREE EN HET BEWOGEN LEVEN VAN LEONARDUS SORS 
door Karel Soors 
 
 
Het eerste document dat we vinden in de geschiedenis van Bree en dat spreekt over de 
Soers(en) is dat van Petrus Soers als Schepen van deze stad  Bree in 1539.  
 
Na Petrus kennen we een Tijs Soers en Catharina Sors die het peter-en meterschap kregen in 
de familie van Lenart Sors de zoon van  Rutgerus Soers. 
 
Is Peter Soers de vader van So(e)rs  Rutgerus? We weten het niet. 
 
Rutgerus en Elisabeth Smets (Smeets) hadden 4 kinderen : één dochter en 3 zonen: Catharina 
gedoopt op  4 september 1583, Joannes was de oudste zoon, geboren op 30 mei 1585, Jacobus 
op 7 april 1591 en Lenardus Sors op 1 mei 1588.  
 
Joannes huwde op 21.01 1612 met Lappen Anna. Geen gekende kinderen. Het is een grote 
kans dat hij de link is met de Soorsen uit Bocholt? De familie Lappen stamt uit Bocholt.  
 
Lenart Soers was eigenaar van het Soorshof in Bocholt omstreeks 1623. 
 
Catherina Sors huwde op 07.04.1610 met Godefriedus Custers.   
 
Catharina Elisabeth Sors huwt met Leonardus Dingens op 02.10.1612. Zij hebben 10 kinderen. 
 
Van Leonardus ( Lenaert ) Sors weten we meer te vertellen . Hij had een belangrijke plaats in 
de geschiedenis van Bree. 
 
De voornaamste vraag die we eerst stellen : waar komen de Soers(en) vandaan? 
  

 
 

De stad Diest (Vlaams-Brabant) 
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De Soorsen bewoonden Diest reeds in de vroegste middeleeuwen en bekleedden belangrijke 
functies in de bloeiende stad aan de Demer. De Heren van Diest, tot wie sommigen hoorden, 
hadden direct of indirect te maken met commanderijen en met het bestuur van de stad aan 
de Demer. We vinden ze terug in de commanderijen  van Bekkevoort,  Herk de Stad, Gruitrode, 
en in het Noord Limburgse Gemert en telkens vinden we ze in belangrijk gezelschap.  Vanuit 
Diest was er een ook druk verkeer richting Peer , Maaseik , en Weert i.v.m.  de lakenhandel. 
 
 
DIEST EN ‘T SOERS 
Voor de Schepenen van Diest getuigden twee dochters van Jan Soers in aanwezigheid en 
Eustasse van Hokendaele, grondlegger optredend voor Wouter de Rode: 
 
14.02.1312 
Twee dochters van Jan Zors, Ida ‘tSoer en haar zus Magtheld dragen de eeuwigdurende rente 
van 20 schillingen  betalend die ze hebben op het huis van Jan Entvogel in de Vissersstraat  
over aan Hendruk Karis.  
 
En een tweede maal  draagt Magtheld  een eeuwigdurende jaarrente van  23 schillingen over 
aan Lutgard van Geneve ; begijn ,  betalend op het huis van Jan Scortoop in de Vissersstraat . 
 
Jan Soers is in 1438 tot 1442 bouwmeester van de Sulpitiuskerk. De noordzijde is het werk van 
Jan Soers en Van Vorst (zie M; Vander Eycken, geschiedenis van Diest, p. 89) 
 
Jan Soers wordt de eerste maal uitbetaald ‘Item : meester j.soers ontvangen als meester van 
de werken zal hij hebben X gldn jaars, een dubbel daarvan als we hem ontbieden. Dit is 
geschied ’t X dagen in december en als niet werkt krijgt hij geen loon, meeste dat jaarloon nog 
dacheure’ 
 
We zien dat hij 11 gripen als loon ontvangt voor 1440. 
 
De bouwmeesters hadden een zwervend bestaan. Jan werkte niet alleen in Diest, maar ook in 
Aarschot en Ieper. Hun kennis hadden ze van de Romeinen en Grieken, maar ook uit eigen 
ervaring en door de opleiding van ouderen. Die kennis werd goed bewaard doordat de gilde 
streng was georganiseerd. 
  
Henri Soers  krijgt als werkman 8 gldn en X boddragers (Hollandse munten). 
 
Godevaert (of Govaert ) Soers of Zoers, zoon van Godevaert en Anna Cools, schepen in 1645,  
rentmeester van de Heer van Diest (prins van Oranje) en advocaat bij de Raad van Brabant, 
gehuwd met Elisabeth Van den Hove (+1686). Bron: H. van den Hove d’Ertsewijck, in Oost 
Brabant 17 , 1980, p.38 . 
 
Kerstiaen  (of Christaen ) Soers  of Tsoirs was in 1430, 1443, 1444 , en 1448 schepen van Diest 
en Henri Soers in 1451 meier en ontvanger of rentmeester van de abt van Tongerlo in Diest. 
 
F. Soers was in 1662-1666 secretaris in Diest (M. Boone en Th. De Hemtinne, Oorkonden van 
het Hendrik Kempegasthuis in Diest. Brussel, 1993). 
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Mijn opzoekingen brachten nog meer Soers(en) aan.                                                                                     
Reeds in 1364 vinden we een Henricus Soers als getuige bij notaris Joannes de Roza uit 
Kersbeeck. Deze maakt het testament op van Henricus De Wanghe, zoon van wijle Franco de 
Beckvort op 14 september 1364. Als getuigen treden op: Henricus Hoenbeke, Joannes 
Pertman, Walterus Store, Joannes de Pelt, Henricus Soers en Elisabeth Comans. 
 
1424-1439 Joannes ‘tSoers: proost of prior van priorie van de Hertogen-eiland te Gempe (St. 
Joris Winge). 
 
1440 Beatrijs ’t Soers koopt gronden aan in Tessenderlo. Het kerkfabriek verkoopt die 
gronden om de St. Martinus kerk te vergroten. We weten dat het team Van Vorst van Diest er 
werkzaam was (uit: Broeder Max in Tessenderlo vroeger en nu). 
 
Jean Seigneur de Cronendael, reseveur general du prince éveque de Liege  1671 had Marie 
Hendrickx als echtgenote; dochter van Christophe Hendrickx en van Catharina Soers 
(Schepenbank Oostham, 16de eeuw). 
 
00.11.1550 Lenaert Soers en Art Bathen en Joris soan. 
Ze kopen langs de schepenbank en goeden Art Bathen van Lenaert Soers een stuk land voor 
47 rgls bbdx geld Godsgeld 1stuiver lycoop 23 stuivers. 
Soo gichten en de goeden Lenaerts voirs met sijnen huisvrouw , sebastiean eenen bempt 
gelegen . Op den 10.05.1563 bekend Lenaert Soers betaald te zijn. 
 
07.03.1552 Kwijtschelding van Cecilia (Baeten) Diericks, Baetens dochter met haren geleverde 
momber Wouter ’t Soers. Zo heeft Cecilia met recht gequiteert tot behoef Wouter van 
alsudeke 3 rgls jaarlincx als mij geldende hadde aan Wouter voirs panden gecomen van Sijnen 
huisvrouw wegen. 
 
Commanderij van Becevoort archief nr: 1189 en 1170  
De erfgenamen van wijlen oud burgemeester Paulus Ferdinands vanden Goedenhuyzen bij 
verkrijgh van juffrouw Catharina vanden Goedenhuizen voor Ambrosius Zoers van een half 
boinder bemps gelegen buten die wester poerte in de marckbemde.   
 
 
DIEST BRABANT 16DE EEUW 
1558  De Spaanse overheersing lokt onlusten uit, de Staatse rebellen en de calvinisten worden 
vervolgd en vermoord.  
Jan van Ghele, apotheker te Diest, was gehuwd met Mayken Soers en  hij had met haar een 
zoon Lucas. Luca Van Ghele was een kramer en handelde in Laken en andere Stoffen. Zij 
steunden de oproer tegen de Spaanse interventie. Maar 13 oproerlingen werden gehangen 
door de Bloedraad van Alva. Ook werden 130 calvinisten verbannen en al hun bezittingen 
werden verbeurd verklaard. Sommige onrustokers konden  vermomd vluchten naar rustiger 
oorden. (uit Van Audenboer, De schutters en ambachtslieden van Diest in 1569). 
 
1589-1607 
Bij de Spaanse muiterij te Diest (een gevolg van het niet uitbetalen van het soldij), werd 
niemand ontzien . Ook in de onmiddellijke  omgeving werd er geroofd en geplunderd: Zichem 
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werd platgebrand en de bevolking vermoord. Alleen de pest en andere besmettelijke ziekten 
waren in staat hen op de vlucht te drijven. De bevolking kwam op één derde. De verarmde 
bevolking, de blijvers, bouwden paalwoningen op eenzame plaatsen om zich veiliger te 
voelen. Anderen immigreerden naar het land van Loon. Daar namen ze de plaats in van 
anderen die zelf gevlucht waren . 
 
De eerste Soersen die we in de parochieregisters van Diest vinden zijn:  
Mathijs Soers gehuwd met N.N. Elisabeth. Ze hadden één gekende dochter Catharina, 
geboren op 25 april 1590. 
 
Joannes Soers gehuwd met N.N. Merensen. Ze hadden één gekende zoon Joannes, geboren 
op 1 mei 1590. 
 
Govaert Soers gehuwd voor 1603 met Cools Anna. Ze hadden 5 gekende kinderen; vier 
dochters en één zoon. 
1642 met Van Hove Elisabeth. Hij had vier zussen Zors : Margaretha, Catharina, Anna, Maria 
en Christina.  
 
Waarom zijn deze zo belangrijk? Hun dochter Christina geboren op 09.11.1615 was gehuwd 
met Martin Van den Boom alias Smeets. Hun zoon Godefroid zijn testament bracht ook voor 
haar zus Margaretha Soers, die gehuwd was met Jan Goedenhuyzen profijt . 
Van den Boom voor onderwerp van het testament voor Martin van den Boom en Christine 
Soers. Testament van Godefroid van den Boom voor Martin van den Boom en Christine Soers. 
1665 . Annex Testament Van den Boom van Christine van den Driesche weduwe van Jean 
Cools en tot profijt van Christine Soers 1621. 
 
 
HERK DE STAD 
In Herk de Stad vinden we de stam Soers terug in de parochieregisters. Vanwege de 
moordmachine die de Spanjaarden inzetten trekken de Soersen weg uit Diest naar het 
versterkte Herk de Stad. 
 
Arnoldus Zoers gehuwd met Elisabeth overlijdt er op 01.09.1578 en Ermelinde Soers  trouwde 
met Ambroise Stas op 06.10.1579. De stam is zeer uitgebreid. Arnoldus Soers lijkt de 
stamvader te zijn van het geslacht Soers  in Herk tot in de 19de eeuw. 
 
Bij het boeiende verhaal Claes en Peeter Fasol , broers in dienst van Bree (1676-1711) ontdek 
ik de familienaam Soers in Bree.  
 
Bij de geboorte van Joannes Audenhuizen op 19 mei 1696 werd Christina Elisabeth Soers 
meter. Families als Soers, Cox, Van de Mortel, Loyens en Smeets vinden we terug in de analen 
van Diest en ook in Tessenderlo en Bree . Het is de vraag of die families vertrokken uit Diest 
wegens de bemoeienissen van de Spaanse krijgsman Alva. Was de Reformatie of mogelijk de 
neergang van de economie in Vlaanderen oorzaak van de vlucht naar Limburg? 
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De inname van Diest door de Fransen in 1580. 

D’Alencon rijdt aan het hoofd van zijn troepen door de Zichemse Poort Diest binnen. 
 
Door de vele krijgsverrichtingen in het noorden en de onzekerheid die daardoor ontstond, 
trokken vele bemiddelden naar Maaseik, Bree en Keulen, omdat daar de economie zich aan  
’t herstellen was. 
 
De dood keek om de hoek en het leven leek onzeker, stichtingen en broederschappen brengen 
het leven na de dood dichterbij. Het kopen van aflaten komt meer in zwang en is het 
Middeleeuws wapen voor een zorgeloos sterfbed.  
 
Ongecontroleerde roverbenden brachten hongernood en ziekten in de graafschappen. Terwijl 
heersers en kerkmeesters zich veilig terugtrokken achter zwaar bewaakte muren en onder-
tussen  hun zakken vulden. 
 
Alleen rijk geërfde  boeren brachten enige economische bloei omdat ze spaarzaam leefden en 
zo hun positie verbeterden en publieke functies als burgervaders en armenmeesters aan-
vaardden .  
 
Anderzijds is deze periode het een begin van grote uitvindingen en ontdekkingen 
(boekdrukkunst 1450), de Nieuwe Wereld wordt ontdekt (Columbus 1492). Nieuwe 
denkwijzen steken de kop op. Terwijl de kerkleiders zich verrijken door het verkopen van 
ambten en erop  los leven  alsof de duivel op hun hielen zit.  
 
Een Reformatie is het gevolg (1517). Het gezag wordt ondermijnd, de bisschoppelijke macht 
wordt beperkt, men eist lager belastingen en inspraak in het bestuursapparaat en 
handelsvrijheid, godsdienst vrijheid en burgerrechten. De gevolgen zijn niet mis . Met de 
beeldenstorm (1566) breekt de strijd los tussen Rooms-Katholieken en Gereformeerden. De 
Staatsen en de Spaanse Vorst voeren oorlog.  
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LENAERT SOERS 
Als we het boek De geschiedenis van Bree van S.F. Maes en J. Dreesen, pr. lezen  en vergelijken 
met mijn persoonlijke opzoekingen, dan kunnen we een reconstructie maken van Lenaert 
Soers zijn actief leven in de stad Bree.  
 
Lenaert Soers werd boven de doopvont gehouden op 01.06.1588 in Gerdingen. Zijn ouders 
waren Rytgerus Soers en Elisabeth Smets. Zijn peter was Tijs Soers  en de meter Aleydis Smets  
uit Maaseik. 
 
Waarschijnlijk volgde hij de Lagere school in de Opitterstraat  of de kluizenaar-school in Beek, 
en mogelijk later de Latijnse school in ‘s Hertogenbosch of Maastricht. 
Omstreeks 1606 kwam Lenard samen met enkele Breese gezellen en richtten ze  een 
schuttersgilde op. Hij was toen 18 jaar. 
Dat hij zo’n actieve rol zou spelen verklaart dat zijn ouders mensen van stand waren. 
Waarschijnlijk zijn ze gevlucht uit Maaseik waar we ooms en tantes terugvinden. 
 
De jonge schuttersgilde van St. Catharina  
Als je de leden nagaat moet je toegeven dat de meesten uit de gegoede burgerij komen: 
Lamberus Jacobi: Keizer, Lenaert en Das: Koning, Lenaerts Soers en Arnoldus Nuyen: 
Gouverneurs van deze Gilde, Jacoba Smets, Leonardus  Dingens e.a.  Op zon- en feestdagen 
na het lof trokken de schutters met hun buks om te oefenen in het wipschieten. De 
schutsboom of wip was een mast van ongeveer 25 meter hoog. Wie er in slaagde de houten 
papegaai van de wip te schieten mochten zich een jaar keizer en koning van de gilde noemen. 
 
De gilden ontstonden als keurkorpsen van de stad en werden vanaf  1500 enkel ingezet als 
ordehandhavers en bij feestelijkheden. 
 

 
 

Tekening van Remacle Le Loup (ca. 1738). 
De tekening toont de bron van de Boneput   

en de schietboom van de Oude en Jonge schuttersgilde 
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Op het Stadhuis van Bree vinden we nog de gildeketen met de zilveren platen uit 1608. We 
vinden er Lenart Soers terug als Gouverneur samen met Lambertus Jacobs, Lenart Dass en 
E.H. Arnold Nuyen ; kapelaan en schoolmeester. 
 
De 80 jarige oorlog raasde als sinds 1568 door onze gebieden en in 1609 waren de zuidelijke 
gebieden stilaan aan het doodbloeden. Tot  eindelijk een twaalfjarig bestand werd afge-
kondigd met de opstandige Noordelijke  Provinciën. Maar de vrede hield slechts stand tot 
1621.   
 
Op 06.02.1611 huwde Lenaert Soers in Bree met Barbara Van Eygen . Ze hadden samen 11 
kinderen : 
1.Joannes So(e)rs , geboren op 04.12.1611 , huwt op 23.09.1637 met Catharina Van den Steen, 
een a Lapide 
2.Agnes 22.09. 1613 ,                   P. Lambertus Jacobs   M. Anna Schelen    zij huwt op 26.06.1636 
met Gruters Leonard. 
3.Catharina 01.05. 1616         P. Leonardus Winckens  M. Elisabeth Renckens; en huwt  met 
Godfriedus Beutens alias Desmey 
4.Martinus 11.11.1617              P. Joannes Das  M. Agnes Jacobs; auteur in Leuven 
5.Maria 10.09.1619                    P. Matheas Soers  M. Agnes Jacobs     en huwt Willem Cox 
6.Hilwigis 15.05.1621                 P. Gerardus Haex   M. Helena Van Eygen 
7.Anna 19.04.1623                      P. Anthonus a Lapide M. Helena Van den Nieuwenhuijze; en 
huwt met Francis Jacobs 
8.Jacobus 1624                            P. Jacob Giskens  M. Anna Soenen; kunsthandelaar in Ieper 
9.Christina 25.03.1625               P. Mathijs Taps    M. N.N. 
10 Mathijs 14.04.1627               P. Leonardus Das M. Anna Van Eygen   
11. Barbara ° 21.06.1636 
 
Het is opmerkelijk, de goede geest die heerste tussen de gildebroeders. De meesten van hen 
vinden we terug als peter bij het doopsel van Soersen. 
Anthonis van den Steen lic. in  de rechten, Schout van Overpelt, geboren ca 1580 en overleden 
op  16.12.1655 gehuwd met Oda Van Elsrack, geboren te Hasselt, dochter van Petrus Van 
Elsrack en Catharina Van Herk. 
   
In 1622 wordt Elisabeth a Lapide ( Van den Steen) boven de doopvont gehouden. De ouders 
zijn a  Lapide Anthonus en Oda  Elsrock.  De peter en meter kennen we ook Leonardus Soers 
en Margaretha N. 
 
In de relaties die Lenaert Soers onderhield komen de namen van  Cox , Fasol , Van den Steen,    
Loyens , Jacobs, Dingens  , Das  en Van de Mortel voor. 
 
Zo huwde zijn dochter Maria (Sors/Sours) met Willem Cox (+ 1676) rentmeester van Alden 
Biesen, drossaard en schepen van de Hoge Justitie van Bilzen.  
 
De burgerij emancipeerde zich op intellectueel vlak. Geen enkele stad in Brabant of Limburg 
of ze had naam, kwam naar buiten met een Latijnse school. Meestal op 17-jarige leeftijd 
volgden studenten de cursus aan de universiteit . 
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De kinderen van Lenaert  Soers 
We kunnen de gangen van de zonen van Lenaert nagaan in Leuven en Antwerpen. Martinus 
Soers vinden we in 1641- 1643 terug als auteur  in de stad Leuven. Hij volgde cursussen aan 
de universiteit van Leuven voor het ambt als medicus. In de wereld van de medicijnen 
bespreekt hij  met succes de medicinale vooruitgang. Onder zijn Latijnse naam Martini Soers  
de Breesis werkt hij aan een gedrukte verzameling van 12 stellingen die  hij verdedigt  onder 
voorzitterschap van professor Plemp. Plempius (1601 -1671) is een bekend medisch 
onderzoeker  en professor aan de Leuvense universiteit. Plemp volgde de theorie van William 
Harvey die in 1626 reeds de bloedomloop beschreef. Zijn theorie bestond eruit dat het bloed 
niet opbruist in de aderen, maar erin gepompt wordt door de hartspier. 
 
Uit 1641 bewaard gebleven werken:  
Repetitio de  tertiana, Leuven . 
Striturae in ceritumquendam eburonem inconditum  blateronemm controversiae de curanda 
tertiarna inter D.D.P. et V.F. Plempium 1642; bij Martine Soers en Petrus Barba  auteurs 
- Vopiscus Fortunatus; 
 
Martinus Soers wordt ook genoemd in het historisch woordenboek over gezondheidsleer,  
uitgave 1875 door l ’abbé Louis Morel te Lion 
              

             
Professor Plemp 

 
Jacques (Jacobus ) Soers wordt genoemd in de annalen van de St. Lucas gilde, samen met 
Andre de Coninck  en André Lambrecht tijdens de jaren 1643-1644 als leerlingen van de 
schilder en graveerder Jan van Yperen.  Jacobus  wordt meester genoemd in 1660. Ook is 
Jacobus actief bij de opbouw en verkoop van kunstwerken in exposities in het stadhuis van 
Ieper. De stad Ieper heeft al zijn archieven verloren tijdens De grote oorlog.  We hebben dus 
niets van zijn werk en kunnen achterhalen.  
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Iepers ijzerwerk uit 16de eeuw 
 
Jan Thomas Van Ieperen was een 17de -eeuwse schilder die door Cornelis de Bie in het Gulden 
Combinet van de edele vrije schilder const (1661) wordt vermeld als medewerker van Rubens. 
Na het overlijden van de grote meester in de schilderkunst vertrekt hij naar Wenen. Hij is 
bekend door zijn portretten aan het vorstelijk hof in Wenen. 
 
COX- SOURS 
 

 
 

Grafmonument van Willem Cox en zijn echtgenote Maria Soers 
 

Van Willem Cox en zijn eega Maria Soers vonden we een wapen op een grafsteen in de kerk 
van Oude Biesen. De opbouw van het wapen Sours:  hoofdwapen of stamwapen. Cox wapen 
: in keel (rood), een muurhaak in goud. Het muuranker duidt op vakwerk (wapenboek Rietstap,  
p. 478).     
Wapen van de familie Loyens: Een molenijzer (molenaar), klaverblaadjes ( landbouwers); als 
eerste breuk  gebruikt men normaal een Franse lelie (oudste zoon) en als tweede breuk kan 
er dan een klaverblad (tweede zoon) zijn. Dit is één van de mogelijkheden, volgens Lucien 
Penders. Interessant, dat molenijzer; er moet in de familie een molenaar geweest zijn? 
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Margaretha Soors werd in 1640 de echtgenote van Jacobus Betten3 en wordt elders 
Margaretha Van den Mortel alias Soors genoemd. Het Mortelhof in Bree : we lezen bij Pater 
Maes: Claes Van de Mortel huwde met Heylke (Helena) Soors en ze hadden 5 kinderen 
waaronder  Margaretha. Margaretha werd later weduwe van Hendricus Soors.  
 
Sulpitius van de Mortel was burgemeester van Tongeren in 1620. De familie was afkomstig 
van Diest en vestigde zich omstreeks 1600 in Tongeren. Hun wapen was van zilver met drie 
zwarte dwarsbalken en het zwart schildhoofd was bezet met een zilveren lelie. 
Opvallend is wel dat de familie Van den Mortel ook thuis hoorde in Diest. Samen met de 
families Loyens, Cools, Thielens, Cox  en Soers hadden ze bezittingen in Diest. Later vinden we 
ze terug in Maaseik en Bree. Ze hebben daar dan waarschijnlijk hun schaapjes op het droge. 
 
Willem Cox heeft zijn huwelijk met Maria Sours aangegrepen om het wapen van de familie 
Cox aan te  vullen met het wapen van de familie Loyens. Dat wapen was een mooie oplossing 
voor een luisterijker Coxwapen met ook nog een gevleugeld helmteken met uitwaaierende 
takken. Het was overigens gebruikelijk om van een familielid een wapen te lenen. Dit 
geassumeerd wapen gaf meer cachet aan de grafsteen van één van de belangrijkste 
rentmeester van de Duitse Orde.   
                                     

 
 

Molenijzer, naar een tekening van Karel Soors 
Bree heeft nog maar pas de perikelen met de geuzensoldaten en de gevechten met hun 
Spaanse tegenstanders achter de rug of oproerige Spaanse soldaten belegerden de stad en 
eisen 10.000 guldens. 
 
Op 16.12.1618 werd in Bree het keurboek met de buitenijen Beek, Gerdingen en Reppel  
goedgekeurd. Op dat moment is de scholtus  Meuwen en Lenaert Soers is burgemeester   
samen met Jan Das. 

                                                           
3 Hierover is in dit boek veel onderzoek beschreven met andere uitkomst (jcb).   
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In het jaar 1618 begon de Dertigjarige Oorlog. De grootste ramp die kon gebeuren, 400 jaar 
geleden. Aan het eind van deze oorlog waren veel dorpen compleet verwoest en ontvolkt. De 
rebellen waren protestanten. Ze verenigden zich in een verbond. En de Katholieke vorsten 
verenigden zich in een liga. Ook de Denen, de Spanjaarden, Fransen en Nederlanders gingen 
zich moeien. Soms hadden de Protestanten de overhand en soms de Katholieken. 
 
Uitgehongerde soldaten, losgeslagen huurlingen trokken door het land, niemand was veilig; 
ze plunderden, martelden en verkrachtten. Onze mensen vluchtten het bos in wanneer hun 
verkenners vertelden dat de bloeddorstige horden in aankomst waren. 
 
In 1623 vinden we Lenaert als rentmeester van de witheren van Postel bij aankoop van ‘De 
Soeten Naam Jezus’. 
Het vroegere Capucienenhuis werd voordien ‘De Soeten Naam Jesus’ genoemd. Het refugie-
huis van de  Witheren van Postel werd er rechts tegenaan gebouwd. In een acte van 1623 
lezen we: ‘Heden 24 Juli 1623 heeft burgemeester Gobbel Sannen als gemachtigde van de 
erfgenamen van wijlen meester Gerard  Creyart zaliger verkocht aan burgemeester Lenaert 
Soers in naam van de eerwaarde heer  Prelaat tot Postel, een huis binnen de stad Bree, tussen 
Lenaert Jacobs twee huizen gelegen; genoemd ‘De Soeten Naam Jesus’ met hoef en alles wat 
er bij hoort en dat voor de som van 1600 Luikse gulden contant.  
In de akte staan dan nog de lasten opgesomd: Aan de heer pastoor: een vierijzeren (een 
zilveren munt met een ijzeren kruis erop) jaarlijks in plaats van een vat roggen. Nog jaarlijks 
een penning cijns voor lasten op de aankoop. Ook zullen de lasten en kosten van de 
erfgenamen  op de huizen tot het feest van St. Michiel moeten worden betaald. Ook werd er 
afgesproken voor een degelijke lycop (een drink bij een verkoop op kosten van de aankoper),                
Item tot Godspenning een Albertus Cruys daalder. 
 
Deze aankoop gebeurde ten huize van Soers Lenaert binnen Bree en de lofwaardige getuigen 
waren Gerard Haze en Art Coppen. Op het einde van de oorkonde hebben naar waarheid 
Sannen en Soers met eigen hand ondertekend. 
 

 
  

Het Capussienenhuis, voorheen ‘Den Soeten Naam Jesus’ 
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 In 1628 besloot Bree de Stadspoorten gesloten te houden voor vreemde troepen en te 
onderhandelen. Zo konden de scholtus (schout) en burgemeester Lenaert Soers de 
verschillende legers en krijgslieden buiten Bree houden. De aanvoerders werden telkens 
getrakteerd op wijn en voedsel.  
 
In 1632 dreigde er weer gevaar, ditmaal vanuit het Noorden. De prinsbisschop vaardigde in 
maart een ordonnantie uit, dat er geen graan uit het bisdom mocht. De 5de juni lagen de 
Hollandse legers voor Roermond. Daar het beter was te voorkomen dan te genezen, reden op 
10 augustus onze scholtus en burgemeester Lenaert Soers naar ’t koningsleger met twee vaten 
wijn, één vat boter, acht schouwers en anderhalf vat haver voor een waarde van 83 gulden.  
Het hielp want het leger rukte op in september en trok voorbij Bree richting Hamont. 
 
Juni 1633 lag Graaf jan Van Nassau met zijn troepen te Opitter en Tongerlo, en weer zijn de 
burgemeesters Soers en Nuyens er om hem een bezoek te brengen en te overtuigen om de 
stad en de buitenijen vrij te houden. 
 
In 1635 en 1636 maakte een besmettelijke ziekte meer dan vierhonderd doden op 1200 
inwoners, waar het overlijdensregister niet nader op ingaat (pest of buikloop). 
Burgers ontvluchtten de stad en de kloosters geraakten ontvolkt. 
 
Rond Lenaert Soers wordt het stil, we weten niet of Lenaert slachtoffer is. Maar wel vinden 
we in de parochieregisters een Barbara  Soers ( Vaneygen), zij overlijdt op 28.01.1636 samen 
met haar dochter Barbara . 
 
De kleinkinderen van Lenaert Soers 
De oudste zoon van Lenard, Joannes So(e)rs, geboren op 04.12.1611 te Bree huwde op 
23.09.1637 te Overpelt met Catharina Van Steen (a Lapide ), (18.05.1610), dochter van 
Anthonius Van Steen en Oda van Elsrack. 
  
Hun kinderen waren :  
1. Barbara ° +10.08.1638  , de peter was Gerard Vandensteen en de meter Elisabeth Van den 
Steen 
2. Leonardus Soers op 16.03 1641  
3. Anthonus 19.06.1646 ; hij overlijdt op 23.06. 1676 
4. en 5. Een tweeling Aleidis en Maria Catharina werden gedoopt op 06.09 1649. Aleidis is  
overleden op  09.09.1702 en huwde  te  Overpelt met Joannes Matheas Maes op 17.02.1704.  
Joannes Matheas ° Bree 11 02 1655 en +12.09. 1722,  zoon van Willem Maes en Elisabeth 
Vaes.  Hij huwde later na het overlijden van Aleidis op 27.04. 1704 met Oda Cosen. 
Marie  Christina Catharina ° 06.09.1649 en +  28.01.1688 en huwde Joannes Bloemen. 
 
Joannes Sors, Lenaerts zoon, werd maar 42 jaar, hij werd te Bree begraven op 04.04. 1653, 
zijn vrouw Catharina  Van den Steen (een a Lapide, geboren in Overpelt op 18.05. 1610) 
overleed in Bree op 01.12. 1670. Hun zoon Leonardus Soers werd schepen van de stad Bree. 
Leonardus  werd peter van Willem Cornelis Van den Steen te Bocholt op 31 maart 1684 en 
ook in de familie Cox was hij de gevraagde peter. Bij de doop van Willem Cox, de zoon van 
Johan Ambrosius Cox en jonkvrouw Anna Catharina  van Weddingen in Gemert op 4 oktober 
1690. 
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Van de  ouders en de  grootouders van Leonardus Soers horen we niets, zelfs het peterschap 
of meterschap worden niet opgeëist. Het  is duidelijk: Lenaert en Babara zijn overleden tijdens 
de pestjaren. 
 
De 18de eeuw was in heel Europa wat betreft het leven hard voor de boeren, handwerklieden 
en arbeiders door  oorlogen, misoogsten en ziekten onder het vee. De strenge winters van 
1739 tot 1741 leidde tot veel sterfte en hongersnoden. De werkloosheid gaf voedsel aan 
roofovervallen (Bokkenrijders) en voedselrellen om een betere verdeling van noden af te 
dwingen. En de tweede maal had er een vlucht plaats, uit de stad naar het platteland. 
 
 

Met toestemming van de auteur Karel Soors, zomer 2019 
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BIJLAGE VIII 
NAAMGEVING 
 
Geschiedenis van de Nederlandse naamgeving4 
 
De geschiedenis van de Nederlandse naamgeving is grofweg in vier perioden in te delen: 

1. De tijd waarin de naamgeving gedomineerd werd door Germaanse namen 
2. De (late) Middeleeuwen, toen de Germaanse namen steeds meer moesten wijken 

voor uitheemse heiligennamen 
3. De periode van stabiliteit, waarin de naamkeuze bepaald werd door de vernoemings-

gewoonte 

Germaanse namen 
De Germaanse namen zijn in ons taalgebied de namen met de langste geschiedenis; ze vormen 
de oudste laag in onze voornamenschat (het Germaanse is te beschouwen als de voorloper 
van het Nederlands; ook het Duits en Engels zijn uit het Germaans voortgekomen). De 
Germaanse naamgeving kenmerkte zich door een rijke verscheidenheid, want er bestonden 
veel variatiemogelijkheden. Een Germaanse naam is samengesteld uit twee naamstammen; 
de tweede stam geeft het geslacht van de naam aan. Zo ontstaat uit adel- en -bert- de naam 
Adelbert (beter bekend in de variant Albert) en uit -ger- en -trud Gertrud (een variant is 
Geertruida). Maar adel- komt ook voor in vrouwelijke namen, zoals Adelheid, en -ger- komt 
ook voor in mannelijke namen, zoals Gerhard. Verder kan een eerste stam ook als tweede 
stam voorkomen en andersom; -ger- vind je ook als tweede stam in mannelijke namen, zoals 
Hartger, en -bert- kan ook de eerste stam zijn, bijvoorbeeld in Bertold. Het combineren van 
naamdelen werd gebruikt bij de vernoeming naar familieleden. Het kind kreeg dan een naam 
die werd samengesteld uit naamstammen van ouders of andere familieleden. Vader 
Hildebrant en moeder Gertrud noemden hun zoon bijvoorbeeld Gerbrant en hun dochter 
Hiltrud. 

Middeleeuwse naamgeving 
In de loop van de Middeleeuwen winnen uitheemse heiligennamen steeds meer terrein (zie 
ook de pagina De oorsprong van onze namenschat). Het feit dat de gewoonte om kinderen 
heiligennamen te geven pas vanaf de twaalfde eeuw begint door te zetten, betekent dat de 
christelijke doop aanvankelijk niet samenging met een christelijke naamgeving (de Germaanse 
namen zijn niet-christelijk, uitzonderingen zijn de namen van enkele heiligen met Germaanse 
namen, zoals Geertruida en Hubertus). De directe invloed van de kerk op de overgang naar de 
heiligennamen moet dan ook niet overschat worden. Zo kende de kerk vóór het concilie van 
Trente (1545-1563) geen voorschriften ten aanzien van de naamgeving. 

De vraag dringt zich op welke omstandigheden ertoe hebben geleid dat men vanaf de 
twaalfde, dertiende eeuw ertoe overging kinderen heiligennamen te geven. Opvallend is 
namelijk dat men generaties lang bekend en vertrouwd is geweest met de heiligennamen 
zonder die namen als doopnaam te geven. Er zijn een aantal factoren die ons in de buurt 
brengen van een verklaring. Dat zijn onder meer de kruistochten, de grotere invloed van de 

                                                           
4 Dit is uit een artikel van het Meertensinstituut: https://www.meertens.knaw.nl/voornamen/geschiedenis.html. 

https://www.meertens.knaw.nl/voornamen/geschiedenis.html#germaans
https://www.meertens.knaw.nl/voornamen/geschiedenis.html#middeleeuws
https://www.meertens.knaw.nl/voornamen/geschiedenis.html#stabiel
https://www.meertens.knaw.nl/voornamen/oorsprong.html
https://www.meertens.knaw.nl/voornamen/geschiedenis.html
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kerk, de opkomst van de bedelmonniken (Franciscanen en Dominicanen) en vooral de 
opleving van de heiligenverering. Vanaf de twaalfde eeuw gaan heiligen fungeren als 
beschermer voor vastomlijnde doelen: tegen een bepaald onheil, van gilden en 
genootschappen, van reizigers en dergelijke. Dit leidde tot een enorme opbloei van de 
heiligenverering, waardoor de namen van de heiligen veel gehoord werden en zich zo tot op 
zekere hoogte als doopnaam opdrongen. 

Naast religieuze invloed is de opkomst van de steden een gunstige omstandigheid geweest 
voor de verbreiding van het gebruik om kinderen heiligennamen te geven. De nieuwe 
gewoonte is, naast een uiting van religieuze toewijding, ook een modeverschijnsel geweest en 
modes verspreiden zich het makkelijkst op plaatsen waar veel mensen wonen en contacten 
onderhouden. Waarschijnlijk heeft de factor 'mode' meer invloed gehad op de populariteit 
van heiligennamen dan de veranderde rol van de heiligen. Uit onderzoek is namelijk gebleken 
dat de verspreiding van heiligennamen via mond-tot-mond-reclame verliep en niet door 
invloed van buitenaf (zoals de kerk en bedelmonniken). Daarbij vormt de elite in de steden de 
wegbereider, de andere sociale groepen volgen. Men koos de 'nieuwe' namen vaak niet zozeer 
uit devotie, maar vanuit modegevoeligheid en status denken. Bovendien werden de namen 
ingepast in het vernoemingssysteem (dat wil zeggen: vernoeming naar familieleden), dus na 
enkele generaties was de relatie met de heilige ook om die reden verdwenen. In de tijd van 
de Hervorming was de associatie 'heiligennaam' in ieder geval niet meer erg levendig, want 
bij de protestanten bleven, ondanks hun afkeer van de heiligenverering, de heiligennamen, of 
liever gezegd de door de heiligenverering in gebruik gekomen namen (zoals Klaasje, 
Geertruida, Trijntje, Pieter, Jan en Cornelis), de meest voorkomende namen. 

Stabiliteit door vernoeming 
Tot voor enkele decennia gold in de meeste families de regel dat er vernoemd werd naar 
familieleden. Veelal kwamen eerst de grootouders aan de beurt en vervolgens de tantes en 
ooms van het kind. Door deze gewoonte was er eeuwenlang nauwelijks vernieuwing van de 
namenvoorrraad mogelijk. Vernoeming is daarmee de meest bepalende factor voor de 
ontwikkeling van de naamgeving gedurende de eeuwen voor de Tweede Wereldoorlog. 

In de gewoonte van vernoeming, het overdragen van een voornaam van een familielid op een 
nieuwgeborene, schuilt oorspronkelijk de voorstelling van het herleven van een vroegere 
generatie. Men neemt wel aan dat onze verre voorouders geloofden dat met de naam ook 
iets van de vernoemde werd doorgegeven, omdat aan namen een magische kracht werd 
toegekend. Vanuit dit denkbeeld ligt het voor de hand dat alleen overleden familieleden 
werden vernoemd. In de loop van de tijd verdwijnt die beperking. Toch meldt Le Francq van 
Berkeij nog in 1776 ‘dat bij veelen, een oud, overgeloovig denkbeeld, dat iemand weldra sterft, 
wanneer hij, gelijk men zegt, vernoemd is.’ 

In de loop van de eeuwen werd vernoeming een traditie die zo vanzelfsprekend was dat de 
namen van de kinderen bij het huwelijk als het ware al vaststonden. In veel families golden de 
volgende vernoemingeregels. De eerste zoon werd meestal naar de vader van de vader 
genoemd, de eerste dochter naar de moeder van de vader of de moeder, dat verschilde per 
streek en per plaats. Bij het tweede kind was over het algemeen 'de andere kant' aan de beurt: 
was vaderskant vernoemd, dan werd, afhankelijk van het geslacht van het kind, de naam van 
de vader of moeder van de moeder gegeven en andersom. Het derde en vierde kind kreeg 
gewoonlijk de naam van de grootouders die nog niet vernoemd waren; zo nodig werd het 
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geslacht van de naam veranderd (Cornelis > Cornelia, Jannetje > Jan). Bij de volgende kinderen 
kregen de tantes en ooms van het kind de eer; daarbij gold in het algemeen de regel dat 
wanneer de ouders van de vader voorgaan, ook de broers en zussen van de vader het eerst 
aan de beurt komen. Het kwam ook wel voor dat wanneer de grootouders van het kind 
vernoemd waren, de namen van de ouders of overgrootouders gegeven werden. Algemeen is 
de traditie dat overleden familieleden voorrang kregen bij vernoeming, anders gezegd 'dood 
gaat voor levend'. Wanneer in het gezin een kind overleed, werd de naam meestal aan het 
volgende kind of de volgende zoon/dochter gegeven. 
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BIJLAGE IX 
FAMILIE-EN ALIASNAMEN 
 
In het algemeen is een aliasnaam een andere naam, waaronder iemand bekend is. 
 
 

 
Bron: Ward Van Osta, Met naam en toenaam: voornamen, familienamen en bekende merknamen, 
Apeldoorn z.j.;   
https://books.google.nl/books?id=I1pVe-I-
5IkC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=betekenis+aliasnamen&source=bl&ots=e1NrGvFrcv&sig=ACfU3U3M0K4DzRkbtAtAN4LkDZ6b4giQpw&hl=nl
&sa=X&ved=2ahUKEwiMuri2u-7iAhXFJlAKHSkLANoQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=betekenis%20aliasnamen&f=false. 

https://books.google.nl/books?id=I1pVe-I-5IkC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=betekenis+aliasnamen&source=bl&ots=e1NrGvFrcv&sig=ACfU3U3M0K4DzRkbtAtAN4LkDZ6b4giQpw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiMuri2u-7iAhXFJlAKHSkLANoQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=betekenis%20aliasnamen&f=false
https://books.google.nl/books?id=I1pVe-I-5IkC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=betekenis+aliasnamen&source=bl&ots=e1NrGvFrcv&sig=ACfU3U3M0K4DzRkbtAtAN4LkDZ6b4giQpw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiMuri2u-7iAhXFJlAKHSkLANoQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=betekenis%20aliasnamen&f=false
https://books.google.nl/books?id=I1pVe-I-5IkC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=betekenis+aliasnamen&source=bl&ots=e1NrGvFrcv&sig=ACfU3U3M0K4DzRkbtAtAN4LkDZ6b4giQpw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiMuri2u-7iAhXFJlAKHSkLANoQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=betekenis%20aliasnamen&f=false
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BIJLAGE X  
LIJST MET LIMBURGSE VLEI- EN VOORNAMEN  
 

Adelken                   Aldegondis 

Aechtien                  Agatha 

Aefken                    Ephemia 

Aeltge                   Aleidis 

Aenke                    Adriana 

Aert                      Arnoldus 

Airken                    Arnolda 

Ameel                     Amelius 

Amelken                   Amelberga 

Ansen                     Anselmus 

Antonette                Antonia 

Anxt                      Anselmus 

Arien                     Adriana 

Auken                     Adaucta 

Ave                      Ava 

Babeken                   Barbara 

Baef                      Bavo 

Baelke                   Balbina 

Baetken, Bate             Beata, Beatrix 

Balten                    Balthazar 

Barthelt                 Bartholomeus 

Bast                     Sebastianus 

Bayen                     Balduinus 

Bayken                    Barbara 

Beel, Beelken             Elisabeth, Isabella 

Beelighe                  Sybilla 

Beert                     Bernardus 

Berntken                  Bernardus 

Bert                      Robertus 

Bertken                  Philiberta 
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Betken                    Elisabeth 

Beyken                    Barbara 

Boudewijn                 Balduinus 

Braem                     Abraham 

Brant                     Isebrandus, Brandulphus 

Brecht                    Lambertus 

Brechtge                  Beatrix, Lamberta 

Breyne                    Brigitta 

Broos                    Ambrosius 

Brye                      Brigitta 

Caetje                    Catharina 

Calen                     Nicasius 

Calleken                  Catharina 

Carel                    Carolus 

Carijn                    Quirinus 

Caseken                  Nicasius 

Ceel                      Marcellus 

Celie, Ceelken            Cecilia, Marcella 

Ceuntge                   Cunegundis 

Christiaen                Christina 

Cisken                    Franciscus 

Claes                     Nicolaus 

Cobi                      Jacobus 

Coen, Coenen              Conrardus 

Colaert                   Nicolaus 

Colijne                   Nicolaa 

Cooren                    Cornelius 

Coppen                    Jacobus 

Crees                     Lucretia 

Crijntge                  Quirina 

Cijken, Cyeken            Lucia 

Cijne, Cijntjen           Francisca 
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Daem                      Adam, Damianus 

Daneel                    Daniel 

Deen                      Daniel 

Delie                     Odilia 

Dielis                   Egidius 

Dierick                   Theodorus 

Digge                     Benedictus 

Dinghen                   Dympna 

Do, Doken                 Guido 

Doen, Don                 Dominicus, Antonius 

Doom, Domis              Thomas 

Doortke                   Dorothea 

Dries                     Andreas 

Droon                     Hieronimus 

Duyfken                   Columba 

Eelen, Elken              Helena 

Eeltje                    Aleydis 

Eerken                    Honoria 

Eertken                   Arnolda 

Else, Elsken              Elisabeth 

Emerents                  Emerentiana 

Emmerick                  Emericus 

Engel                     Engelbertus 

Ermen                     Arnolda 

Ernst                     Ernestus 

Evert                     Everardus 

Faes                      Servatius 

Felten                    Valentinus 

Femetgen                  Euphemia 

Floorken                  Florentia 

Floris                    Florentius 

Franck                    Franco, Liberius 
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Frerijn                   Frederica 

Frits                     Fredericus 

Fij, Fijken               Sophia 

Geen                      Eugenius 

Geentge                   Gertrudis 

Geleyn                    Gislenus 

Gerit                     Gerardus 

Ghijs                     Ghisbertus 

Gielis                    Egidius 

Goeds                     Agatha 

Goele                     Gudula 

Gommar                    Gommarius 

Goolke                    Godoleva 

Goossen                   Gosuinus 

Govaert                   Godefridus 

Griet                     Margareta 

Guert                     Godefridus 

Gijbel                    Gobelinus, Gijsbertus 

Hans, Hanske              Joannes 

Hay                       Haywighis 

Helper                    Adjutor 

Hermen                    Hermanus 

Heyl, Heylken            Helena 

Heynen                    Henricus 

Hil, Hilleken             Helena, Hildegardis 

Houben                    Hubertus 

Huybert                   Hubertus 

Huygken                   Hugo 

Ifken                     Eva 

Ihintis                   Jonathas 

Iken                      Ida 

Isabel                    Elisabeth, Isabella 
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Ive                       Eva 

Iven                      Ivo 

Jacomijne                Jacoba 

Jaen                      Adrianus 

Jammen                    Guilielmus 

Jappen                    Jaspar 

Joorden                   Jordanus 

Joost                     Justus, Judocus 

Joris                     Georgius 

Josijne                   Judoca, Justina 

Jurrien                   Georgius 

Jutte                     Jutta 

Kerst                     Christianus 

Kes, Kees                 Cornelius 

Keuntge                   Cunegondis 

Kiel                      Kilianus 

Kolette                   Coleta, Nicolaa 

Korst                     Christianus 

Korstiaen                 Christianus 

Lammen                    Lambertus 

Lau/Laukens, Laurijns Laurentius 

Leene, Leenken            Magdalena, Helena 

Lemmen                    Lambertus 

Lens, Leys                Laurentius 

Leunis                    Laurentius, Levinus 

Liebrecht                 Libertus 

Lieven                    Levinus 

Loontje                   Apollonia 

Loy                       Eligius 

Loys                      Ludovicus, Clodovius 

Luyt, Luytken             Lutgardus 

Lijne, Lijncken           Catharina 
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Lijs, Lijsken             Elisabeth 

Machuyt                   Machutus 

Maes                      Maxentius, Thomas 

Mauris, Moris             Mauritius 

Max                       Maximilianus 

Maye, Mericken           Maria 

Melis                     Emelius 

Met, Meytje               Mechtildis 

Metken                    Martina 

Meuwis                    Bartholomeus 

Meyn, Meynken         Jacoba, Guilielma 

Meys                      Remigius 

Moor                      Mauritius 

Naen, Naenken           Adriana 

Neel, Nelis               Cornelius 

Nees, Neesken            Agnes 

Nelleken                  Petronilla 

Netteken                  Antonia 

Noee                      Natalis 

Noorden, Noordeken Norbertus 

Nijs                      Dionisius 

Obrecht                   Aubertus 

Ode, Odeken               Oda 

Oncommera                 Wilgefortis 

Oole, Oolken              Odilia 

Oomer                     Audomarus 

Oor, Oorken               Leonora 

Ouburgen                  Walburgis 

Oyken                     Oda 

Paeschier                 Paschasius 

Pau                       Paulina 

Peerken                   Petronilla 
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Peet                      Petronilla 

Perijnken                 Petronilla 

Philips                   Philippus 

Phyben                    Sophia 

Plis, Plissis             Sulpitius 

Ploynie                   Apollonia 

Potjen                    Philippa 

Queldrijck                Servulus 

Quinten                   Quintinus 

Raes, Raesen              Erasmus 

Remeus                    Remigius 

Reyn, Reynken            Reinerus 

Robrecht                  Robertus 

Roeloff                   Rodolphus 

Rogier                    Rogatianus, Rogerus 

Rombout                   Rumoldus 

Rijck                     Richardus 

Sander                    Alexander 

Sanneken                  Susanna 

Schalc                    Godschalcus 

Soetken                   Zoë, Judith, Soter 

Staes                     Eustagius, Anastasia 

Steven                    Stephanus 

Stoffel                   Christophorus 

Stijne                    Christina, Augustina 

Teuntjen                  Antonius 

Thijs                     Matthias 

Toni                      Antonius 

Torie, Toriken            Dorothea 

Trijne, Trine             Catharina 

Truyken                   Gertrudis 

Twant                     Theobaldus 
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Vaes                      Servatius 

Vast                      Vedastus 

Velten                    Valentinus 

Vreys                     Laurentius 

Vrint                     Amor 

Vroede                    Prudentia 

Vroonke                   Veronica 

Vijfken                   Genoveva, Sophia 

Vijne                     Levina 

Walraven                  Walterus 

Wayken                    Waldetrudis 

Wimar, Wismar           Wisimarus 

Wolfert                   Wolfigangus 

Wouter                    Walterus 

Wijfken                   Prudentia 
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BIJLAGE XI   
ROEPNAMEN IN BOCHOLT 
door Wim Cuppens 
 

 
Adrianus     Ariaen 
Aldegonda      Aelken  
Aleidis      Eel, Eele, Aelken 
Anna      Enken 
Andreas     Dries, Drees 
Antonius     Thonis, Thunis, Teunis 
Arnoldus     Aerden, Aerdt, Aert 
Bartholomeus     Mewis, Bartel, Meus 
Belia      Belije  
Catharina     Trijn 
Christianus     Corst 
Dionysius     Nijs, Nijst 
Dymphna      Dingen, Dingena 
Egidius      Giel 
Elisabeth     Leijsken, Lijsken 
Emerentia     Minte, Mint 
Engelbert, Angelicus, Ingelbertus  Engel 
Gerardus     Gerit, Geret 
Godefridus     Goordt, Goer(d)t, Geurd, Fried 
Goswinus     Ghoos, Ghoosen, Geusen 
Heylwigis of Helena    Heijl, Hille 
Hendrik, Hendricus    Heijn 
Hubertus     Houb, Hubrecht  
Ida      Itjen, Ittien 
Jacobus     Koob, Jaeck, Noep, Naep 
Joanna      Jenne 
Judocus, Joachim    Joost, Joest 
Koenraad     Keun 
Lambrecht, Lambertus   Lemmen, Lambricht, Lem 
Laurentius     Leys, Lens, Lins, Vreijs, Larins 
Leonard     Lennart, Lenard(t), Lee 
Lucia      Sije 
Mathias, Mathijs    Thijs, Thewis 
Mechtildis, Mathilde    Mechel 
Melchior     Melser 
Michaël     Chiel, Giel, Michiel, Gielis 
Nicolaas     Claes, Klaas,  
Quirinus     Krijn, Crijn 
Renier, Renerus    Ryner, Reyn, Reijnder 
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Servatius      Vaes, Voes, Voos 
Sylvester     Vester 
Theodoor     Derick, Dierick 
Tilmanus     Teleman, Tiel 
Wendelina     Wendel, Wijndel, Windel 
Wigbert, Wibrecht    Weijb 
Willem, Wilhelmus    Giel, Geel, Immel 
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BIJLAGE XII 
FAMILIENAAM BETTEN IN VLAANDEREN EN DE LOONSE KEMPEN 
 
 
Referentienaam:  Wapenboek Sint-Truiden 
Auteur:   F.Goole 
Uitgever:   Georges Michiels 
Uitgave:   Tongeren, 1966 

Overzicht Resultaten 
tabelnaam: 001_AALST 
Referentienaam: Arrondissement Aalst 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Sint-Lievens-Houtem --o 

 

tabelnaam: 002_ANTWERPEN 
Referentienaam: Arrondissement Antwerpen 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Brecht dho 
BETTEN Deurne -h- 
BETTEN Ekeren -h- 
BETTEN Kapellen -h- 
BETTEN Loenhout --o 
BETTEN Merksem dho 
BETTEN Ranst --o 
BETTEN Schoten -ho 
BETTEN Sint-Job-in-‘t-Goor -ho 
BETTEN Stabroek -h- 
BETTEN Westmalle dho 
BETTEN Zandhoven dho 

 

tabelnaam: 005_DENDERMONDE 
Referentienaam: Arrondissement Dendermonde 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

   

javascript:gotoDB2('ind_ttind','001_AALST')
javascript:gotoDB2('ind_ttind','002_ANTWERPEN')
javascript:gotoDB2('ind_ttind','005_DENDERMONDE')
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Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Hamme d-o 

 

tabelnaam: 006_DIKSMUIDE 
Referentienaam: Arrondissement Diksmuide 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Sint-Jacobs-Kapelle -h- 
BETTEN Woumen dh- 

 

tabelnaam: 009_HALLE_VILVOORDE 
Referentienaam: Arrondissement Halle-Vilvoorde 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Hekelgem d-o 
BETTEN Wemmel --o 

 

tabelnaam: 010_HASSELT 
Referentienaam: Arrondissement Hasselt 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Berbroek -h- 
BETTEN Diepenbeek dho 
BETTEN Donk -ho 
BETTEN Hasselt dho 
BETTEN Herk-de-Stad dho 
BETTEN Kermt dho 
BETTEN Kozen -ho 
BETTEN Kuringen dho 
BETTEN Lummen dho 
BETTEN Sint-Lambrechts-Herk -h- 
BETTEN Sint-Truiden d-o 
BETTEN Stevoort -h- 

 

javascript:gotoDB2('ind_ttind','006_DIKSMUIDE')
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tabelnaam: 011_IEPER 
Referentienaam: Arrondissement Ieper 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Poperinge St.Jan dh- 
BETTEN Wervik -h- 

 

tabelnaam: 013_LEUVEN 
Referentienaam: Arrondissement Leuven 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Baal -h- 
BETTEN Betekom d-o 
BETTEN Rummen d-- 

 

tabelnaam: 014_MAASEIK 
Referentienaam: Arrondissement Maaseik 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Beek dho 
BETTEN Bocholt dho 
BETTEN Bree d-o 
BETTEN Grote-Brogel d-o 
BETTEN Hamont -ho 
BETTEN Kaulille dho 
BETTEN Lommel -h- 
BETTEN Overpelt dho 
BETTEN Peer d-- 
BETTEN Reppel dho 
BETTEN Wijchmaal --o 

 

tabelnaam: 017_OUDENAARDE 
Referentienaam: Arrondissement Oudenaarde 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Ooike d-- 

javascript:gotoDB2('ind_ttind','011_IEPER')
javascript:gotoDB2('ind_ttind','013_LEUVEN')
javascript:gotoDB2('ind_ttind','014_MAASEIK')
javascript:gotoDB2('ind_ttind','017_OUDENAARDE')
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BETTEN Wannegem -h- 
 

tabelnaam: 019_SINT_NIKLAAS 
Referentienaam: Arrondissement Sint-Niklaas 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Meerdonk d-- 

 

tabelnaam: 021_TONGEREN 
Referentienaam: Arrondissement Tongeren 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Alken dho 
BETTEN Kortessem d-o 
BETTEN Wellen --o 

 

tabelnaam: 023_VEURNE 
Referentienaam: Arrondissement Veurne 
Oorsprong: Project Totaalindex G&C 

Familienaam Parochie Akten 
BETTEN Nieuwpoort dho 

Overzicht Resultaten 
Bovenkant formulier 
Onderkant formulier 
tabelnaam: Namenindex van Stambomen & Genealogieen in Bib II_3 
 
Referentienaam: Namenindex van Stambomen & Genealogieën in Bib II_3 
 
Hoe document aanvragen: Boek raadpleegbaar uit Bibliotheek. 
 
 

Familienaam Voornamen Titel Boek Bladzijden Bibliotheeknummer 

BETTEN  

Collection de tombes , 
épitaphes et blasons 
recueillis dans les 
églises et couvants de 
la Hesbaye auxquels 
on a joint des notes 
généalogiques 

21 II-3/00214 

javascript:gotoDB2('ind_ttind','019_SINT_NIKLAAS')
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BETTEN  
De Familie Janssens , 
later Janssens de 
Varebeke ( F, Van 
Dorpe ) 

15 II-3/00273 

Betten  

Stamboom van de 
verwante 
Westvlaamse families 
Van Hee , Faure ( 
Didelle ) , Verlende , 
De Cae , Fraeys de 
Veubeke , Cornelis , 
Mulle de Terschueren 

517 II-3/00692 

BETTEN  

Chartres et 
documents 
concernant la Famille 
Van Vaernewyck 
Tome I : Du Xme 
siècle à1400 

228, 229, 262, 
322, 336, 349, 
354, 358, 454, 
471, 486, 498, 
502 507, 508, 
534, 538, 572, 
575 

II-3/00735 

BETTEN  

Chartres et 
documents 
concernant la Famille 
Van Vaernewyck 
Tome II 

75, 129, 219, 
223, 229 II-3/00736 

Betten Adriaen 
Van der Smissen alias 
Papes te 
Denderhoutem 

39 II-3/00776 

 

tabelnaam:    Verzameling kwartierstaten VVF_Oostende 
Referentienaam:   Verzameling kwartierstaten VVF_Oostende 
Hoe document aanvragen: Bestand raadpleegbaar op computer. 

Bibliotheeknummer: II-3-2510MM 

Familienaam gemeente naam 
kwartierstaat nummer bron 

Betten Boeholt Dreesen DR 15 kwartierstaten VVF_centrum 
Oostende 

Betten Anzegem Van Parys I VAN P 6 kwartierstaten VVF_centrum 
Oostende 

 

tabelnaam: Namenindex Ostendiana in Bib O 
Referentienaam:  Namenindex   Ostendiana in Bib O 
 

javascript:gotoDB2('ind_cod','Verzameling%20kwartierstaten%20VVF_Oostende')
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Familienaam Voornamen Titel Boek Bladzijden Bibliotheeknummer 

Betten Jacob de Oostendse 
kaapvaart 126 O/00659 

 

tabelnaam:    Fonds  Regis 
Referentienaam:   Fonds  Regis 
Hoe document aanvragen: Bestand raadpleegbaar op onze computers.Bibliotheeknummer: II-2d-2505 MM 

Familienaam 
Betten 

 

tabelnaam:  Namenindex   van   inventarissen  in  Bib_II_2d 
Referentienaam: Namenindex   van   inventarissen   in  BibII_2d 
 

Familienaamm  Nummer 
bladzijde bron boek nummer 

boek 

Betten  3 
Inventarissen 
VVF_centrum 
Oostende 

Boedelbeschrijving van 
Nieuwpoort Deel III II_2d/283 

 
tabelnaam: Zantingen Roeselare boek 18_120 
Referentienaam: Zantingen Roeselare boek 18_120 
Hoe document aanvragen: Bestand raadpleegbaar op onze computers. 
Bibliotheeknummer: II-2d-2523MM 

 

Resultaten 
tabelnaam:  Zantingen Roeselare boek 18_120 
Referentienaam:  Zantingen Roeselare boek 18_120 
Hoe document aanvragen: Bestand raadpleegbaar op onze computers. 

Bibliotheeknummer: II-2d-2523MM 

Familienaam   Voornamen 
BETTEN   JAN 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SYMOENS 
BETTEN   JAN 
BETTEN   SIMOENS 

javascript:gotoDB2('ind_cod','Fonds%20Regis')
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BETTEN   SIMOENS 
BETTEN   SIMOENS 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   JAN 
BETTEN   SIMOENS 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SIMOEN 
BETTEN   SYMOENS 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SYMOENS 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SYMOEN 
BETTEN   SIMOENS 
BETTEN   SIMOENS 
BETTEN   SIMON 
BETTEN   SYMOENS 
BETTEN   JAN 
BETTEN   SYMOENS 
BETTEN   SYMON 
BETTEN   SYMON 
BETTEN   JAN 
BETTEN   SYMOENS 
BETTEN   SIMON 
BETTEN   HEINDRIC 
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BIJLAGE XIII 
ACHTERNAMEN VAN AANGEHUWDE FAMILIES EN DOOPGETUIGEN  
Woonplaatsen uit klappers op de parochieregisters van GUL2019 
 
 
dop = Bilzen :ceunen  
huw x Bilzen :ceunen  
ovl + Bilzen :ceunen  
dop = Bocholt :ceunen  
huw x Bocholt :ceunen  
ovl + Bocholt :ceunen  
huw x Gotem :ceunen  
dop = Grote-Spouwen :ceunen  
huw x Grote-Spouwen :ceunen  
ovl + Grote-Spouwen :ceunen  
dop = Kessenich :ceunen  
ovl + Kessenich :ceunen  
dop = Mal :ceunen  
huw x Mal :ceunen  
huw x Martenslinde :ceunen  
ovl + Martenslinde :ceunen 
dop = Mechelen-aan-de-Maas :ceunen  
huw x Mechelen-aan-de-Maas :ceunen  
huw x Ophoven :ceunen  
ovl + Ophoven :ceunen  
dop = Overpelt :ceunen  
huw x Overpelt :ceunen  
ovl + Overpelt :ceunen  
dop = Paal :ceunen  
huw x Paal :ceunen  
dop = Rekem :ceunen  
huw x Rekem :ceunen  
ovl + Rekem :ceunen  
ovl + Rotem :ceunen  
huw x Val-Meer :ceunen  
huw x Vlijtingen :ceunen  
dop = Overpelt :ceunenaliasintveld  
huw x Overpelt :ceunenaliasintveld  
ovl + Overpelt :ceunenaliasintveld  
ovl + Overpelt :ceunenaliasloymans  
dop = Overpelt :ceunens  
dop = 's Herenelderen :ceuners  
ovl + Bree :ceunincx  
dop = Bree :ceuninghs 
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dop = Beek :soers  
huw x Beek :soers  
ovl + Bocholt :soers  
dop = Bree :soers  
ovl + Bree :soers  
dop = Sint-Truiden :soers  
ovl + Sint-Truiden :soers  
ovl + Wintershoven :soers  
dop = Sint-Truiden :soerst  
 
dop = Beek :soors  
huw x Beek :soors  
ovl + Beek :soors  
ovl + Berbroek :soors  
dop = Bocholt :soors  
huw x Bocholt :soors  
ovl + Bocholt :soors  
dop = Bree :soors  
ovl + Bree :soors  
dop = Ellikom :soors  
huw x Ellikom :soors  
ovl + Ellikom :soors  
huw x Meeuwen :soors  
dop = Ophoven :soors  
huw x Sint-Truiden :soors  
ovl + Sint-Truiden :soors  
 
ovl + Bree :thieseen  
huw x Beek :thiesen  
huw x Overrepen :thiesen  
ovl + Overrepen :thiesen  
dop = Tongeren :thiesen  
huw x Tongeren :thiesen 
 
huw x Beek :thijs  
ovl + Beek :thijs  
dop = Bilzen :thijs  
ovl + Bilzen :thijs  
dop = Bocholt :thijs  
huw x Bocholt :thijs  
ovl + Bocholt :thijs  
dop = Bree :thijs  
ovl + Bree :thijs  
huw x Dilsen :thijs  
ovl + Dilsen :thijs  
ovl + Genoelselderen :thijs  
dop = Hechtel :thijs  
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huw x Hechtel :thijs  
ovl + Hechtel :thijs  
dop = Hoeselt :thijs 
huw x Hoeselt :thijs  
ovl + Hoeselt :thijs  
huw x Kerkom :thijs  
ovl + Kerkom :thijs  
dop = Lanaken :thijs  
huw x Lanaken :thijs  
ovl + Lanaken :thijs  
ovl + Martenslinde :thijs  
dop = Mechelen-aan-de-Maas :thijs  
huw x Mechelen-aan-de-Maas :thijs  
ovl + Mechelen-aan-de-Maas :thijs  
dop = Meeuwen :thijs  
huw x Meeuwen :thijs  
dop = Membruggen :thijs  
huw x Membruggen :thijs  
ovl + Membruggen :thijs  
dop = Munsterbilzen :thijs  
huw x Munsterbilzen :thijs  
ovl + Munsterbilzen :thijs  
huw x Neeroeteren :thijs  
dop = Opoeteren :thijs  
huw x Opoeteren :thijs  
ovl + Opoeteren :thijs  
dop = Overpelt :thijs  
huw x Overpelt :thijs  
ovl + Overpelt :thijs  
dop = Rijkel :thijs  
huw x Rijkel :thijs  
ovl + Rijkel :thijs  
dop = Veldwezelt :thijs  
ovl + Veldwezelt :thijs  
huw x Wilderen :thijs  
ovl + Wilderen :thijs  
huw x Wintershoven :thijs  
dop = Zutendaal :thijs  
huw x Zutendaal :thijs  
ovl + Zutendaal :thijs  
huw x Overpelt :thijsaliasgerets  
ovl + Overpelt :thijsaliasgerets  
dop = Opoeteren :thijsaliasjoppen  
huw x Opoeteren :thijsaliasjoppen  
ovl + Opoeteren :thijsaliasjoppen  
ovl + Beek :thijsen  
dop = Bilzen :thijsen  
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ovl + Bilzen :thijsen  
huw x Bocholt :thijsen  
dop = Bree :thijsen  
dop = Elen :thijsen  
ovl + Elen :thijsen  
dop = Hoeselt :thijsen  
huw x Hoeselt :thijsen  
ovl + Hoeselt :thijsen  
dop = Kleine-Spouwen :thijsen  
huw x Kleine-Spouwen :thijsen  
ovl + Kleine-Spouwen :thijsen  
ovl + Lanaken :thijsen  
huw x Martenslinde :thijsen  
ovl + Martenslinde :thijsen  
huw x Membruggen :thijsen  
ovl + Membruggen :thijsen  
huw x Munsterbilzen :thijsen  
huw x Neerharen :thijsen  
ovl + Neerharen :thijsen  
dop = Overpelt :thijsen 
 
dop = Beek :ties  
dop = Beek :tiesen  
ovl + Beek :tiesen  
dop = Tongeren :tiesen  
ovl + Tongeren :tiesen  
huw x Ordingen :tiesens  
dop = Tongeren :tiesens  
 
dop = Bilzen :mortel  
dop = Bree :mortel  
ovl + Bree :mortel  
huw x Tongeren :mortel 
 
Van Mortel komt hier niet voor 
 
huw x Beek :viggels  
dop = Bree :viggels  
ovl + Bree :viggels  
 
dop = As :leen  
huw x As :leen  
ovl + As :leen  
dop = Beek :leen  
huw x Beek :leen  
ovl + Beek :leen  
dop = Bilzen :leen  
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dop = Bocholt :leen  
huw x Bocholt :leen  
ovl + Bocholt :leen  
dop = Bree :leen  
ovl + Bree :leen  
dop = Hechtel :leen  
huw x Hechtel :leen  
ovl + Hechtel :leen  
huw x Kessenich :leen  
dop = Meeuwen :leen  
huw x Meeuwen :leen  
ovl + Meeuwen :leen  
dop = Neeroeteren :leen  
huw x Neeroeteren :leen  
dop = Ophoven :leen  
huw x Ophoven :leen  
ovl + Ophoven :leen  
dop = Opoeteren :leen  
huw x Opoeteren :leen  
ovl + Opoeteren :leen  
dop = Overpelt :leen  
huw x Overpelt :leen  
ovl + Overpelt :leen 
 
dop = Alken :stevens 
huw x Alken :stevens  
ovl + Alken :stevens  
ovl + Alt-Hoeselt :stevens  
huw x Batsheers :stevens  
dop = Beek :stevens  
huw x Beek :stevens  
ovl + Beek :stevens  
huw x Berbroek :stevens  
ovl + Berbroek :stevens  
dop = Berg :stevens  
ovl + Berg :stevens  
huw x Berlingen :stevens  
dop = Bilzen :stevens  
huw x Bilzen :stevens  
ovl + Bilzen :stevens  
dop = Bocholt :stevens  
huw x Bocholt :stevens  
ovl + Bocholt :stevens  
dop = Bommershoven :stevens  
ovl + Bommershoven :stevens  
dop = Borgloon :stevens  
huw x Borgloon :stevens  
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ovl + Borgloon :stevens  
dop = Bree :stevens  
ovl + Bree :stevens  
ovl + Broekom :stevens  
huw x Brustem :stevens  
ovl + Brustem :stevens  
dop = Dilsen :stevens  
huw x Dilsen :stevens  
ovl + Dilsen :stevens  
dop = Eigenbilzen :stevens  
ovl + Eigenbilzen :stevens  
dop = Eisden :stevens  
huw x Eisden :stevens  
ovl + Eisden :stevens  
dop = Elen :stevens  
huw x Elen :stevens  
huw x Ellikom :stevens  
ovl + Ellikom :stevens  
dop = Engelmanshoven :stevens  
huw x Engelmanshoven :stevens  
ovl + Engelmanshoven :stevens  
dop = Gelinden :stevens  
huw x Gelinden :stevens  
ovl + Gelinden :stevens  
dop = Gellik :stevens  
huw x Gellik :stevens  
ovl + Gellik :stevens  
dop = Gingelom :stevens  
huw x Gingelom :stevens  
huw x Gors-Opleeuw :stevens  
ovl + Gors-Opleeuw :stevens  
dop = Gotem :stevens  
huw x Gotem :stevens  
ovl + Gotem :stevens  
dop = Groot-Gelmen :stevens  
huw x Groot-Gelmen :stevens  
ovl + Groot-Gelmen :stevens  
huw x Grote-Spouwen :stevens  
ovl + Grote-Spouwen :stevens  
dop = Guigoven :stevens  
dop = Halmaal :stevens  
huw x Halmaal :stevens 
dop = Hechtel :stevens  
huw x Hechtel :stevens  
ovl + Hechtel :stevens  
dop = Heers :stevens  
huw x Heers :stevens  
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ovl + Heers :stevens  
huw x Henis :stevens  
ovl + Henis :stevens  
dop = Herderen :stevens  
huw x Herderen :stevens  
ovl + Herderen :stevens  
dop = Hoepertingen :stevens  
huw x Hoepertingen :stevens  
ovl + Hoepertingen :stevens  
huw x Hoeselt :stevens  
ovl + Hoeselt :stevens  
dop = Horpmaal :stevens  
huw x Horpmaal :stevens  
ovl + Horpmaal :stevens  
huw x Jeuk :stevens  
dop = Kanne :stevens  
huw x Kanne :stevens  
ovl + Kanne :stevens  
dop = Kerniel :stevens  
huw x Kerniel :stevens  
dop = Kessenich :stevens  
ovl + Kessenich :stevens  
dop = Kleine-Spouwen :stevens  
huw x Kleine-Spouwen :stevens  
ovl + Kleine-Spouwen :stevens  
dop = Kortessem :stevens  
huw x Kortessem :stevens  
ovl + Kortessem :stevens  
huw x Kuttekoven :stevens  
dop = Lanaken :stevens  
huw x Lanaken :stevens  
ovl + Lanaken :stevens  
dop = Lanklaar :stevens  
huw x Lanklaar :stevens  
ovl + Lanklaar :stevens  
dop = Leut :stevens  
ovl + Leut :stevens  
dop = Mal :stevens  
ovl + Mal :stevens  
dop = Martenslinde :stevens  
huw x Martenslinde :stevens  
ovl + Martenslinde :stevens  
huw x Mechelen-Bovelingen :stevens  
dop = Mechelen-aan-de-Maas :stevens  
ovl + Mechelen-aan-de-Maas :stevens  
dop = Meeswijk :stevens  
huw x Meeswijk :stevens  
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ovl + Meeswijk :stevens  
dop = Meeuwen :stevens  
huw x Meeuwen :stevens  
ovl + Meeuwen :stevens  
dop = Mettekoven :stevens  
huw x Mettekoven :stevens  
ovl + Mettekoven :stevens  
dop = Mielen-boven-Aalst :stevens  
huw x Mielen-boven-Aalst :stevens  
ovl + Mielen-boven-Aalst :stevens  
dop = Millen :stevens  
huw x Millen :stevens 
ovl + Millen :stevens  
dop = Montenaken :stevens  
ovl + Montenaken :stevens  
ovl + Munsterbilzen :stevens  
dop = Neerharen :stevens  
huw x Neerharen :stevens  
ovl + Neerharen :stevens  
huw x Niel-bij-Sint-Truiden :stevens  
ovl + Niel-bij-Sint-Truiden :stevens  
ovl + Opheers :stevens  
dop = Ophoven :stevens  
huw x Ophoven :stevens  
ovl + Ophoven :stevens  
huw x Opoeteren :stevens  
ovl + Opoeteren :stevens  
ovl + Ordingen :stevens  
dop = Overpelt :stevens  
huw x Overpelt :stevens  
ovl + Overpelt :stevens  
huw x Overrepen :stevens  
dop = Paal :stevens  
huw x Paal :stevens  
huw x Piringen :stevens  
huw x Rekem :stevens  
ovl + Rekem :stevens  
dop = Riemst :stevens  
huw x Riemst :stevens  
ovl + Riemst :stevens  
dop = Rijkel :stevens  
huw x Rijkel :stevens  
dop = Rosmeer :stevens  
huw x Rosmeer :stevens  
ovl + Rosmeer :stevens  
dop = Rotem :stevens  
huw x Rotem :stevens  
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ovl + Rotem :stevens  
dop = Rukkelingen-Loon :stevens  
huw x Rukkelingen-Loon :stevens  
ovl + Rukkelingen-Loon :stevens  
dop = Rutten :stevens  
huw x Rutten :stevens  
ovl + Rutten :stevens  
ovl + Sint-Huibrechts-Hern :stevens  
dop = Sint-Truiden :stevens  
huw x Sint-Truiden :stevens  
ovl + Sint-Truiden :stevens  
dop = Stokkem :stevens  
huw x Stokkem :stevens  
ovl + Stokkem :stevens  
dop = Tongeren :stevens  
huw x Tongeren :stevens  
ovl + Tongeren :stevens  
huw x Uikhoven :stevens  
ovl + Uikhoven :stevens  
dop = Ulbeek :stevens  
huw x Ulbeek :stevens  
ovl + Val-Meer :stevens  
dop = Veldwezelt :stevens  
huw x Veldwezelt :stevens  
ovl + Veldwezelt :stevens  
huw x Velm :stevens  
dop = Veulen :stevens  
huw x Veulen :stevens  
ovl + Veulen :stevens 
huw x Vliermaal :stevens  
ovl + Vliermaal :stevens  
huw x Vlijtingen :stevens  
dop = Vreren :stevens  
huw x Vreren :stevens  
ovl + Vreren :stevens  
dop = Vroenhoven :stevens  
huw x Vroenhoven :stevens  
ovl + Vroenhoven :stevens  
dop = Waltwilder :stevens  
huw x Waltwilder :stevens  
ovl + Waltwilder :stevens  
dop = Wellen :stevens  
huw x Wellen :stevens  
ovl + Wellen :stevens  
huw x Widooie :stevens  
ovl + Widooie :stevens  
dop = Wintershoven :stevens  



100 
 

huw x Wintershoven :stevens  
ovl + Wintershoven :stevens  
dop = Zepperen :stevens  
huw x Zepperen :stevens  
ovl + Zepperen :stevens  
dop = Zichen-Zussen-Bolder :stevens  
huw x Zichen-Zussen-Bolder :stevens  
ovl + Zichen-Zussen-Bolder :stevens  
huw x Zutendaal :stevens  
ovl + Zutendaal :stevens  
huw x 's Herenelderen :stevens  
 
huw x Sint-Truiden :goffaer  
ovl + Vreren :goffaer  
dop = Hoeselt :goffaerts  
ovl + Sint-Truiden :goffaerts  
huw x Tongeren :goffant  
huw x Tongeren :goffar  
ovl + Tongeren :goffar  
dop = Vreren :goffar  
huw x Vreren :goffar  
dop = Beek :goffart  
dop = Halmaal :goffart  
huw x Halmaal :goffart  
ovl + Halmaal :goffart  
dop = Sint-Truiden :goffart  
ovl + Tongeren :goffart  
dop = Beek :goffarts  
huw x Beek :goffarts 
 
huw x Sint-Truiden :haments 
 
dop = Beek :coppen  
huw x Beek :coppen  
ovl + Beek :coppen  
huw x Bocholt :coppen  
ovl + Bocholt :coppen  
dop = Bree :coppen  
ovl + Bree :coppen  
dop = Kessenich :coppen  
huw x Kessenich :coppen  
ovl + Kessenich :coppen 
 
dop = Beek :coesen  
huw x Beek :coesen  
huw x Hoeselt :coesen  
ovl + Hoeselt :coesen  
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ovl + Rosmeer :coesen  
dop = Tongeren :coesen  
huw x Tongeren :coesen  
dop = Bree :coesiens 
 
cleutgens komt niet voor 
 
dop = Alken :renckens  
dop = As :renckens  
huw x As :renckens  
dop = Beek :renckens  
huw x Beek :renckens  
ovl + Beek :renckens  
huw x Bommershoven :renckens  
ovl + Bommershoven :renckens  
dop = Borgloon :renckens  
huw x Borgloon :renckens  
ovl + Borgloon :renckens  
dop = Bree :renckens  
ovl + Bree :renckens  
dop = Gors-Opleeuw :renckens  
huw x Gors-Opleeuw :renckens 
ovl + Gors-Opleeuw :renckens  
ovl + Grote-Spouwen :renckens  
ovl + Hendrieken :renckens  
dop = Jesseren :renckens  
huw x Jesseren :renckens  
dop = Meeuwen :renckens  
huw x Meeuwen :renckens  
ovl + Meeuwen :renckens  
dop = Opoeteren :renckens  
huw x Opoeteren :renckens  
ovl + Opoeteren :renckens  
dop = Overpelt :renckens  
huw x Overpelt :renckens  
ovl + Overpelt :renckens  
dop = Rosmeer :renckens  
dop = Tongeren :renckens  
dop = Veldwezelt :renckens  
huw x Veldwezelt :renckens  
ovl + Veldwezelt :renckens  
huw x Wellen :renckens  
huw x Widooie :renckens  
ovl + Widooie :renckens 
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BIJLAGE XIV  
DE BOCHOLTSE FAMILIE AERDEN-BETTEN-SMIS-NAPEN EN DE SCHEPENSTRIJD 
 
De genealogische gegevens van de onderzochte families op de eerste vijf bladzijden van deze Bijlage zijn met 
dank en respect genomen uit de website van genealogisch onderzoeker Bart Jans, zoals gepubliceerd op 
GENEANET; die met betrekking tot de familie Aerden zijn ontvangen van Wim Cuppens en die van Betten is 
samengesteld uit GUL2019. Het erop volgende verhaal ofwel de uitwerking van de Schepenstrijd is van de hand 
van de auteur van dit boek, met dank aan de bron-bijdragen van Wim Cuppens.   
 

I.1 Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 
x Gedoopt   1 mei 1716 - Bocholt, Limburg, België 
x Overleden na 1779 

 Ouders 
x Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/ 
o Catharina Betten †1771 

 Relaties en kinderen 
x Gehuwd   3 februari 1743, Bocholt, Limburg, België, met Barbara Lemkens 1712-

1779 (Ouders : Mathias Stepels alias Lemkens 1672-1720/ & Maria Lemkens ca 1677-
1757) en hun kinderen 

o  Maria Catharina Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 1743- 
o  Anna Margareta Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1747- 
o  Laurentius Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1748-1770 
o  Maria Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1751- 
�  Anna Elisabeth Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1754-

1828 Gehuwd   14 januari 1786, Bocholt, Limburg, België, met Leonardus 
Moris ca 1754-1819 

 Broers en zusters 
o  Catharina Aerden 1726- 
�  Anna Maria Aerden alias Betten alias Cillen 1730-1805 
�  Maria Elisabeth Aerden alias Betten 1736-1788 
o  Petrus Jacobus Aerden 1744- 

 
Aantekeningen 
Arnoldus wordt in 1778 oud-burgemeester van Bocholt genoemd. 
20 jan 1778 – registratie rentecreatie dd 16 dec 1777 voor not. Geerckens te Bocholt. 
Arnold Napen5 verklaart met toestemming van zijn vrouw Barbara Lemkens dat hij op 13 nov 
1777 van E.H. Jacobus Vliegen, kapelaan van Bocholt, 400 gulden ontvangen heeft tegen een 
intrest van 3 procent jaarlijks. Dit bedrag zal dienen om zijn zaken te regelen, m.n. een zaak 
tegen Jan Hockers. Als onderpand stelt hij ‘sijnen hoff ofte goet genaemt Napen goet 
geleegen onder Velthoven onder geseijd Bocholt’. (Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 168v). 

                                                           
5 We merken op dat Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen hier met zijn laatste naam wordt 
genoemd: Napen. Vastigheid hebben we door de naam van zijn vrouw, Barbara Lemkens. 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=arnoldus
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias&n=stepels+alias+lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=lemkens&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+catharina&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+margareta&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=laurentius&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+elisabeth&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=leonardus&n=moris
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=leonardus&n=moris
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+maria&n=aerden+alias+betten+alias+cillen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+elisabeth&n=aerden+alias+betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus+jacobus&n=aerden
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17 feb 1778 – registratie rentecreatie dd 16 feb 1778 voor not. Geerkens te Bocholt 
Arnold Naepen leent met toestemming van zijn vrouw een bedrag van 200 gulden tegen 3 
procent intrest van Theodorus Langens6, om zijn zaak te verdedigen tegen Jan Hockers. Als 
onderpand stelt hij al zijn goederen in Veldhoven te Bocholt gelegen (Bocholt Schepenbank, 
nr. 14 fol. 172r). 
 
17 feb 1778 – registratie rentecreatie dd 17 feb 1778 voor not. Geerkens te Bocholt 
Jan Smis en Arnold Naepen lenen met toestemming van hun vrouw een bedrag van 220 
gulden tegen 3 procent intrest van Joannes Crijns, om hun zaak te verdedigen tegen Jan 
Hockers. Als onderpand stellen zij al hun goederen (Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 173v). 
 
25 aug 1778 – buitengewone zitting – registratie rentecreatie dd 30 apr 1778 voor not. 
Geerkens: 
Arnold Naepen, oud-burgemeester van Bocholt en zijn vrouw Barbara Lemkens lenen 1450 
gulden tegen 4% intrest van procureur Corn. Eust. Cuvilier om alle kosten om hun geding 
tegen Jan Hockers (schepen van Bocholt) verder te zetten. Al hun goederen zijn onderpand 
(Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 178v) 
 
Doop 
P: Aerden Petrus, M: Buvers Maria 
 
Huwelijk Barbara Lemkens 
3 feb. (1743) praemissis tribus proclamationibus in facie ecclesiae matrimonio iuncti sunt 
Arnoldus Betten7 et Barbara Lemkens, testes fuerunt Franciscus Lemkens et Jacobus Schelen. 
 

I.2 Barbara Lemkens 
x Gedoopt   23 september 1712 - Bocholt, Limburg, België 
x Overleden   12 november 1779 - Bocholt, Limburg, België, leeftijd bij overlijden: 

67 jaar oud 

 Ouders 
x Mathias Stepels alias Lemkens 1672-1720/ 
o Maria Lemkens ca 1677-1757 

 Relaties en kinderen 
x Gehuwd   3 februari 1743, Bocholt, Limburg, België, met Arnoldus Aerden alias Betten 

alias Smis alias Naepen 1716-1779/ (Ouders : Antonius Aerden alias Smis 1686-
1748/ & Catharina Betten †1771) en hun kinderen 

o  Maria Catharina Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 1743- 
o  Anna Margareta Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1747- 
o  Laurentius Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1748-1770 

                                                           
6 Theodorus Langens is de niet onbemiddelde armenmester van Bocholt: In volkstelling Bocholt 1795: 308. 
Theodorus Langens, 66j, akkerman, Kreiel 309. Marie Alegonda Boonen, 50j, vrouw, 310. Michel Langens, 25j, 
zoon, 311. Catherine Langens, 27j, dochter. Zie https://gw.geneanet.org/bartjans?n=langens&oc=2&p=theodorus. 
7 Hier wordt Arnoldus Aerden dus geduid met de achternaam Betten, die van zijn moeder Catharina Betten.  

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=barbara
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias&n=stepels+alias+lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=lemkens&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=arnoldus&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=arnoldus&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+catharina&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+margareta&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=laurentius&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?n=langens&oc=2&p=theodorus
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o  Maria Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1751- 
�  Anna Elisabeth Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis 1754-

1828 Gehuwd   14 januari 1786, Bocholt, Limburg, België, met Leonardus 
Moris ca 1754-1819 

 Broers en zusters 
o  Aldegondis Stepels alias Lemkens 1707- 
�  Margareta Lemkens 1710-1758 
o  Antonius Lemkens 1716- 
o  Mathias Stepels alias Lemkens 1718- 
�  Franciscus Lemkens 1719-1808 

 
Aantekeningen 
Linked to: Petrus Antonius Reijners, baptize 
Doop 
P: Hendrix Franciscus, M: Ackermans Barbara 
Overlijden 
[1779] Anno ut supra mensis 9bris die 12ma obiit dysenteria Barbara Lemkens uxor Arno(l)di 
... quae a tribus circiter annis laboravit ... 
Oorzaak: buikloop 
 
Huwelijk Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 

3 feb. (1743) praemissis tribus proclamationibus in facie ecclesiae matrimonio iuncti sunt 
Arnoldus Betten et Barbara Lemkens, testes fuerunt Franciscus Lemkens et Jacobus Schelen. 

 
De ouders 
Dan bekijken we de gegevens van de beide ouders,  
de vader Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/ en de moeder Catharina Betten †1771. 
 

II.1 Antonius Aerden alias Smis 
x Gedoopt   30 december 1686 - Bocholt, Limburg, België 
x Overleden na 1748 

 Ouders 
o Petrus Aerden 
o Catharina Hendrickx 

 Relaties en kinderen 
o Gehuwd voor 1716 met Catharina Betten †1771 en hun kinderen 

�  Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 1716-
1779/ Gehuwd   3 februari 1743, Bocholt, Limburg, België, met Barbara 
Lemkens 1712-1779 

o  Catharina Aerden 1726- 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+elisabeth&n=naepen+alias+aerden+alias+betten+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=leonardus&n=moris
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=leonardus&n=moris
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=aldegondis&n=stepels+alias+lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=margareta&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias&n=stepels+alias+lemkens&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=franciscus&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=antonius
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hendrickx&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=arnoldus&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=aerden&oc=2
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�  Anna Maria Aerden alias Betten alias Cillen 1730-
1805 Gehuwd   27 september 1757, Bocholt, Limburg, België, met Henricus 
Gijbels 1721-1779/ 

�  Maria Elisabeth Aerden alias Betten 1736-1788 Gehuwd   23 juli 1771, 
Bocholt, Limburg, België, met Andreas Reijners 1728-1779 

o  Petrus Jacobus Aerden 1744- 

 Broers en zusters 
o  Joannes Aerden 1684-1745/ 
�  Anna Aerden 1689-1759 
o  Petrus Aerden 1691- 
o  Mathias Aerden 1695- 
�  Catharina Aerden 1698- 
�  Cornelius Aerden 1702-1781 

 
Aantekeningen 
Linked to: Petrus Vosheuvels, baptize 
Linked to: Laurentius Naepen alias Aerden alias Betten alias Smis (-1770), baptize 
 
Doop 
P: Keunen Petrus (ex Reppel), M: Keuninx Maria (ex Beek) 
 

II.2 Catharina Betten8 
x Overleden   22 april 1771 - Bocholt, Limburg, België 

 Relaties en kinderen 
x Gehuwd voor 1716 met Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/ (Ouders : Petrus 

Aerden & Catharina Hendrickx) en hun kinderen 

�  Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 1716-
1779/ Gehuwd   3 februari 1743, Bocholt, Limburg, België, met Barbara 
Lemkens 1712-1779 

o  Catharina Aerden 1726- 
�  Anna Maria Aerden alias Betten alias Cillen 1730-

18059 Gehuwd   27 september 1757, Bocholt, Limburg, België, met Henricus 
Gijbels10 1721-1779/  

�  Maria Elisabeth Aerden alias Betten 1736-1788 Gehuwd   23 juli 1771, 
Bocholt, Limburg, België, met Andreas Reijners 1728-1779 

o  Petrus Jacobus Aerden 1744- 

                                                           
8 Hierbij wordt opgemerkt dat de ouders van Catharina Betten bij B.J. niet vermeld worden. De aantekeningen 
wijzen een richting via het Bettengoedt te Veldhoven. Catharina Betten is ws. geboren rond 1710 (L. Schepers).  
9 Anna Maria Aerden alias Betten overlijdt in 1805 in het huis genaamd 'Betten' in het gehucht Veldhoven te 
Bocholt (BS Bocholt XIII, akte 16, fol. 4v).  
10 Bij dit huwelijk: [1757] Die 27 septembris mediante dispensatione suae serenissimae eminentiae episcopi 
nostri, in quarto consanguineitatis aeqali gradu, contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Henricus Gijbels et 
Anna Maria Betten, coram testibus Joanne Gijbels et Henrico Swegenaers, et me M. Wirix pastore. 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+maria&n=aerden+alias+betten+alias+cillen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=gijbels
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=gijbels
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+elisabeth&n=aerden+alias+betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=reijners
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus+jacobus&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=aerden&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=cornelius&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=catharina
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hendrickx&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=arnoldus&n=aerden+alias+betten+alias+smis+alias+naepen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=barbara&n=lemkens
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna+maria&n=aerden+alias+betten+alias+cillen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=gijbels
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=henricus&n=gijbels
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=maria+elisabeth&n=aerden+alias+betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=andreas&n=reijners
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus+jacobus&n=aerden
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Aantekeningen 
14 mei 1771. Hendrick Betten en consoorten releveren ‘Betten goedt tot Velthoeven 
geleghen’, op ‘Lounders’ 120 gulden, op ‘Jan Reulens’ 125 gulden, op ‘Claes Van De Wal’ 120 
gulden en op ‘Heijnickx’ 120 gulden. (Bocholt Schepenbank, nr.14 fol. 114v) 
Linked to: Anna Catharina Aerden (-1784), baptize 
Linked to: Maria Catharina Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen, baptize 
Linked to: Laurentius Gijbels (-1803), baptize 
 
Overlijden 
[1771] Die 22 aprilis obiit Catharina uxor Antonii Betten omnibus S.R.E. sacramentis munita. 
 
 
Vervolgens de grootouders van Arnoldus Aerden van de mannelijke kant 
 

III.1 Petrus Aerden 

 Relaties en kinderen 
o Gehuwd   17 november 1683, Bocholt, Limburg, België, met Catharina Hendrickx11 en 

hun kinderen 

o  Joannes Aerden 1684-1745/ 
�  Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/ Gehuwd voor 1716 met Catharina 

Betten †1771 
�  Anna Aerden 1689-1759 Gehuwd   22 november 1716, Bocholt, Limburg, 

België, met Jacobus Teppers 
o  Petrus Aerden 1691- 
o  Mathias Aerden 1695- 
�  Catharina Aerden 1698- Gehuwd   30 november 1738, Bocholt, Limburg, 

België, met Guilielmus Ackermans 
�  Cornelius Aerden 1702-1781 Gehuwd   6 oktober 1733, Bocholt, Limburg, 

België, met Catharina Heunen †1769 
 

                                                           
11 Bij Catharina Hendrix hier geen nieuwe gegevens. 

          

Petrus Aerden   Catharina Hendrickx   

  
| 
4   | 

5   

   

  
|   

Antonius Aerden alias Smis 1686-1748/   Catharina Betten †1771 
| 
2   | 

3 
   

| 
Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen 1716-1779/ 

https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=P&v=petrus
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&m=N&v=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hendrickx&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=joannes&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=anna&n=aerden&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=jacobus&n=teppers
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=3
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=mathias&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=guilielmus&n=ackermans
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=cornelius&n=aerden
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=heunen
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=petrus&n=aerden&oc=2
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=hendrickx&oc=1
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=antonius&n=aerden+alias+smis
https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=nl&pz=bart+leopold+henri&nz=jans&p=catharina&n=betten
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De families Aerden (Betten) in Bocholt12 
 
 
Aerden, Antonius, geboren circa 1705. 
Gehuwd voor de kerk voor 1736 met Betten, Catharina, geboren circa 1710. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Catharina, gedoopt op 12-01-1726 te Bocholt (getuige(n): Aerden Joannes en 

Weijben Maria). 
   2.  v  Aerden, Anna Maria, gedoopt op 17-11-1730 te Bocholt (getuige(n): Tinnemans 

Balthazar(Gr.Brogel) en Grouls Maria). 
   3.  v  Aerden, Marie Elisabeth, gedoopt op 13-03-1736 te Bocholt (getuige(n): Weijben 

Jacobus en Nels Anna). 
   4.  m  Aerden, Petrus Jacobus, gedoopt op 23-02-1744 te Bocholt (getuige(n): Aerden 

Cornelius en Donckx Elisabeth). 
 
Aerden, Arnoldus, geboren circa 1720. 
Gehuwd voor de kerk voor 1754 met Lemkens, Barbara, geboren circa 1730. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Anna Elisabeth, gedoopt op 29-05-1754 te Bocholt (getuige(n): Lemkens 

Franciscus en Aerden Elisabeth). 
 
Aerden, Augustinus, geboren op 19-04-1928 te Bocholt, overleden op 18-07-2007 te Lozen 
op 79-jarige leeftijd, begraven op 23-07-2007 te Bocholt. 
Gehuwd met Colaers, Mathilde, overleden voor 2007. 
  
Aerden, Cornelius, gedoopt op 24-06-1702 te Bocholt (getuige(n): Cousen Cornelius en 
Emonts Johanna (Beek)), overleden op 01-07-1781 te Bocholt op 79-jarige leeftijd. Zoon 
van Aerden, Petrus en N.N., Catharina. 
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 06-10-1733 te Bocholt met Heunen, Catharina, 
28 jaar oud, gedoopt op 18-11-1704 te Bocholt (getuige(n): Soors Joannes en Hockers 
Maria), overleden op 08-08-1769 te Bocholt op 64-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Marie Catharina, gedoopt op 24-08-1734 te Bocholt (getuige(n): Aerden 

Joannis en Heunen Marie), overleden op 11-12-1779 te Bocholt op 45-jarige leeftijd. 
   2.  m  Aerden, Petrus, gedoopt op 14-02-1736 te Bocholt. 
   3.  v  Aerden, Anna Catharina, gedoopt ??-02-1738 te Bocholt (getuige(n): Heunen 

Godefried en Betten Catharina). 
   4.  v  Aerden, Anna, gedoopt op 31-07-1740 te Bocholt (getuige(n): Ackermans Wilhelmus 

en Heunen Joanna), overleden op 16-10-1779 te Bocholt op 39-jarige leeftijd. 
   5.  m  Aerden, Arnold, gedoopt op 17-01-1743 te Bocholt (getuige(n): Vosheuvels Henricus 

en Aerden Elisabeth). 
 
Aerden, Joannes, gedoopt op 01-04-1684 te Bocholt (getuige(n): Geusens Jacobus en N.N.). 
Zoon van Aerden, Petrus en N.N., Catharina. 

                                                           
12 Gegevens van GUL 2019 file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm.  

file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM17758
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM17759
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM6592
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM17758
file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM17759
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Gehuwd met N.N., Elisabeth. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Catharina, gedoopt op 12-01-1713 te Bocholt (getuige(n): Boonen Mathias en 

Luijs maria). 
   2.  v  Aerden, Elisabeth, gedoopt op 06-10-1715 te Bocholt (getuige(n): Mockers Martinus 

en Smis Catharina). 
   3.  m  Aerden, Petrus, gedoopt op 31-12-1718 te Bocholt (getuige(n): Geutiens Joannes en 

Ackers Emerentina). 
   4.  m  Aerden, Cornelius, gedoopt op 11-11-1722 te Bocholt (getuige(n): Boonen Matheus 

en Teppers Anna). 
 
Aerden, Joannes, geboren op 29-01-1887 te Zutendaal, overleden ??-06-1958, begraven op 
02-07-1958 te Bocholt. 
Gehuwd met Gorissen, Elisabeth, overleden voor 1958. 
  
Aerden, Mathieu, overleden voor 1967. 
Gehuwd met Corstjens, Elisa, geboren op 11-08-1888, overleden op 16-01-1967 op 78-jarige 
leeftijd, begraven te Bocholt. 
  
Aerden, Petrus, geboren circa 1710. 
Gehuwd voor de kerk voor 1744 met Eggelen, Joanna, geboren circa 1715. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  v  Aerden, Catharina, gedoopt op 27-07-1744 te Bocholt (getuige(n): Eggelen Jacobus en 

Betten Catharina). 
   2.  v  Aerden, Petronella, gedoopt op 03-03-1746 te Bocholt (getuige(n): Aerden Joannis en 

Jans alias Eggelen Catharina). 
   3.  m  Aerden, Hubertus, gedoopt op 03-11-1747 te Bocholt (getuige(n): Koelen Jacobus en 

Hoven Marie). 
   4.  v  Aerden, Anna Catharina, gedoopt op 24-07-1750 te Bocholt (getuige(n): Noepen 

Arnold en Aerden Elisabeth). 
   5.  m  Aerden, Joannis Mathias, gedoopt op 22-08-1753 te Bocholt (getuige(n): Vaes Joannis 

en Gijsen Anna). 
   6.  v  Aerden, Anna Maria, gedoopt op 23-07-1756 te Bocholt (getuige(n): Heijlermans 

Petrus en Betten Anna Marie). 
 
Aerden, Petrus, gedoopt op 14-02-1736 te Bocholt (getuige(n): Eckers Martinus en Aerden 
Anna), overleden op 29-07-1807 te Bocholt op 71-jarige leeftijd. Zoon 
van Aerden, Cornelius en Heunen, Catharina. 
Gehuwd met Neuens, Maria, gedoopt op 22-06-1731 te Grote-Brogel (getuige(n): 
Raijmakers Mathias en Lenders Marie), overleden op 27-12-1805 te Bocholt op 74-jarige 
leeftijd (aangifte door: Petrus Aerden en Joannes Henricus Grouls). Dochter 
van Neuyens, Mathias en Sillen, Aldegonda. 
  
Aerden, Petrus. 
Gehuwd met N.N., Catharina. 
Uit dit huwelijk: 
   1.  m  Aerden, Joannes, gedoopt op 01-04-1684 te Bocholt. 
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   2.  m  Aerden, Antonius, gedoopt op 30-12-1686 te Bocholt (getuige(n): Keunen Petrus ex 
Reppel en Keuninx Maria ex Beek). 

   3.  v  Aerden, Anna, gedoopt op 27-03-1689 te Bocholt (getuige(n): Cousen Jan en Nijs 
Anna). 

   4.  m  Aerden, Petrus, gedoopt op 11-10-1691 te Bocholt (getuige(n): Ceppens Joannes en 
Stevens Catharina). 

   5.  m  Aerden, Mathias, gedoopt op 10-05-1695 te Bocholt (getuige(n): Cunninx Joannes en 
Nijs Aleidis). 

   6.  v  Aerden, Catharina, gedoopt op 04-08-1698 te Bocholt (getuige(n): Ackers Petrus en 
Boonen Helena). 

   7.  m  Aerden, Cornelius, gedoopt op 24-06-1702 te Bocholt. 
 
Aerden, Pieter Jan, geboren op 14-01-1791 te Bree. 
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-10-1820 te Bocholt (getuige(n): Jacobus 
Aerden en Gerardus Clauwers) met Clauwers, Anna Maria, gedoopt te Bocholt, overleden op 
10-11-1861 te Bree. 
 
 
DE SCHEPENSTRIJD 
 
Wat stellen we vast uit de beschikbare gegevens? 
 
1. Arnoldus Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen, oud burgemeester van Bocholt13 is 
61 jaar oud wanneer hij mede namens zijn vrouw Barbara Lemkens op 13 november van het 
jaar 1777 een bedrag van 400 gulden leent bij de eerwaarde heer Jacobus Vliegen, kapelaan 
van Bocholt. Om de een of andere reden wordt Arnoldus hier met zijn laatste alias-naam 
genoemd: Arnold Napen. De rente bedraagt 3% per jaar, 12 gulden.  
 
400 gulden is in die tijd een fors bedrag, wanneer we bedenken dat bijvoorbeeld het jaarsalaris 
van het gewaardeerde ambt van secretaris van de plaatselijke gemeente (gemeenteschrijver) 
het bedrag van 24 gulden per jaar opleverde14 (de emolumenten verhoogden dit behoorlijk). 
Een flink stuk moestuin brengt in datzelfdejaar 310 gulden op15  
 
2. Een dergelijke omvangrijke lening wordt niet onderhands aangegaan, dus wordt op 20 
januari van het erop volgende jaar – 1778 – een en ander in een zogenoemde ‘registratie 
rentecreatie’ in het Schepenboek van Bocholt vastgelegd (lening officieel opgesteld d.d. 16 
dec 1777 voor notaris Geerckens te Bocholt). 
 
3. Als onderpand stelt Arnoldus ‘sijnen hoff ofte goet genaemt Napen goet geleegen onder 
Velthoven onder geseijd Bocholt’. 
 

                                                           
13 Bocholt telde gewoonlijk vijf burgemeesters, voor elk gehucht een: het Dorp en Lechten, Veldhoven, Hees-
Goolder, Kreiel en Lozen (Een dorpsruzie in Bocholt in de 18de eeuw, Vlaamse Stam, jg. 28, nrs. 11-12, nov. dec. 
1992; overigens gaat het in dit artikel om een andere ruzie, namelijk die tussen Jan Grouls en zijn neef Adriaan 
Geerkens).  
14 Zie het hierboven genoemde artikel Een dorpsruzie…, p. 623. 
15 Bron: https://gw.geneanet.org/bartjans?lang=fr&n=vandersteegen&oc=0&p=jacobus+dominicus. 

 

file:///I:/4PrBsWeb/bocholt-ls/bocholt-ls-00001.htm%23BM12317
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4. De reden voor de lening wordt in het Schepenboek van Bocholt eveneens vermeld: ‘Dit 
bedrag zal dienen om zijn zaken te regelen, m.n. een zaak tegen Jan Hockers.’16  
 
Waar lag het Napengoet in Veldhoven? 
J. Molemans noemt in zijn Toponymie van Bocholt17 dit Napengoet van Arnold Naepen met 
de grootte van het goed in 1769 en zelfs specifiek deze notariële vastlegging in 1777. Zijn 
verwijzing is naar de Bocholtse Gichten 14 p. 169, zoals ook Bart Jans opgeeft. Molemans geeft 
in een bijgevoegde kaart van Veldhoven de precieze plaats aan: naast het Bettengoet.  
 

 
 

 

                                                           
16 Zie: Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 168v. 
17 Naap is een vleivorm van Jacob. DE omschrijving is te vinden op p. 114 van zijn Toponymie. 
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Nog geen maand later is het opnieuw prijs en sluit Arnold Napen een tweede en een derde 
lening, welke leningen bij notaris Geerkens worden opgesteld en in het Schepenbankregister 
worden opgenomen. Nu gelden al zijn goederen in Veldhoven als onderpand, dus huis en land 
en bezit.   
 
Op 17 feb 1778 ‘Registratie rentecreatie dd 16 feb 1778 voor not. Geerkens te Bocholt:  
Arnold Naepen leent met toestemming van zijn vrouw een bedrag van 200 gulden tegen 3 
procent intrest van Theodorus Langens18, om zijn zaak te verdedigen tegen Jan Hockers. Als 
onderpand stelt hij al zijn goederen in Veldhoven te Bocholt gelegen. (Bocholt Schepenbank, 
nr. 14 fol. 172r). 
 
Dezelfde dag, waarschijnlijk gewoon tijdens dezelfde consultatie van Schout en schepenen of 
schepenen en schrijver, wordt in het Schepenbankregister nog een gezamenlijke lening inge-
schreven die even ervoor bij de notaris was opgesteld. Het geld is blijkbaar nodig voor een 
gezamenlijke ‘zaak’ die Arnold Naepen en Jan Smis hebben tegen Jan Hockers. Het ziet er als 
volgt uit: 
 
17 feb 1778 – registratie rentecreatie dd 17 feb 1778 voor not. Geerkens te Bocholt 
Jan Smis en Arnold Naepen lenen met toestemming van hun vrouw een bedrag van 220 
gulden tegen 3 procent intrest van Joannes Crijns19, om hun zaak te verdedigen tegen Jan 
Hockers. Als onderpand stellen zij al hun goederen (Bocholt Schepenbank, nr.14 fol. 173v).  
 
Die zeventiende februari wordt dus flink geld opgehaald om zich te verweren tegen een 
blijkbaar hen beiden aangedaan proces.  
 
Wie is Jan Smis, die blijkbaar in dit proces ook als gedaagde betrokken is? Opnieuw biedt 
Molemans uitkomst. In zijn boek Toponymie wordt op pag. 106 de familie Smis en hun 
goederen in het Bocholter gehucht Lozen besproken. De pachterij en eigen bezittingen 
worden uitgebreid besproken en we lezen dat het Smisgoet op het einde van de 18de eeuw 
verdeeld wordt onder Dierijck Smis en Jan Smis. Dierijck wordt in 1830 ‘radmaker’ genoemd, 
de beroepsnaam is rademaker en het gaat daar om een wagenwielmaker, vaak ook smederij. 
Jan Smis bezit in 1760 ‘huijsinge en huijsbampt’ en ruim 4 bunder grond, tweede klasse.  
 
Op een van de bij Moleman’s boek ingesloten vier kaarten wordt Lozen getekend met de erf- 
en veldnamen. Daardoor komen we tot de ontdekking dat de families Smis (rademaker) en 
Jan Smis (Smiske) aan de ene zijde van een soort ‘bebouwde kom’ van Lozen woonden en  
familie van Jan Hokkers aan de andere zijde, vrij dicht bij elkaar. De erven van de Smissen 
grenzen aan beemden,  een van de erven Hokkers heeft als buren Bleekden en Schotels en 

                                                           
18 Theodorus Langens is de niet onbemiddelde armenmester van Bocholt: In volkstelling Bocholt 1795: 308. 
Theodorus Langens, 66j, akkerman, Kreiel 309. Marie Alegonda Boonen, 50j, vrouw, 310. Michel Langens, 25j, 
zoon, 311. Catherine Langens, 27j, dochter. Zie https://gw.geneanet.org/bartjans?n=langens&oc=2&p=theodorus. 
19 Over Jan Krijns lezen we in J. Molemans, Toponymie van Bocholt p. 77,78 dat hij in 1723 een Crijnshof bezit in 
het gehucht ’t Creijel (Kreiel): Crijnsgoet (1763). Jan Crijns (=Joannes Crins) bezit dit goed ter grootte van 3 
bunders 290 roeden eerste klas en 3 bunders 21 roeden tweede klas in 1769. Voor dit Krijnsgoet zie Molemans 
p. 72 (Neerkreiel, met als buren Preggen en Lijssen). Blijkbaar is ook deze Jan Crijns financieel niet onbemiddeld 
en leent als particulier Naepen en Smis 220 gulden.  Verder is er sprake van een Matthijs Crijns die in dezelfde 
tijd een woonhuis genaamd Crijns in het gehucht Neerkreiel bezit alsook een ruime hectare grond.  De familie 
Crijs wordt ook nog gemeld met een pachterij en verder bezit in het Bocholter gehucht Lechten. 

https://gw.geneanet.org/bartjans?n=langens&oc=2&p=theodorus
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grens verder aan ‘velden’. Het andere erf Hokkers grenst aan… het erf Smis (rademakers). Smis 
en Hokkers zijn buren. Voor de parenteel Smis, waarin Jan Smis, zie hieronder. Is het geschil 
en uit de hand gelopen burenruzie? Maar wat heeft Arnold Naepen er dan mee te maken? 
 

 
 

Uitsnede kaart Bocholt sectie A, J. Molemans, Toponymie, zie ook p. 100, beschrijving Hokkers p. 102.. 
 
 
Het geschil is van een behoorlijke impact, want uit de in het begin van dit artikel gestelde 
gegevens van Bart Jans leren we dat het met de eerste drie leningen van in totaal 820 gulden 
(naar ik begrijp toch nodig voor de verdediging van hun zaak, dus onder meer honorarium 
voor een advocaat), nog lang niet afdoende is gebleken. Want een half jaar later lezen we dat 
de schepenen van Bocholt in  een buitengewone zitting bijeenkomen omdat er opnieuw een 
lening wordt ingeschreven, nu van een wel heel forse som en zelfs een procent meer rente: 
 
 25 aug 1778 – buitengewone zitting – registratie rentecreatie dd 30 apr 1778 voor not. 
Geerkens: 
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Arnold Naepen, oud-burgemeester van Bocholt en zijn vrouw Barbara Lemkens lenen 1450 
gulden tegen 4% intrest van procureur Corn. Eust. Cuvilier20 om alle kosten om hun geding 
tegen Jan Hockers (schepen van Bocholt) verder te zetten. Al hun goederen zijn onderpand. 
(Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 178v). 
 
In de akten van de Schepenbank van Bocholt 1778 is onder meer over deze juridische zaak 
geschreven op de navolgende plaatsen:  
 
20-1 1778 De eerste lening, 400 g. aan Arnold Naepen,: Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 168v 
17-2 1778 De tweede lening, 200 g. aan Arnold Naepen : Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 172r 
17-2 1778 De derde lening, 220 g. aan Jan Smis en Arnold Naepen: Bocholt Schepenbank, nr. 
14 fol. 173v 
25-8 1778 De vierde lening, 1450 g. aan Arnold Naepen: Bocholt Schepenbank, nr. 14 fol. 178v 
 
Tenslotte komen de volgende vragen op:  
wie was Jan Hockers, (schepen van Bocholt in 1778) en waarom werd deze ‘Schepenstrijd’ 
gevoerd?  
 
Opnieuw verschaft Molemans enig inzicht in de familie Hockers (Hokkers), Molemans, p. 102: 

 

 
 

                                                           
20 Een procureur is een advocaat die de belangen van zijn cliënt behartigd indien er sprake is van een juridisch 
geschil dat aanhangig is gemaakt bij een rechterlijke instantie. Deze juridische verdediger heeft hier dus een 
leenbankfunctie ingenomen. Het was een man met geld, mogelijk een uit het geslacht van een graaf (de) Cuvelier. 
Of familie van Jean Baptiste François Cuvelier, geboren na 1730, beroep: procureur du roi à Bailleul. Familie van 
Peeter Cuvelier, procureur van de Raadsheer in Vlaanderen, Kroniek van Mechelenen?  



114 
 

Wie is Jan Hockers? 
Wim Cuppens reageert met de hier volgende parenteel, zie in het bijzonder II.5 daarvan, en 
met bijgaand commentaar:  
‘Schepen Jan Hockers was zelfs naar Bocholter normen een kampioen in naamswisselingen: 
zie de bijlage ‘Gielenjan’ (de parenteel). Hij intrigeert mij al een hele tijd, omdat ik maar niet 
met zekerheid zijn ouders kan traceren21. Wat zeker is: hij was de schoonbroer van Jan 
Gijbels. De relatie van Smis met Hockers heb ik nog niet helemaal kunnen uitvogelen, maar ik 
ben bijna zeker dat Jan ook met hen verwant was. De familie Smis woonde in het centrum van 
Bocholt in het huis dat ‘Custers” genoemd werd, een kapitale hoeve vlak bij de kerk. Zoon 
Theodoor is naar Lozen verhuisd en werd dus buurman van Hockers. Uit dat alles kan je 
wellicht afleiden dat de ruzie, zoals meeste ruzies op onze aardbol, te maken hadden met 
erfenisdelingen.’ 
 
Wat speelde er aan moeilijkheden in Bocholt in de jaren 1769-1783? 
Het is door de uitvoerige verslaglegging van J. Molemans, die putte uit diverse bronnen, dat 
we zicht hebben op de als maar voortdurende bestuurlijke problemen in Bocholt. Duidelijk is 
wel dat nadat de voortdurende ellende en betalingen vanwege langs en doortrekkende 
legertrossen er nu een nieuw geldverslindend monster zich heeft aangediend:  bestuurlijke 
onenigheid, na-ijver, wanorde en onwaarschijnlijke koppigheid die gepaard gaat met een 
zekere mate van bestuurlijk onvermogen van ‘hogerhand’.  
 
De lezing van Molemans’ uitgebreide artikel ‘Tumulten, oploopen en conspiratiens in Bocholt 
aan het einde van het Ancien Regime’, (Limburg, 72, 73,(3, 4),1993-94, pagina's 157-183, 193-
218, 3-32) laat behalve de breedte en de diepte van de bestuurlijke problematiek in Bocholt 
ook de grote kennis, precisie en accuratesse van de auteur zien, zoals in al zijn boeken. Het 
schept verbazing dat dit artikel niet op internet ingezien kan worden, temeer omdat het een 
ongekende hoeveelheid informatie over het dorp en de bewoners met hun landerijen uit die 
bewogen periode bevat. Het valt dan ook te hopen dat het de Heemkundige Kring Bocholt 
gegeven wordt een eigen website te ontwikkelen waarin de rijke historie van dit mooie dorp 
ondergebracht en uitgestald kan worden. Het feit dat Molemans een boek aan deze gemeente 
gewijd heeft, moet toch voldoende bevestiging geven dat dit werkelijk de moeite waard is.  
 
Met stijgende verbazing heb ik deze tekst gelezen en me gerealiseerd dat na de jarenlange 
oorlogsschattingen dit interne strijdtoneel toch voor de bewoners van het dorp en de 
gehuchten eveneens een enorme lastenpost aan emotionele verwarring en financiële kosten 
met zich mee gebracht heeft. Iets daarvan merken we op bij de Gichten over Arnold Napen 
(Betten) en Jan Smis in hun juridische strijd met Jan Hockers. Het artikel van Molemans geeft 
geen precieze informatie waarover het in 1778 tussen déze landbezitters is misgelopen, maar 
de bedragen die geleend werden, kunnen er zeker op wijzen dat deze betaald moesten 
worden aan advocaten die pleidooien en verweerschriften opstelden. Molemans somt in het 
slot van zijn artikel de bedragen op die vanwege het jarenlange getouwtrek aan advocaten en 
consorten moesten worden betaald. Enorme lasten voor de bewoners en landeigenaren van 
Bocholt.  
Het doet mij denken aan een schilderij boven de keukenschouw in het herenhuis van een 
welgezeten oom. Daarop werd uitgebeeld hoe twee boeren trekken aan een koe (een aan de 

                                                           
21 Jan Hockers komt dan ook in de parenteel van de Bocholtse Stephanus Hockers niet voor…We kennen dan ook 
zijn geboortedatum niet. Is er nog een andere familie Hockers in Bocholt?  
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horens en een aan de staart), terwijl een derde persoon (in advocaatskledij) rustig de koe 
melkt en zijn emmer met haar rijkdom vult. De notarissen, advocaten en andere pleit-
bezorgers van omliggende grote steden hebben de als maar durende onenigheid tussen de 
gehuchten van Bocholt, haar (substituut)schout, burgemeesters en landbezitters zonder enige 
twijfel als een goede bron van inkomsten beleefd. Molemans22 heeft de bronnen van de hele 
problematiek als een schouwspel voor de lezer geopend.    
 
Gedachten bij Napen, Smis en Hockers 
In de beschrijvingen van J. Molemans’ artikel ‘komt naar voren dat Jan Hockers als en van de 
vijf schepenen van Bocholt betrokken was bij een conflict tegen twee gewezen burgemeesters 
van Kreiel. Het begin van deze problematiek  ligt in een daging van 26 maart 1774. Alles wordt 
uitgebreid beschreven in bovengenoemd artikel. Het draait om een vorm van belediging en 
een documentvervalsing tijdens de hele gang van zaken. Jan Hockers trekt zich om hem 
moverende redenen al op 29 maart 1774 uit deze rechtszaak terug. ‘Volgens een schrijven van 
griffier (Gerard Adriaan jcb) Van den Broeck, in naam van de schepenen aan de Geheime Raad, 
zou Jan Hockers, een man op leeftijd,  zich nooit met de kwestie van de schatstelling23 
ingelaten hebben. Daarom renuntiert hij (trekt zich uit de kwestie terug, jcb), maar hij is bereid 
zijn aandeel in de tot dusver gerezen kosten te dragen.’ Molemans geeft zelfs twee bronnen 
daarvoor op. De anderen zetten de kwestie door, die duurt tot 20 oktober 1777 en financieel 
wordt afgewerkt, doch zonder bevredigende uitspraak over de zaak waarvoor het begonnen 
was. Molemans geeft van alles minutieus verslag.  
 
In 1774 zou schepen Jan Hockers dus al een oudere man zijn. Daarom verbaast de dure kwestie 
van een juridische zaak tussen hem en Arnold Napen en Jan Smis in 1778 des te meer.  In een 
erop volgend onderdeel van Molemans’ artikel komen we erachter dat een aantal 
Bocholtenaren de inmiddels opgelegde grondbelasting niet wensen te betalen. Een rechtszaak 
daarover begint in 1776. Schepen Jan Hockers is een van de weerspannigen en Arnold Napen 
is een van de burgemeesters die de rechtszaak aanspannen! De regerende burgemeesters 
(waaronder Napen) gaan er vol in tegen vooral griffier van den Broeck, schepen Jan Hockers 
en nog 31 ingezetenen. Die weigerden de grondbelasting te betalen. Van den Broeck heeft 
zelf zijn os uit de stal gehaald ter verpanding om die door de gerechtsbode in beslag te laten 
nemen. Maar toegeven, ho maar.  
 
Toen later zijn gepande koe en os werden verkocht, kocht hij ze terug en betaalde (uit een rijk 
voorziene buidel, wel te verstaan jcb) de burgemeesters om ze daarmee belachelijk te maken.  
Anderen die wegens niet betaling een hond of kat hadden gepand, lieten die bij verkoop een 
sprong ‘ter ere van de burgemeesters maken’. Het moet niet gekker worden zou je zeggen, 

                                                           
22 Meningen van mijzelf en Wim Cuppens over het werk van J. Molemans (n die volgorde): ‘Ik moet trouwens 
zeggen dat ik vanwege de gichten van Andries B nog meer onder de indruk ben gekomen van het boek van 
Molemans, waarin alles te duiden en te vinden is! Grandioos.’ ‘Molemans is inderdaad ongeëvenaard. Hij heeft 
als wetenschappelijk onderzoeker van de universiteit van Leuven van enkele Noord-Limburgse gemeenten 
gelijkaardige studies gemaakt. Van de toponymie van Bocholt heb ik 2 exemplaren maar ze zijn allebei tot op de 
draad versleten. Helaas is de man jong gestorven.’ Zo’n persoonlijke loftuiting past wel in dit boek, vind ik. 
Trouwens, Loftuiting is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord loftuten en dat bestaat uit lof en tuiten 
(bazuinen, trompetten). Loftuiten betekent dus het rondbazuinen van lof. In loftuiting is de t van tu(i)ten 
behouden gebleven. Mooi is dat. 
23 De schatstelling betreft hier ws. de gehele zaak van het meten van de erven en het stellen van de grondklassen, 
waar de hele tumultueuze zaak rond de grondbelasting om draaide.  
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maar ze kochten hun dier gewoon terug en betaalden later netjes spottend de verschuldigde 
grondbelasting. Arnold Napen en de andere burgervaders hadden het niet gemakkelijk met 
deze tegenstand. Hen werd zoveel mogelijk weerstand en tegenstreven bezorgd. Nogmaals, 
we weten niet waar het nu bij Napen, Smis en Hockers precies om ging, maar het zal zeker 
eveneens een zaak van betwist landbezit of erfenisonenigheid zijn geweest.   
 
 
Parenteel van Stephanus HOCKERS24 
 

 
I.1 Stephanus (Steven) HOCKERS, overleden op 08-03-1728 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 28-04-1682 te Bocholt met Maria HEUNEN, 22 jaar oud, 
gedoopt op 25-04-1660 te Bocholt, overleden op 01-02-1732 te Bocholt op 71-jarige 
leeftijd, dochter van Godefridus (Goordt) HEUNEN (Swegeners) en Anna LIJNS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus HOCKERS, gedoopt op 14-10-1682 te Bocholt (getuige(n): Hendricus 

Lijns, Catharina Capals nomine Catharina...uxoris Nicolaes Luijs, wonende in 
Neeroeteren). 

2. Helena HOCKERS (zie II.3116). 
3. Anna HOCKERS (zie II.5119). 
4. Joanna HOCKERS, gedoopt op 30-01-1689 te Bocholt (getuige(n): Abraham 

Braekers ex Caulille, Jacobus Loijers, Maria x, Nicolaes Op de Luijs). 
5. Godefridus (Gerardus) HOCKERS (zie II.7124). 

 
II.3 Helena HOCKERS, gedoopt op 30-04-1684 te Bocholt (getuige(n): Leonaerd Housen 

en Joanna Hockers). 
Gehuwd met Joannes GIELEN (Hockers, Gielé, Cuppens, Custers, Gielen), schepen 
van justitie te Bocholt, gedoopt op 17-10-1694 te Bocholt (getuige(n): Joannes 
Hammons en Maria Hockers), eedaflegging 23-05-1753,  (zoon van Leonard CUSTERS 
(GROULS) en Ida (Ittien) HEUNEN???) 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna GIELEN, gedoopt op 18-04-1714 te Bocholt (getuige(n): Arnoldus 

Heunen en Ida Heunen ex Grote Brogel), overleden op 22-10-1767 te Bocholt 
op 53-jarige leeftijd. 

2. Franciscus GIELEN, gedoopt op 14-03-1716 te Bocholt (getuige(n): Servatius 
Hoeve en Francisca Gielen), overleden op 12-12-1766 te Bocholt op 50-jarige 
leeftijd, door overmacht alleen de heilige olie ontvangen. 

3. Johanna GIELEN, gedoopt op 21-03-1718 te Bocholt (getuige(n): Stephanus 
Hockers en Helena Op de Waerde). 

4. Petrus GIELEN, gedoopt op 18-02-1721 te Bocholt (getuige(n): Petrus Custers 
ex Gr. Brogel en Johanna Hockers). 

                                                           
24 N.B. Hierin wordt de naam Jan Hockers niet gevonden. De door Jan ook wel gebruikte achternaam Gile/Gielé/ 
Gileé krijgt hier via de familie Gielen wel reliëf. Het ligt enigszins voor de hand dat het gaat om de hier genoemde 
Joannes GIELEN (Hockers, Gielé, Cuppens, Custers, Gielen), schepen van justitie te Bocholt, gedoopt op 17 10 
1694 te Bocholt (getuige(n): Joannes Hammons en Maria Hockers), eedaflegging 23-05-1753, (zoon van Leonard 
CUSTERS (GROULS) en Ida (Ittien) HEUNEN???), echter de vader en moeder zijn volgens Wim Cuppens onzeker. 
Voor de meerdere naamwisselingen van schepen Jan Hockers, zie ook onderstaande eedaflegging als schepen, 
waar hij als Jan Gelee alias Hockers en zelfs als Jean Gelie alias Hockers wordt opgevoerd. . 
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5. Laurentius GIELEN, gedoopt op 06-04-1723 te Bocholt (getuige(n): Joannes 
Gijbels en Marharetha Sweners). 

6. Godefridus GIELEN (Gilé, Hockers) (zie III.6117). 
7. Anna Maria (Marie) GIELEN (Gilé, Hockers) (zie III.10118). 

 
III.6 Godefridus GIELEN (Gilé, Hockers), gedoopt op 20-04-1725 te Bocholt (getuige(n): 

Godefridus Hockers en Joanna Tielkens), overleden voor 1799. 
Gehuwd (1) 1756, huwelijkscontract BG 15,F25 met Maria Elisabeth VAN DER 
MAESEN. 
Gehuwd (2) met Maria Francisca HANNART, overleden na 1799. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Maria Helena GILET (Gielen), geboren op 17-10-1761 te Bocholt (getuige(n): 

Joannes Gielen en Getrudis Wirix), overleden op 11-04-1840 op 78-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (1) op 51-jarige leeftijd op 13-10-1813 te Bocholt met Antoine 
LEMKENS, landbouwer, gemeenteschrijver, geboren 1760 te Bocholt, 
overleden op 24-04-1829 te Bocholt, zoon van Franciscus (Frans) LEMKENS, 
onderwijzer, en Wendelina NEVEN (GROULS, VOSSEN). 
Gehuwd (2) met Jacobus WEIJBEN, gedoopt op 01-02-1753 te Bocholt, 
overleden op 03-11-1811 te Bocholt op 58-jarige leeftijd, zoon van Willem 
WEIJBEN (Nijsen) en Elisabeth BOONEN. 

2. Godefridus GIELEN, gedoopt op 06-06-1765 te Bocholt (getuige(n): 
Godefridus Gielen en Maria Catharina Aerts nomine Getrudis Geuns). 

3. Laurentius GILEÉ (Gilen, Chelet, Gilain) (zie IV117). 
 
IV.5 Laurentius GILEÉ (Gilen, Chelet, Gilain), geboren op 07-04-1772 te Bocholt 

(getuige(n): Franciscus Lemkens nomine Laurentius Van der Maesen en Maria 
Catharina Aerts loco Maria Theresia Putters), overleden op 14-10-1832 te Bocholt op 
60-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 26-07-1798 te Budel NL met Marie 
Aldegondis STEPELS, 26 jaar oud, gedoopt op 08-07-1772 te Bocholt, overleden op 
02-05-1808 te Bocholt op 35-jarige leeftijd, dochter van Willem (Guillaume) STEPELS, 
akkerman, en Maria Helena (Helena) STUYVEN (Steyven, Steuven). 
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 03-03-1813 te Bocholt met Marie 
Elisabeth SIMONS, geboren ca 1790 te Budel NL, overleden op 17-03-1868 te 
Bocholt, dochter van Gerard SIMONS en Catharine Antonie VERSCHUEREN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Godefridus GILEÉ, gedoopt op 02-03-1799 te Bocholt. 
2. Maria Helena GILEÉ, gedoopt op 12-02-1801 te Bocholt. 
3. Wilhelmus GILEÉ, gedoopt op 20-01-1804 te Bocholt, overleden op 

01-12-1860 te Bree op 56-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 05-03-1859 te Bree met Maria Christina 
HILKENS, 43 jaar oud, geboren op 03-06-1815 te Bree, overleden op 
19-02-1886 te Bree op 70-jarige leeftijd. 

4. Marie Elisabeth GILEÉ (Chelet), geboren op 19-02-1808 te Bocholt, overleden 
op 20-02-1808 te Bocholt, 1 dag oud. 

Uit het tweede huwelijk: 
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5. Jan Mathijs GILÉE (Gilen), landbouwer, geboren op 22-05-1813 te Bocholt, 
overleden op 29-01-1878 te Bocholt op 64-jarige leeftijd, ongehuwd. 

6. Gerardus GILEÉ, voerman, geboren op 09-03-1816 te Bocholt, overleden op 
16-10-1877 te Antwerpen op 61-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Jacoba CLAESEN. 

 
III.10 Anna Maria (Marie) GIELEN (Gilé, Hockers), gedoopt op 28-05-1727 te Bocholt 

(getuige(n): Henricus Smis en Catharina Heunen). 
Gehuwd met Jacobus BOONEN, gedoopt op 28-04-1720 te Bocholt, overleden voor 
1805, armenmeester in 1768, zoon van Mathijs BOONEN, gemeenteschrijver, en 
Aldegondis LOEIJENS (Drees, Dreels). 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Aldegondis BOONEN (zie IV118). 
2. Mathias BOONEN, gedoopt op 13-03-1753 te Bocholt. 
3. Joannis BOONEN, gedoopt op 08-07-1755 te Bocholt. 
4. Philippus BOONEN (zie IV.12119). 
5. Hubertus BOONEN, gedoopt op 13-03-1762 te Bocholt. 

 
IV.9 Maria Aldegondis BOONEN, gedoopt op 07-04-1751 te Bocholt (getuige(n): Gielen 

Joannis en Loijens Marie Aldegond), overleden op 17-01-1819 te Bocholt op 67-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-09-1775 te Bocholt met Laurentius 
GEUSENS (Keppens, Cuppens), 22 jaar oud, gedoopt op 14-10-1752 te Bocholt, 
overleden op 31-08-1809 te Bocholt op 56-jarige leeftijd, armenmeester in 1790, 
zoon van Jacobus GEUSENS (Luys) en Maria Margaritha (Margaritha) CUPPENS 
(Stepels). 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus GEUSENS, gedoopt op 04-06-1776 te Bocholt, overleden op 

10-01-1823 te Bocholt op 46-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-04-1815 te Bocholt, gehuwd voor de kerk 
op 15-04-1815 te Bocholt met Ida LEMKENS, 34 jaar oud, geboren op 
24-04-1781 te Bocholt, overleden op 22-04-1843 te Bocholt op 61-jarige 
leeftijd, dochter van Josephus LEMKENS en Anna Catharina VRANCKEN. {Zij 
was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-07-1805 te 
Bocholt met Joannes (Jean) DAMEN (Daemen), kuiper, geboren ca 1784 te 
Grote Brogel, overleden op 29-09-1813 te Bocholt.} 

2. Maria Margaritha GEUSENS, gedoopt op 05-04-1782 te Bocholt, overleden op 
23-02-1864 te Bocholt op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 23-01-1816 te Bocholt met 
Joannes Henricus (Jan) ACKERMANS, 33 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 
26-10-1782 te Bocholt (getuige(n): Hendrik Pepels en Elissabeth Boonen alias 
Weijben), overleden op 25-04-1872 te Bocholt op 89-jarige leeftijd, zoon van 
Joannes Mathias ACKERMANS en Maria Aldegonde GROULS. 

3. Joannes (Jean Mathias) GEUSENS, gedoopt op 01-06-1785 te Bocholt, niet 
teruggekeerd uit Franse dienst, loteling in Franse dienst. 

4. Joanna Elisabeth GEUSENS, geboren op 10-06-1788 te Bocholt, overleden op 
06-12-1788 te Bocholt, 179 dagen oud. 
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IV.12 Philippus BOONEN, agent municipal (21-11-1797), gedoopt op 21-02-1759 te Bocholt, 
overleden op 27-12-1819 te Maaseik op 60-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk ca 1796 te Bocholt met Joanna Gertrudis (Gertrudis) 
MOONEN, geboren ca 1778 te Weert, overleden te Maaseik, dochter van X MOONEN 
en Joanna Maria BOONEN. {Zij is later gehuwd op 13-09-1821 te Maaseik, gehuwd 
voor de kerk op 16-09-1821 te Maaseik met Joannes Heijliger LEENDERTS, geboren 
ca 1797 te Thorn NL.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria BOONEN, gedoopt op 13-08-1800 te Bocholt. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1827 te Weert met Jan ADRIAANS. 
2. Maria Aldegondis BOONEN, gedoopt op 27-04-1803 te Bocholt. 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-10-1830 te Maaseik met Hendricus 
VERSTAPPEN, 20 jaar oud, geboren op 23-05-1810 te Maaseik. 

3. Maria Helena BOONEN, gedoopt op 21-05-1805 te Bocholt. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-11-1828 te Maaseik met Wilhelmus 
Renerus WETZELS, geboren ca 1801. 

4. Catharina Elisabeth BOONEN, gedoopt op 17-02-1807 te Bocholt. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1834 te Maaseik met Martin WETZELS, 
29 jaar oud, geboren op 04-05-1805 te Born NL, zoon van Guillaume WETZELS 
en Judith LIEBENS (Lebens). 

 
II.5 Anna HOCKERS, gedoopt op 28-10-1686 te Bocholt (getuige(n): Joannes Ackers, 

Laurentius Tielen, Martha Geusens), overleden op 09-01-1768 te Bocholt op 81-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31-10-1713 te Bocholt met Joannes 
GIJBELS, kerkmeester in 1728, zoon van Laurentius (Leijs) GIJBELS en Wendelina 
(Wendel) AERTS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wendelina GIJBELS (zie III.12119). 
2. Laurentius GIJBELS, gedoopt op 23-11-1715 te Bocholt. 
3. Petrus GIJBELS (zie III.14120). 
4. Henricus GIJBELS (Betten) (zie III.16122). 
5. Mathias GIJBELS (zie III.18123). 
6. Joannes GIJBELS, gedoopt op 05-03-1726 te Bocholt, overleden op 

03-02-1805 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, kerkmeester in 1768. 
Gehuwd met Catharina N.N. 

 
III.12 Wendelina GIJBELS, geboren op 04-03-1714 te Bocholt, overleden okt. 1786 te 

Bocholt. 
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 15-05-1747 te Bocholt met Hendrik 
HENCKENS, overleden op 17-12-1773 te Ellikom. {Hij was eerder gehuwd voor de 
kerk op 18-09-1724 te Bocholt met Elisabeth GROULS, 24 jaar oud, geboren op 
07-03-1700 te Bocholt, overleden april 1746 te Ellikom, dochter van Ariaen GROULS 
(Gruls), winkelier, handelaar, en Maria JANSSENS (Teppers).} 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna HENKENS (Henckens, Hynkens) (zie IV.16120). 
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IV.16 Anna HENKENS (Henckens, Hynkens), gedoopt op 21-11-1752 te Ellikom, overleden 
op 22-04-1826 te Bocholt op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-11-1778 te Ellikom met Johannes 
GEUSENS, 32 jaar oud, gedoopt op 05-04-1746 te Bocholt, overleden op 09-12-1825 
te Bocholt op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus GEUSENS (Claes) en Anna 
Catharina CLAES. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus GEUSENS (Claes), geboren 1778 te Ellikom, overleden op 23-11-1865 

te Bocholt, ongehuwd. 
2. Joannes Mathias GEUSENS, handelaar, geboren ca 1780 te Ellikom, overleden op 

16-11-1804 te Kleinendorf (Rahden) DL, de pastoor schrijft "Klijnendonk in 
Germania, episcopatu Hildesiensi". 

3. Anna Catharina GEUSENS, geboren op 09-03-1780 te Bocholt, overleden op 
03-02-1842 te Bocholt op 61-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 01-02-1827 te Bocholt met Martinus 
INDEKEU (In de Kuij), 51 jaar oud, tapper, geboren op 19-03-1775 te Ellikom, 
overleden op 15-03-1837 te Bocholt op 61-jarige leeftijd. {Hij was eerder 
gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1806 te Bocholt, gehuwd voor de kerk 
op 20-05-1806 te Bocholt met Catharina GIELKENS, 48 jaar oud, geboren op 
11-01-1758 te Bocholt, overleden op 20-04-1822 te Bocholt op 64-jarige 
leeftijd, dochter van Mathias GIELKENS (Pepels) en Maria PEPELS.} 

4. Hendrik GEUSENS, hoefsmid, geboren op 01-03-1782 te Bocholt, overleden 
op 09-12-1864 te Nederweert op 82-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-07-1809 te Nederweert met Maria 
Elisabeth GOFFERS, 21 jaar oud, geboren op 27-02-1788 te Nederweert. 

5. Leonardus GEUSENS, soldaat van Napoleon, geboren op 06-08-1787 te 
Bocholt, overleden op 26-01-1809 te Duinkerken op 21-jarige leeftijd, conscrit 
1807, nr. 26, supplementair opgeroepen door de prefect op 30-09-1808; 
fuselier in het 43ste Régiment de Ligne (infanterie). 

6. levenloos GEUSENS, geboren 1789. 
7. Laurent GEUSENS, geboren op 03-09-1789 te Bocholt, overleden te in Franse 

legerdienst, niet teruggekeerd uit dienst. 
8. Wendelina GEUSENS, gedoopt op 03-10-1793 te Bocholt, overleden op 

23-10-1800 te Bocholt op 7-jarige leeftijd. 
9. Laurentius GEUSENS, geboren juli 1796 te Bocholt. 

 
III.14 Petrus GIJBELS, gedoopt op 18-09-1717 te Bocholt, overleden op 26-11-1794 te 

Bocholt op 77-jarige leeftijd, kerkmeester in 1760. 
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 23-09-1751 te Bocholt met Helena 
CAERLEN, overleden op 24-06-1807 te Bocholt. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria GIJBELS (zie IV.18121). 
2. Joannes GIJBELS (zie IV.19121). 
3. Christiaan GIJBELS, gedoopt op 07-03-1757 te Bocholt. 
4. Matheus GIJBELS, gedoopt op 07-11-1762 te Bocholt. 
5. Maria Gertruda GIJBELS, gedoopt op 03-10-1765 te Bocholt. 
6. Laurentius GIJBELS, gedoopt op 19-04-1768 te Bocholt. 
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IV.18 Anna Maria GIJBELS, gedoopt op 29-10-1752 te Bocholt, overleden op 21-08-1822 te 
Bocholt op 69-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 04-08-1783 te Bocholt met Guilielmus 
(Willem, Helmus) PRENEN, 33 jaar oud, gedoopt op 25-05-1750 te Bocholt, overleden 
op 07-03-1822 te Bocholt op 71-jarige leeftijd, zoon van Petrus PRENEN en Joanna 
COLEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Joannes PRENEN, gedoopt op 14-09-1783 te Bocholt, overleden op 

28-04-1805 te Bocholt op 21-jarige leeftijd. 
2. Joanna Catharina PRENEN, gedoopt op 24-11-1785 te Bocholt. 
3. Hendricus PRENEN, arbeider, koetsier (1863), gedoopt op 02-04-1788 te Bocholt, 

overleden op 09-11-1861 te Hillegom (Z-Holland) op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-08-1815 te Roermond met Johanna 
JETTEN, 27 jaar oud, geboren op 22-06-1788 te Kelpen NL, gedoopt op 
22-06-1788 te Ell NL. 

4. Joannes Mathias PRENEN, gedoopt op 16-12-1789 te Bocholt, overleden voor 
hij opgeroepen werd voor legerdienst. 

5. Laurent PRENEN, dagloner, onderbaas, brugwachter, geboren op 03-10-1791 
te Bocholt. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-11-1814 te Bocholt met Henderine 
KUIJPERS, 22 jaar oud, geboren op 20-12-1791 te Budel NL, overleden op 
10-05-1850 te Sint-Huibrechts-Lille op 58-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 04-08-1851 te Sint-Huibrechts-Lille met 
Marie Henena PRECHTERS (Preghters), geboren op 21-08-1851 te Stramproy, 
overleden op 14-07-1882 te Sint-Huibrechts-Lille op 30-jarige leeftijd. {Zij is 
later gehuwd op 9-jarige leeftijd op 01-07-1861 te Sint-Huibrechts-Lille met 
Hubertus AERTS, 56 jaar oud, geboren op 23-11-1804 te Sint-Huibrechts-Lille, 
overleden op 20-04-1867 te Sint-Huibrechts-Lille op 62-jarige leeftijd.} 

6. Peter Jacob PRENEN, militair, brugwachter, dijkwachter, geboren op 
11-10-1795 te Bocholt, overleden op 10-02-1845 te Tongerlo op 49-jarige 
leeftijd, vrijwilliger in het Hollands leger. 
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 04-09-1826 te Opitter met 
Maria Helena ROBIJNS, 25 jaar oud, geboren op 06-10-1800 te Opitter, 
overleden op 01-08-1838 te Beek op 37-jarige leeftijd, dochter van Philippus 
Henricus ROBIJNS en Anna Catharina Elisabeth CONINCKX (Conings). 

 
IV.19 Joannes GIJBELS, gedoopt op 11-09-1754 te Bocholt, overleden op 07-06-1805 te 

Bocholt op 50-jarige leeftijd, plots overleden tengevolge een slag van zijn paard, nabij 
zijn huis. 
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-02-1780 te Bocholt met Maria 
Aldegondis KLEESKENS, 31 jaar oud, gedoopt op 23-04-1748 te Bocholt, overleden 
voor 1805, dochter van Theodorus (Dierick) KLEESKENS (Claeskens) en Maria 
BECKERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Helena GIJBELS, gedoopt op 21-06-1780 te Bocholt, overleden op 

23-06-1824 te Bocholt op 44-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20-06-1806 te Bocholt met Christiaen 
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VEUSKENS, geboren 1772 te Bocholt, overleden op 06-11-1816 te Bocholt. 
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 14-06-1818 te Bocholt met Petrus 
Joannes GERITS (Baus), 24 jaar oud, geboren op 17-06-1793 te Bocholt, 
overleden op 03-03-1853 te Bocholt op 59-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus 
(Guillaume) GERITS en Anna Maria Gertrudis TEUNISSEN (Tinissen). 

 
III.16 Henricus GIJBELS (Betten), gedoopt op 23-10-1721 te Bocholt, overleden op 

30-08-1787 te Bocholt op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 27-09-1757 te Bocholt (getuige(n): 
Joannes Gijbels en Henricus Swegenaers) met Anna Maria BETTEN (Cillen, Aerden), 
geboren ca 1745 te Bocholt, overleden op 16-01-1805 te Bocholt. 
Uit dit huwelijk: 
1. Laurentius GYBELS (Betten) (zie IV.25122). 
2. Anna Catharina GIJBELS (zie IV.28122). 

 
IV.25 Laurentius GYBELS (Betten), geboren ca 1760, overleden op 10-11-1803 te Bocholt, 

zie proces Rolreg. 2, f. 111. 
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1792 te Bocholt met Catharina GIELKENS, 34 jaar 
oud, geboren op 11-01-1758 te Bocholt, overleden op 20-04-1822 te Bocholt op 64-
jarige leeftijd, dochter van Mathias GIELKENS (Pepels) en Maria PEPELS. {Zij is later 
gehuwd op 48-jarige leeftijd op 17-05-1806 te Bocholt, gehuwd voor de kerk op 
20-05-1806 te Bocholt met Martinus INDEKEU (In de Kuij), 31 jaar oud, tapper, geboren 
op 19-03-1775 te Ellikom, overleden op 15-03-1837 te Bocholt op 61-jarige leeftijd.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Marie GYBELS, gedoopt op 07-01-1795 te Bocholt, overleden op 

16-06-1861 te Weert NL op 66-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-09-1816 te Bocholt met Martinus 
TIMMERMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 22-09-1787 te Baexem NL, overleden 
op 01-07-1872 te Weert NL op 84-jarige leeftijd. 

2. Joannis Mathias GIJBELS (Gybels), gedoopt op 24-09-1798 te Bocholt, 
overleden op 31-03-1836 te Bocholt op 37-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-01-1823 te Bocholt met Anna 
Elisabetha GEUTJENS, 23 jaar oud, gedoopt op 16-08-1799 te Bocholt, 
overleden op 03-02-1878 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, dochter van 
Laurentius GEUTJENS en Anna Helena OP DE WAERDE (Nouwen). 

 
IV.28 Anna Catharina GIJBELS, geboren te Bocholt, overleden op 26-09-1829 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 12-11-1805 te Bocholt met Petrus VAN DE WAERDE 
(Nouwen), geboren ca 1755 te Bocholt, overleden op 04-04-1817 te Bocholt, zoon 
van Gerardus (Gerit) OP DE WAERDE (Nouwen, Geusens) en Anna Catharina 
(Elisabeth) GEUSENS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Henricus VAN DE WAERDE (op de Waerde, Vandewaerdt, op de Waerde), 

geboren op 01-09-1807 te Bocholt, overleden op 15-12-1885 te Bocholt op 
78-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1829 te Bocholt, gehuwd voor de kerk 
op 19-05-1829 te Bocholt met Maria Elisabetha LEIJSSEN, 25 jaar oud, 
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gedoopt op 23-11-1803 te Bocholt, overleden op 28-04-1872 te Bocholt op 
68-jarige leeftijd, dochter van Adriaan (Andreas) LEIJSSEN (Leyssen, Leysen) 
en Anna Helena THIJS. 

 
III.18 Mathias GIJBELS, gedoopt op 27-02-1724 te Bocholt. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-09-1750 te Bocholt met Maria DINGENS. {Zij was 
eerder gehuwd voor de kerk op 03-02-1745 te Bocholt met Martinus GIELEN (Nijs), 
24 jaar oud, geboren op 10-07-1720 te Bocholt, overleden op 09-07-1747 te Bocholt 
op 26-jarige leeftijd, zoon van Joannes GIELEN (Nijs) en Petronella PEETERS.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria (Maria) GIJBELS (zie IV.30123). 
2. Anna Catharina (Catharina) GIJBELS (Gybels) (zie IV.32123). 
3. Joannes GIJBELS, gedoopt op 27-03-1757 te Bocholt. 

 
IV.30 Anna Maria (Maria) GIJBELS, gedoopt op 18-08-1751 te Bocholt, overleden op 

04-12-1828 te Bocholt op 77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-01-1780 te Bocholt met Henricus GEVEN, wever, 
gedoopt ca 1752 te Leende (NL), overleden op 18-06-1822 te Bocholt, kerkmeester in 
1789. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joanna Maria GEVEN, geboren op 14-08-1782 te Bocholt, overleden op 

06-01-1845 te Gruitrode op 62-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-02-1819 te Gruitrode met Petrus SMEETS, 
48 jaar oud, geboren op 07-07-1770 te Gruitrode, overleden op 05-09-1837 te 
Gruitrode op 67-jarige leeftijd, zoon van Egidius SMEETS en Ida JANSSEN. 

2. Anna Helena (Helena) GEVEN, geboren op 20-04-1784 te Bocholt, overleden 
op 31-01-1820 te Bocholt op 35-jarige leeftijd, ongehuwd. 

3. Catharina GEVEN, gedoopt op 14-04-1787 te Bocholt, overleden op 
30-09-1860 te Bocholt op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-10-1819 te Bocholt met 
Hendrik BRUYN (Brouyn), 23 jaar oud, linnenwever, geboren op 30-08-1796 
te Opitter, overleden op 05-09-1847 te Bocholt op 51-jarige leeftijd, zoon van 
Leonard BRUYN en Marie Catherine VANHOEVE. 

4. Anna Elisabetha GEVEN, gedoopt op 18-11-1791 te Bocholt, overleden op 
08-02-1859 te Bocholt op 67-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-01-1819 te Bocholt met 
Laurentius CRIJNS (Criens), 42 jaar oud, gemeentesecretaris tot 30-01-1822; 
koopman (1830), geboren te Bocholt, gedoopt op 07-06-1776 te Bocholt, 
overleden op 05-11-1851 te Bocholt op 75-jarige leeftijd, zoon van Henricus 
CRIJNS en Catharina Margaretha (Margaretha) TEPPERS. {Hij was eerder 
gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1799 te Bocholt, gehuwd voor de kerk 
op 17-03-1799 te Budel NL met Catharina (Anna) Elisabeth STEPELS, 31 jaar 
oud, gedoopt op 06-11-1767 te Bocholt, overleden op 07-09-1816 te Bocholt 
op 48-jarige leeftijd, dochter van Willem (Guillaume) STEPELS, akkerman, en 
Maria Helena (Helena) STUYVEN (Steyven, Steuven).} 
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IV.32 Anna Catharina (Catharina) GIJBELS (Gybels), geboren op 13-05-1754 te Bocholt. 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-01-1781 te Bocholt met Leonardus 
GEUSENS, 31 jaar oud, gedoopt op 22-10-1749 te Bocholt, overleden op 23-06-1800 
te Beek op 50-jarige leeftijd, schielijk overleden zonder laatste sacramenten terwijl hij 
aan het malen was op de Genamolen, zoon van Jacobus GEUSENS (Claes) en Anna 
Catharina CLAES. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus GEUSENS, gedoopt op 11-01-1783 te Bocholt, overleden op 

05-02-1817 te Bocholt op 34-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-02-1805 te Bocholt, gehuwd voor de kerk 
op 19-02-1805 te Budel met Anna Maria GILISSEN (Gielissen), geboren ca 
1779 te Bocholt, overleden op 05-12-1839 te Bocholt, dochter van Joannes 
GILISSEN en Maria Elisabeth SMIS. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 
12-05-1818 te Bocholt met Nicolaus BOS (Bosch, Van de Bosch), 27 jaar oud, 
gedoopt op 06-10-1790 te Bocholt, overleden op 08-08-1849 te Bocholt op 
58-jarige leeftijd, afgekeurd voor legerdienst "pour infermité", zoon van 
Henricus BOS (Bosch) en Anna Catherine GEERSHEUVELS.} 

2. Jean Matthias GEUSENS, geboren 1784 te Bocholt, overleden op 08-03-1814 
te Bocholt. 
Gehuwd op 29-12-1813 te Bocholt met Catharina Elisabeth SCHUERMANS, 31 
jaar oud, geboren op 14-09-1782 te Bocholt, overleden op 25-05-1823 te 
Bocholt op 40-jarige leeftijd, dochter van Hendrik SCHUERMANS (Roukens) 
en Catharina DINGENS. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
10-02-1807, gehuwd voor de kerk op 09-02-1807 te Bocholt met Joannes 
Mathias REYNERS, 32 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 26-02-1774 te Bocholt, 
overleden op 22-02-1813 te Bocholt op 38-jarige leeftijd, in Franse legerdienst 
tot 24 februari 1801 (5 Ventôse IX), congé definitief, zoon van Joannes 
REYNERS (Vossen) en Maria Elisabeth GROULS (Vossen).  Zij is later gehuwd 
op 32-jarige leeftijd op 21-04-1815 te Bocholt met Mathias HOUBEN, 35 jaar 
oud, geboren op 29-07-1779 te Meeuwen, overleden op 30-04-1819 te 
Bocholt op 39-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jan HOUBEN en Gertrude DRIES.  
Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-05-1822 te Bocholt, gehuwd 
voor de kerk op 21-05-1822 te Bocholt met Henricus HAESEN, 29 jaar oud, 
geboren op 18-06-1792 te Bocholt, overleden op 04-03-1856 te Bocholt op 
63-jarige leeftijd, zoon van Laurent HAESEN en Helena HUGO.} 

3. Pierre GEUSENS, geboren op 04-01-1787 te Bocholt, conscrit 1807, nr. 55. 
4. Joannes GEUSENS, geboren op 07-09-1791 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 19-01-1822 te Beek met Anna 
Elisabeth NEYENS, geboren ca 1786 te Tongerlo. 

 
II.7 Godefridus (Gerardus) HOCKERS, overleden op 28-10-1768 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 27-11-1725 te Bocholt met Catharina MUSSEN, 19 jaar oud, 
gedoopt op 16-01-1706 te Bocholt, overleden op 20-06-1734 te Bocholt op 28-jarige 
leeftijd, dochter van Joannes MUSSEN en Johanna PREGGEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joanna HOCKERS, gedoopt op 02-05-1727 te Bocholt (getuige(n): Jacobus 

Mussen en Joanna Hockers). 
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2. Maria HOCKERS, geboren op 01-12-1729 te Bocholt. 
3. Stephanus HOCKERS, gedoopt op 06-09-1731 te Bocholt (getuige(n): Henricus 

Hockers en Maria Eckers). 
 

 
Wie is Jan Smis?  
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Het antwoord opnieuw in de vorm van een Parenteel door Wim  Cuppens.  
 

 
Parenteel van Laurentius SMIS 
 
I.1 Laurentius SMIS (Custers), herbergier, kerkmeester in 1729, armenmeester in 1730. 

Gehuwd met Elisabeth HEYNEN (Custers). 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes SMIS (Kusters) (zie II.1126). 
2. Wilhelmus (Guilielmus) HEYNEN (Smis, Heynickx) (zie II.3128). 
3. Catharina Margaretha SMIS, gedoopt op 17-11-1722 te Bocholt (getuige(n): 

Andreas Smis en Anna Cuijpers). 
4. Theodorus (Derick) SMIS (zie II.6128). 
5. Maria Aleidis (Aldegonda) SMIS, gedoopt op 24-02-1727 te Bocholt 

(getuige(n): Jacobus Soijbers en Margareta Nuellens), overleden op 
25-02-1778 te Bocholt op 51-jarige leeftijd, ongehuwd. 

 
II.1 Joannes SMIS (Kusters), gedoopt op 13-05-1720 te Bocholt (getuige(n): Mathias 

Geusens en Helena Schillinx ex Achel), overleden op 24-03-1790 te Bocholt op 69-
jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29-01-1743 te Overpelt met Adriana 
IJVEN (Iven), 26 jaar oud, gedoopt op 28-08-1716 te Overpelt, overleden op 
16-04-1777 te Bocholt op 60-jarige leeftijd, dochter van Dionisius IVEN (Ijven) en 
Anna Magdalena SMOLDERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Laurentius SMIS (Custers), herbergier, gedoopt op 12-11-1743 te Bocholt 

(getuige(n): Leonardus Ijven en Marie Smis, alias Robijns), overleden op 
28-10-1822 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, in het huis van zijn neef, Jan Mathijs 
Waelbers, ongehuwd. 

2. Dionisius CUSTERS, gedoopt op 30-11-1745 te Overpelt. 
3. Philippus Jacobus SMIS, gedoopt op 01-05-1747 te Bocholt. 
4. Dionisius SMIS, gedoopt op 01-05-1747 te Bocholt, overleden voor 1751 te 

Bocholt. 
5. Leonardus SMIS, gedoopt op 02-06-1748 te Bocholt. 
6. Dionisius SMIS, knecht bij zijn neef Jan Mathijs Waelbers in het Dorp, 

gedoopt op 02-09-1751 te Bocholt, overleden op 18-12-1832 te Bocholt op 
81-jarige leeftijd. 

7. Anna Catharina SMIS (zie III.8 126). 
8. Anna Catharina SMIS (Custers) (zie III.10127). 
9. Maria Helena SMIS, gedoopt op 13-06-1758 te Bocholt. 

 
III.8 Anna Catharina SMIS, gedoopt op 03-04-1754 te Bocholt, overleden op 15-03-1799 

te Bocholt op 44-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-05-1792 te Bocholt met Laurentius GIELKENS 
(Pepels), 40 jaar oud, gedoopt op 19-11-1751 te Bocholt, overleden op 04-11-1823 te 
Bocholt op 71-jarige leeftijd, zoon van Mathias GIELKENS (Pepels) en Maria PEPELS. 
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-10-1781 te Bocholt 
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met Maria Margaretha HAESEN (Klaeskens, Kleeskens), 29 jaar oud, gedoopt op 
05-04-1752 te Bocholt, overleden op 24-01-1792 te Bocholt op 39-jarige leeftijd, 
dochter van Theodorus (Dierick) KLEESKENS (Claeskens) en Maria BECKERS.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Theodoor GIELKENS, teut, landbouwer, geboren op 14-07-1793 te Bocholt, 

overleden op 09-01-1862 te Bocholt op 68-jarige leeftijd, ongehuwd, in dienst 
van Napoleon als infanterist bij het 72ste linieregiment; na 15 maand 
gedeserteerd in Italië en teruggekeerd naar Bocholt. 

 
III.10 Anna Catharina SMIS (Custers), geboren op 18-04-1755 te Bocholt, overleden op 

05-01-1793 te Bocholt op 37-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk te Bocholt met Adrianus GROULS, herbergier, winkelier, 
"geconstitueerde van de gemeente" (04-03-1778), geboren op 28-02-1741 te 
Bocholt, overleden op 25-01-1790 te Bocholt op 48-jarige leeftijd, zoon van Joannes 
GROULS (Gerits), brouwer, kuiper, herbergier, winkelier, gemeenteschrijver (1746-
1771 en 1778-1783), secretaris van het laathof van Agimont, vervangend secretaris 
van de schepenbank van Bocholt, en Margaretha (Margriet) BOONEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Margaritha GROULS, gedoopt op 01-11-1776 te Bocholt, overleden op 

09-03-1837 te Bocholt op 60-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-11-1797 te Budel (NL) met 
Joannes Mathias WAELBERS, 25 jaar oud, landbouwer, ontvanger van de 
grondbelasting (1800), gedoopt op 17-05-1772 te Bocholt, overleden op 
26-08-1848 te Bocholt op 76-jarige leeftijd, zoon van Henricus Nicolaes 
(Henricus) WAELBERS (Daniels) en Emerentia (Amarentiana) SCHOTS. 

2. Adriaan GROULS, gedoopt op 18-05-1779 te Bocholt. 
3. Maria Aldegonda GROULS, gedoopt op 20-04-1782 te Bocholt, overleden op 

20-05-1853 te Beek op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 10-11-1802 te Beek met Hubert 
ERKEN, geboren ca 1775 te Kaulille, overleden op 26-09-1854 te Beek. 

4. Anna Magdalena GROULS, gedoopt op 24-12-1785 te Bocholt, overleden op 
10-04-1787 te Bocholt op 1-jarige leeftijd. 

5. Adrienne GROULS, gedoopt op 18-05-1787 te Bocholt, overleden op 
21-09-1849 te Bocholt op 62-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-jarige leeftijd op 24-04-1799 te Budel NL met 
Michael WELTIENS, 20 jaar oud, gedoopt op 19-12-1778 te Opitter, overleden 
op 17-05-1808 te Bocholt op 29-jarige leeftijd, zoon van Michiel WELTIENS en 
Anna Elisabeth CRETSKENS. 
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 08-04-1817 te Opitter met Joannes 
Jacobus CREMERS, 25 jaar oud, gedoopt op 26-03-1792 te Meeuwen, 
overleden op 05-09-1872 te Opitter op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacobus 
CREMERS en Maria Elisabeth DRIESEN. 

6. Marie Helena GROULS, gedoopt op 20-08-1788 te Bocholt, overleden op 
11-01-1833 te Opitter op 44-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-11-1807 te Bocholt met Theodorus 
MOORS, 24 jaar oud, burgemeester van Opitter, geboren op 05-07-1783 te 
Opitter, overleden op 09-04-1842 te Opitter op 58-jarige leeftijd. 
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II.3 Wilhelmus (Guilielmus) HEYNEN (Smis, Heynickx), gedoopt op 13-09-1721 te Bocholt 

(getuige(n): Franciscus Huiskens en Maria Hockers), overleden op 02-11-1779 te 
Bocholt op 58-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 23-04-1741 te Bocholt met Catharina 
HOUSEN, overleden op 21-03-1777 te Bocholt, dochter van Leonardus HOUSEN en 
N.N. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adrianus HEYNINCKX (zie III.12128). 
2. Helena HEYNINCKX, gedoopt xx-05-1751 te Bocholt (getuige(n): Leonardus ? 

en Maria Roukens loco Aldegondis Smis). 
 
III.12 Adrianus HEYNINCKX, gedoopt op 17-02-1743 te Bocholt, overleden op 11-06-1815 

te Bocholt op 72-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Maria Gertrudis (Geertrui) NELS (Capals), gedoopt op 20-04-1737 te 
Bocholt, overleden op 20-04-1807 te Bocholt op 70-jarige leeftijd, dochter van 
Jacobus NELS (Capals) en Gertrudis NELS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmus HEYNINCKX (Smis), gedoopt op 19-09-1771 te Bocholt, overleden 

op 23-08-1794 te Bocholt op 22-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 13-05-1794 te Bocholt met 
Catharina CARIS, gedoopt te Weert NL, overleden op 04-08-1799 te Bocholt. 

2. Anna Catharina HEYNINCKX, gedoopt op 28-02-1774 te Bocholt, overleden 
op 27-02-1817 te Kaulille op 42-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-05-1798 te Kaulille met 
Nicolaas DRIESEN, 25 jaar oud, gedoopt op 11-02-1773 te Kaulille, overleden 
op 09-05-1836 te Kaulille op 63-jarige leeftijd. 

3. Henricus Jacobus HEYNINCKX, gedoopt op 08-10-1776 te Bocholt, overleden 
op 15-06-1805 te Bocholt op 28-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-03-1799 te Budel NL met 
Maria Helena VAN DEN NIEUWENHOVEN, geboren ca 1770, dochter van 
Jacobus VAN DEN NIEUWENHOVEN en Joanna COENS. 

4. Joannes Mathias HEYNICKS, gedoopt op 30-05-1783 te Bocholt, overleden op 
08-04-1839 te Bocholt op 55-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1805 te Bocholt met Marie Gertrude 
JANS, 25 jaar oud, gedoopt op 14-07-1779 te Beek, overleden op 29-01-1859 
te Bocholt op 79-jarige leeftijd, dochter van Leonard JANS en Maria Catharina 
(Anna Catharina) JANSSEN. 

 
II.6 Theodorus (Derick) SMIS, gedoopt op 08-11-1724 te Bocholt (getuige(n): Leonardus 

Denis en Catharina Lambrichts), overleden op 15-08-1786 te Bocholt op 61-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 22-02-1745 te Bocholt met Elisabeth 
Margareta HOUSEN, overleden op 25-01-1768 te Bocholt, dochter van Leonardus 
HOUSEN en N.N. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 03-06-1776 te Kaulille met Helena 
BETTEN (Geerkens), geboren te Grote Brogel op 2-11 1735.  
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Uit het eerste huwelijk: 
1. Maria Elisabeth SMIS (zie III.16129). 
2. Leonardus SMIS, gedoopt op 27-06-1760 te Bocholt. 
3. Laurentius SMIS. 
4. Hubertus SMIS. 
5. Catharina SMIS. 
Uit het tweede huwelijk: 
6. Petrus Joannes SMIS, gedoopt op 29-01-1781 te Bocholt, overleden op 

22-08-1851 te Neerpelt op 70-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 22-02-1805 te Sint-
Huibrechts-Lille met Petronella PERILLEUX (Perlu), 37 jaar oud, gedoopt op 
20-07-1767 te Overpelt, overleden op 10-06-1841 te Neerpelt op 73-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 27-10-1845 te Neerpelt met Joanna 
Catharina COX, 29 jaar oud, gedoopt op 11-02-1816 te Neerpelt, overleden 
op 20-03-1868 te Neerpelt op 52-jarige leeftijd. 

 
III.16 Maria Elisabeth SMIS, geboren op 25-05-1746 te Bocholt, overleden op 17-02-1809 

te Bocholt op 62-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Joannes GILISSEN, geboren 1759 te Weert NL, overleden op 06-09-1809 
te Bocholt. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria GILISSEN (Gielissen), geboren ca 1779 te Bocholt, overleden op 

05-12-1839 te Bocholt. 
Gehuwd (1) op 13-02-1805 te Bocholt, gehuwd voor de kerk op 19-02-1805 te 
Budel met Jacobus GEUSENS, 22 jaar oud, gedoopt op 11-01-1783 te Bocholt, 
overleden op 05-02-1817 te Bocholt op 34-jarige leeftijd, zoon van Leonardus 
GEUSENS en Anna Catharina (Catharina) GIJBELS (Gybels). 
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-05-1818 te Bocholt met Nicolaus BOS (Bosch, 
Van de Bosch), 27 jaar oud, gedoopt op 06-10-1790 te Bocholt, overleden op 
08-08-1849 te Bocholt op 58-jarige leeftijd, afgekeurd voor legerdienst "pour 
infermité", zoon van Henricus BOS (Bosch) en Anna Catherine 
GEERSHEUVELS. 

2. Theodoor GILISSEN, dagloner, geboren 1780 te Bocholt, overleden op 
13-10-1835 te Bocholt. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 05-11-1805 te Budel met Anna Maria REYSKENS, 
geboren ca 1799 te Beek, overleden op 14-09-1814 te Reppel. 
Gehuwd (2) op 18-01-1816 te Bocholt met Aldegonda MONEN, 25 jaar oud, 
geboren op 09-02-1790 te Sint-Huibrechts-Lille, overleden op 29-04-1824 te 
Bocholt op 34-jarige leeftijd, dochter van Arnold MOONEN en Maria 
Elisabeth HENDRICKX. 
Gehuwd (3) op 08-01-1825 te Bocholt met Maria Elisabeth SCHREYEN 
(Schroeyen, Schroyen), boeremeid, geboren 1795 te Kessenich/Kinrooi, 
overleden op 25-06-1868 te Bocholt. 

3. Reinier GILISSEN (Gielissen), hoefsmid, gedoopt op 13-05-1787 te Bocholt, 
overleden op 25-02-1866 te Bocholt op 78-jarige leeftijd, conscrit 1807, nr. 54. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 25-01-1809 te Bocholt met 



130 
 

Petronella STUYVEN (Stuijvers), 28 jaar oud, geboren op 27-08-1780 te 
Bocholt, overleden op 13-03-1819 te Bocholt op 38-jarige leeftijd, dochter van 
Bartholomeus STUYVEN (Steuven) en Maria Catharina VRANCKEN. 
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 11-01-1820 te Bocholt, gehuwd voor de 
kerk op 18-01-1820 te Bocholt met Anna Maria BOONEN, 22 jaar oud, 
gedoopt op 16-11-1797 te Bocholt, overleden op 07-05-1862 te Bocholt op 
64-jarige leeftijd, dochter van Laurent BOONEN (Lodemans), landmeter, 
agent municipal (1799) en beëdigd bedienaar van de eredienst (1799), 
burgemeester 1814-1818, en Joanna Catharina LODEMANS (Capals). 

4. Catharina Elisabeth GILISSEN, geboren 1791 te Bocholt, overleden op 
09-01-1839 te Meeuwen. 
Gehuwd op 28-04-1813 te Bocholt met Arnold VAN BAELEN, hoefsmid, 
geboren 1791 te Meeuwen, gedoopt op 18-07-1791 te Meeuwen, overleden 
op 21-04-1867 te Meeuwen, zoon van Petrus Joannes VAN BAELEN en Maria 
Elisabeth KERFS. 

 
 
Wie is procureur Cornelis Eustachius Cuvilier?  
Wim Cuppens vond de navolgende informatie via www.daris.be/bommershoven (PR en BS). 
We nemen het hier met dank over: 

 
Parenteel van Cornelius Eustachius CUVELIER 
 
 
I.1 Cornelius Eustachius (Corneil) CUVELIER, notaris en procureur te Luik. 

Gehuwd met Catherina DE LAVEU, geboren ca 1724 te Luik. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jeanne CUVELIER, geboren op 22-08-1748 te Jemeppe-sur-Meuse, overleden 

op 14-04-1837 te Vechmaal op 88-jarige leeftijd. 
 

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-09-1782 te Luik met Jean Pierre DELVIGNE, 28 jaar oud, 
landbouwer, notaris, bisschoppelijk procureur te Luik tot 1796, burgemeester van Heks 
(1812), gedoopt op 20-01-1754 te Horpmaal, overleden op 02-03-1817 te Vechmaal op 63-
jarige leeftijd. 
 
 
N.B. Een procureur was de vertegenwoordiger van een partij voor de rechtbank, ook ‘facteur’ 
genoemd. De advocaat maakte de adviezen en pleidooien op maar verscheen zelf niet voor 
de rechtbank. 
 
Wie is Laurentius Vandenbroeck, kapelaan van de Damburg (die in februari en september 
1758 als gevolmachtigde voor Andries Betten optreedt) en  
Wie is Gerard Adriaan Vandenbroeck, schout van Bocholt en partij in de tumulten van 
Bocholt rond 1770-1780? 
 
Opnieuw levert Wim Cuppens een Parenteel, nu van de familie Alexander van den Broek: 
Parenteel van Alexander VAN DEN BROEK 

http://www.daris.be/bommershoven
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I.1 Alexander (Zander) VAN DEN BROEK, schout van Bocholt (aanstelling in 1705, treedt 

reeds op als 'officier' begin 1702), rentmeester van de heerlijkheid, geboren ca 1658, 
overleden op 09-03-1753 te Bocholt. 
Gehuwd met Maria Gertrudis LAIJEN, geboren op 03-12-1675 te Stokkem 
(getuige(n): Joannes Grueters namens Joannes Pendris ex Geleen en Wouters 
Elisabeth), overleden op 08-02-1724 te Bocholt op 48-jarige leeftijd, dochter van 
Anselmus LAIJEN en Joanna HAMERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes Hermanus VAN DEN BROEK, geboren op 20-05-1705 te Stokkem 

(getuige(n): Gruijters Joannes en Boocken Catharina namens Gertrudis 
Laijen). 

2. Hendrik (Jean Henri) VAN DEN BROECK, rector van het beneficie van St-Jan 
Evangelist in Elen, pastoor te Borlo (1735) en te Bevingen, geboren voor 1709, 
"derde priester van Bocholt" genoemd in de burgem. rekening van 1735, aangesteld als 
kapelaan van gravin de Lannoy, rentmeester van de gravin. 

3. Gerard Adriaan VAN DEN BROEK (zie II.3 op blz. 131). 
4. Johanna VAN DEN BROEK, geboren op 27-01-1712 te Bocholt, gedoopt op 

27-01-1712 te Bocholt (getuige(n): Petrus Gruijters en Maria Grouls loco 
Helena Bocken uit Stokkem). 

5. Peter Anselm VAN DEN BROECK (zie II.6 op blz. 132). 
6. Maria Agnes VAN DEN BROEK, geboren op 24-06-1715 te Bocholt. 

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 21-12-1750 te Bocholt met 
Adrianus BORGHOUTS. 

7. Laurentius VAN DEN BROEK, priester, kapelaan van "het kasteel" de Damburg 
in Bocholt, geboren op 11-08-1718 te Bocholt, overleden op 01-01-1804 te 
Lommel op 85-jarige leeftijd, verbleef tijdelijk in Lommel volgens het 
overlijdensregister, rentmeester van Baron de Blanckart, (betwiste) heer van 
Bocholt. 

 
II.3 Gerard Adriaan VAN DEN BROEK, schout en schepen van Bocholt (1753-) (president-

)schepen in Lommel (1737-), geboren op 01-09-1709 te Bocholt, gedoopt op 
01-09-1709 te Bocholt (getuige(n): Gerardus Mannemaeckers, secretaris van justitie 
in Bocholt, loco Graaf de Lannoy, vrijheer van Bolland, en Anna Maria Kretskens loco 
de weledele Theresia, gravin de Lannoy, barones de Bocholt etc.), overleden op 
26-01-1780 te Lommel op 70-jarige leeftijd, eigenaar van de keizerlijke posterij. 
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21-11-1734 te Lommel (Bocholt?) met 
Johanna Theresia WEERTS (Wurts), 20 jaar oud, geboren op 17-06-1714 te Lommel, 
overleden op 25-06-1794 te Lommel op 80-jarige leeftijd, dochter van Cornelis 
WEERTS en Maria MOONS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Gertruid (Gertrudis) VAN DEN BROEK (Vandenbrouck), 

logementshoudster met 5 kamers en 3 dienstbodes en rijtuigverhuurster in 
1817 (AAE 1026, patenten), gedoopt op 04-09-1735 te Lommel, overleden op 
07-03-1817 te Eindhoven (NL) op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-05-1762 te Bocholt met 
Joannes Franciscus (Franciscus) VAN BOCKEL (van Boekel), 26 jaar oud, 
logementshouder in de Groote Sterre, Eindhoven, gedoopt op 04-10-1735 te 
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Eindhoven, begraven op 24-07-1806 te Eindhoven op 70-jarige leeftijd, zoon 
van Johannes (Jan) VAN BOCKEL, voerman van Eindhoven op Antwerpen, en 
Guilielma (Willemijn, Willemijna) VAN VLOCHOVEN, eigenares van Hotel De 
Grote Sterre, landgoed Het Kleine Paradijs,. 

2. Anna Catharina VAN DEN BROEK, gedoopt op 22-07-1737 te Lommel. 
3. Joanna VAN DEN BROEK, gedoopt op 16-11-1739 te Lommel, overleden op 

11-11-1799 te Lommel op 59-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20-11-1763 te Lommel met 
Gerard Peter (Pierre) TEUWENS, 34 jaar oud, koopman in wol, schout van 
Bocholt 1780-1785, gedoopt op 20-10-1729 te Luyksgestel, overleden op 
07-03-1803 te Lommel op 73-jarige leeftijd, zoon van Peter Willem TEUWENS 
en Christina HESEMANS. 

4. Joannes Alexander VAN DEN BROEK, gedoopt op 28-01-1742 te Lommel. 
5. Henrica Agnes (Hendrina) VAN DEN BROEK, gedoopt op 13-10-1743 te 

Lommel. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 15-09-1771 te Lommel met 
Reynier Caspar JANSEN, geboren te Bladel (NL). 
Gehuwd (2) met Joannes Baptista (Jan) VAN EERSEL (van den Eersel). 

6. Cornelis Sebastiaan VAN DEN BROEK, gedoopt op 05-04-1746 te Lommel. 
7. Petrus  Jacobus VAN DEN BROEK, gedoopt op 23-04-1749 te Lommel. 
8. Cornelia VAN DEN BROEK, gedoopt op 22-12-1750 te Lommel, overleden op 

12-04-1816 te Lommel op 65-jarige leeftijd. 
9. Maria Theresia (Theresia) VAN DEN BROEK, gedoopt op 15-11-1753 te 

Lommel, overleden op 18-11-1816 te Lommel op 63-jarige leeftijd. 
 
II.6 Peter Anselm VAN DEN BROECK, subsituut-schout van Bocholt, griffier-schepen 

(1731-1768), geboren op 09-01-1713 te Bocholt, overleden op 11-10-1797 te Bocholt 
op 84-jarige leeftijd, ongehuwd, vervangt Petrus Teuwens, schout vanaf 20.03-1780, 
schoonzoon van zijn broer Gerard Adriaan Van den Broeck, die in Lommel woont.  
Eed als justitiesecretaris: 10 april 1731. 
Gehuwd met Agnes LIBENS. 
Kind: 
1. Christianus Godefridus (Godefridus (Fried)) SCHEELEN, schoenmaker, 

geboren 1742, gedoopt op 15-10-1742 te Neeritter (patris nominati Petri 
Vandebroeck, de subsituut-schout en griffier-schepen van de bank van 
Bocholt)) Overleden op 27-11-1814 te Bocholt, verkoopt op 20 april 1790 1/7 
part in Nijs goed in Goolder aan Mathijs Gielen, alias Nijs (BG 15 f.128), zoon 
van Joanna Isabella SCHEELEN. 
Gehuwd voor de kerk op 09-09-1779 te Bocholt met Petronella SIJMONS 
(Simons), 23 jaar oud, gedoopt op 23-02-1756 te Bocholt, overleden op 
26-03-1833 te Bocholt op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerardus (Gerit) 
SIMONS en Maria GIELEN. 
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BIJLAGE XV 
DE KAPELAAN VAN DE DAMBURG 
door Wim Cuppens 
 
 
De verlopen Goert Van den Steen 
 
Rond het jaar 1700 verdwijnt met schout Willem (Guillaume) Godefridus van den Steen de 
derde en laatste generatie van de schoutenfamilie “a Lapide“ uit Bocholt, na decennialange 
ruzies en processen met de pastoor en zowat iedereen die in Bocholt iets te zeggen had. 
(Voetnoot: Een samenvatting van deze soap geven A. Remans en Fr. Vanwinkel in het 3de deel 
van hun “Bijdrage tot de Genealogie a Lapide” in LIMBURG, jg 1968, nrs 9 & 10) 
Hij laat een berg schulden na en de talrijke onroerende familiebezittingen liggen er in 
erbarmelijke toestand bij. De hoeve van den Steen, die volgens een uitvoerige beschrijving uit 
1708 vóór een brand in 1699 de allures van een kasteelhoeve had, en in een “register van 
gemetene gronden” van Bocholt uit 1769 nog steeds “het casteel vanden steen” genoemd 
wordt, ligt zowat in puin en zal nooit meer in zijn vroegere  glorie herrijzen. 
Goert  van den Steen, zoals men hem in Bocholt noemde, is naar Roermond vertrokken, waar 
zijn dochter Catharina Francisca gehuwd is met ridder Peter de Provens en zijn zoon Cornelius 
kanunnik van de kathedraal is. Hij woont er in een kapitaal huis in de deftige 
Swaemaeckerstraat (nu de Swalmerstraat). Reeds in 1697 heeft hij al zijn roerende goederen 
verkocht aan zijn schoonzoon, die zijn best doet om de eer van de familie te redden en 
tienduizenden guldens aan schulden van de schout afbetaalt. Daarvoor moeten ook nog veel 
van de onroerende familiegoederen verkocht worden, maar het kan niet baten: de schout is 
bankroet. In 1700 laat één van de vele schuldeisers, oud-burgemeester Jasper Claessens van 
Maaseik, beslag leggen op de onroerende goederen in Bocholt. De paters Augustijnen van 
Bree worden eigenaar bij de verkoop na beslag. In 1708 heeft Peter de Provens de goederen 
“gepurgeerd”, m.a.w. hij heeft de paters de betaalde prijs en de kosten terugbetaald en is op 
die manier in het bezit gekomen van de bij beslag verkochte goederen van zijn schoonvader 
wegens de vorderingen die hij zelf op hem had. Die zijn in 1730 opgelopen tot 30.950 gulden! 
Volgens het in Bocholt geldend Loons gewoonterecht volgen na een verkoop ingevolge beslag 
nog 21 jaren waarin andere schuldeisers of de uitgewonnen schuldenaar of diens erfgenamen 
het recht hebben op terugkoop door een gelijkaardig “purgement”. Er oefent niemand meer 
dat recht uit binnen die termijn en op 26 januari 1730 verkopen de echtgenoten Peter de 
Provens-Catharina Francisca van den Steen alle bezittingen in Bocholt en het huis in Roermond 
aan de sociaal bewogen kanunnik Goswinus de Bors uit Roermond. Die had in zijn stad een 
“Hospitael Generael” opgericht, dat hij samen met een meisjes- en een jongensweeshuis 
onderbracht in het “Godshuis van Roermond”, vanaf de Franse tijd het Rooms Katholiek 
Godshuis genoemd. We vinden ridder de Provens later terug als “ontvanger van het 
Hooftcomptoor” van dat Godshuis. 
Kanunnik de Bors overlijdt in 1762 en laat zijn hele vermogen na aan het meisjesweeshuis, 
lees: Godshuis van Roermond. De  winning van den Steen blijft in het bezit van dat Godshuis 
tot aan de verkoop aan de nieuw opgerichte Landbouwschool “Cornelius a Lapide” in 1923. 
 
Ook met Johanna Theresia Clara, barones van Bocholtz (1639-1735), vrouwe van de 
heerlijkheid Bocholt en gehuwd met graaf Adrien Gerard de Lannoy (1648-1730), lag schout 
van den Steen overhoop. 
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Bij de lectuur van een aantal 18de-eeuwse archiefstukken kan men zich niet van de indruk 
ontdoen dat de gravin de Lannoy zich voor het karretje had laten spannen van pastoor 
Christiaan Scheelen, die zijn uiterste best gedaan had om haar schout in het zand te doen 
bijten en hem te doen verwijderen. Dat laatste was dus gelukt: de gravin had inmiddels 
Alexander Vandenbrouck uit Lommel aangesteld als haar nieuwe schout, en die genoot haar 
volste vertrouwen zoals verder zal blijken. 
  
Terwijl de verkrotte hoeve van den Steen midden in het dorp de afgang van haar tegenstander 
illustreerde, zou de gravin de grandeur van de Vrouwe van Bocholt etaleren, geheel in de geest 
van die tijd. Zij gaf de Damburg kasteelallures, o.m. door de oprichting van het poortgebouw 
en de inrichting van een huiskapel. Ze liet op het koor van de kerk een nieuw gestoelte voor 
haar familie plaatsen, overigens nadat haar knechten het gestoelte van schout van den Steen 
uit het koor gesleurd en op het kerkhof aan diggelen geslagen hadden, maar er moest nog 
meer gebeuren. 
 
De van den Steens waren weliswaar roemloos afgedropen uit Bocholt, maar wilden daar de 
herinnering aan hun familie toch op een serene manier bestendigen. 
Op 21 april1722 verschijnt Jan van den Steen, zoon van de verguisde en inmiddels overleden 
schout Willem Godefridus, samen met de burgemeesters Leijs Ackers, Crijn Soors, Dries Betten 
en Lemmen Vaes voor schout en schepenen van Bocholt en zij laten acteren: 
De burgemeesters hebben voor rekening van “de gemeijnte ende dorp van Bocholtz” uit 
handen van Eerwaarde Heer Cornelius van den Steen (een andere zoon, de kanunnik van de 
kathedraal van Roermond) de “aelijcke” som van 240 guldens ontvangen “ten jaerlijxschen 
interesse van twee guldens thien stuivers par cent, uijtmaeckende jaerlijx ses guldens” welke 
rente ze zullen moeten besteden aan een jaarlijkse mis op de verjaardag van deze akte, “tot 
laeffinghe der zielen van de naaste vrienden (=familieleden) van juffrouwe Anna Elisabeth van 
den Steen”, in de kapel van Veldhoven. Voetnoot: (Door de aanleg van het Frans kanaal in 
1809 werd die kapel  van  haar gehucht Veldhoven afgesneden en werd ze later “Kapel van 18” 
genoemd, naar de nabijgelegen sluis 18, of “Rutjens kapel”, naar de nabijgelegen hoeve. Ze 
brandde af op 14.09.1944 en is in 1950 vervangen door de huidige kapel) 
Die Anna Elisabeth is mogelijk de weduwe (én nicht) van schout Willem Godefridus, maar 
zekerheid daarover hebben we niet. We komen die echtgenote/weduwe elders tegen als 
“Elisabeth” of “Isabella”! 
De kapelmeester moet die rente jaarlijks innen en ze daarvoor aanwenden. 
De burgemeesters geven daarbij als garantie “soo van capitaal als interessen dependerende 
van dijen, tot hypotheekpandt ende onderpand, de geheele ende gansche Gemeijnte van 
Bocholtz”. Dat een ganse gemeente aan een particulier in pand gegeven wordt klinkt nu nogal 
lachwekkend, maar was destijds geen ongebruikelijke formulering. 
De van den Steens waren voordien de rentmeesters van de kapel, en mogelijk op het eind van 
de 16de eeuw ook de oprichters. Dat verklaart voor een deel de keuze van de locatie, maar ze 
zorgden op deze manier toch ook dat hun aartsrivaal, pastoor Christiaan Scheelen, niet het 
‘stipendium’ of het honorarium voor de missen automatisch zou opstrijken. 
Eigenaardig is wel dat pas op 4 oktober 1735 de (prins-)bisschoppelijke toelating gegeven 
wordt om in de kapel van Veldhoven missen op te dragen. De vermelding in die vergunning 
“super lapide portabili benedicto” wijst er op dat de kapel en het altaar (nog) niet gewijd waren 
volgens de voorgeschreven ritus. (Voetnoot: een voor de RK  eredienst bestemd altaar bevat 
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een vaste altaarsteen met een heiligenrelikwie; bij occasionele altaren gebruikt met een losse 
“draagbare” altaarsteen. Hier wordt naar  een dergelijke draagbare steen verwezen.) 
 
De godvruchtige gravin de Lannoy 
 
Misschien was het toeval, maar mogelijk had gravin de Lannoy van de stichting gehoord en 
wilde ze beter doen!  Ze was overigens een dame van zéér Roomse adel, en net als haar 
moeder en haar twee zusters kanunnikes van het adellijk stift van Munsterbilzen.  (voetnoot: 
de seculiere kanunnikessen of stiftdames van adellijke stiften zoals Munsterbilzen en Thorn 
legden geen kloostergeloften af en konden dus huwen en een gezin stichten; zij vormden het 
”kapittel”, de raad die de machtige abdis bijstond in haar bestuurstaken)) Ze was kinderloos 
gebleven en inmiddels 83 jaar, een behoorlijk hoge leeftijd in de 18de eeuw.  Ze had samen 
met haar man al eerder grote sommen besteed aan allerlei godvruchtige bestemmingen, en 
ook het  testament dat ze in 1720 had laten opmaken stond er bol van. 
Op 13 augustus 1722, enkele maanden later dan de familie van den Steen, laat ze op het 
kasteel van de graven de Lannoy in Bolland (Herve), nog maar eens een versie van haar zorg 
voor de zielenrust van familieleden acteren. Op 1 maart 1708 hadden zij en haar echtgenoot 
al 800 Luikse guldens gegeven aan de kerk van Bocholt om een nieuwe kapelanij te bouwen 
(voetnoot: ze werd gebouwd in de Kattestraat, nu Brogelerweg, op het huidige 
kadasternummer Sie C, 524/E tegenover het postkantoor en werd afgebroken na 1980), met 
de last jaarlijks 24 missen voor hun zielenrust op te dragen, maar dat volstond blijkbaar niet 
voor hun rusteloze zielen. 
Ze stelt in Bocholt een derde priesterambt in met wel zeer specifieke taken! Het stuk illustreert 
hoe van oudsher tot aan de Franse tijd een kerkelijk ambt tot stand kwam en hoe de 
bedienaars aan de kost moesten komen. 
Een dergelijk ambt kon ingesteld worden door iedereen die bij voorbaat kon zorgen dat de 
bedienaar voldoende inkomsten zou hebben om dat naar behoren uit te oefenen. De stichter 
bepaalde wie de inkomsten van door hem aangewezen goederen had en ze moest besteden 
aan dat ambt (het “beneficie”) maar ook het recht had de genieter van het ambt (de 
“beneficiant”) voor te dragen aan de bisschop of de aartsdiaken (het “begevingsrecht”). De 
beneficiant was niet noodzakelijk een priester, zoals trouwens verder blijkt. De goedkeuring 
van de beneficiant door de bisschop is overigens pas ingevoerd door het Concilie van Trente 
(1545-1563). Voor de bedienaars van het hoofdaltaar van een parochie, de pastoors, werd het 
beneficie meestal gefinancierd door een deel van de tienden van de parochie (een belasting 
in natura op de opbrengsten van het land). De beneficies van de andere altaren moesten het 
met minder stellen. De kapelaans hadden daarom meestal een bijverdienste als koster en/of 
onderwijzer, maar ook met aardser zaken hielden ze zich bezig zoals we verder zien. 
 
In een epistel van zes bladzijden doet Jeanne Thérèse Claire, Comtesse de Lannoy, née Baronne 
de Bocholtz, in het Frans de uiteenzetting van haar zeer devote motieven en van de precieze 
intenties, de taakomschrijving, de benoemingsvoorwaarden en de inkomsten aan het ambt 
verbonden. 
°  Degene die aangesteld wordt is verplicht steeds in Bocholt te verblijven en de pastoor bij te 
staan bij de biecht en de toediening van de andere sacramenten, de verkondiging van Gods 
Woord, zieken te bezoeken en de stervenden bij te staan ingeval van besmettelijke ziekten, 
maar dat ontslaat de pastoor en de andere kapelaan niet van hun taken. 
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°  Er moeten vier missen per week worden opgedragen, met de strikte misintentie voor 
haarzelf, haar voorouders en iedereen die ooit tot haar familie behoorde, nog behoort of zal 
behoren, dood of levend, namelijk: 
één op zondag en de andere, wanneer de liturgische kalender van de Rooms katholieke kerk 
het toelaat: op donderdag ter ere van het allerheiligste sacrament, op vrijdag ter ere van de 
passie van Ons Heer, en op zaterdag ter ere van de Gelukzalige Maagd Maria. Om het haar 
familieleden gemakkelijk te maken die missen bij te wonen wanneer ze in Bocholt verblijven, 
moeten die opgedragen worden op een door hen aan te duiden uur in de kapel van de 
Damburg. De drie andere dagen van de week moet daar ook een mis opgedragen worden, 
hetzij door de aangestelde kapelaan zelf, hetzij door een andere priester “de bonne vie”, maar 
op zijn kosten. Alleen voor die drie dagen is de misintentie vrij. 
°  Als de kapel niet meer in behoorlijke staat zou verkeren of niemand van haar familie in 
Bocholt verblijft, mag de mis in de parochiekerk opgedragen worden in afspraak met de 
pastoor en zoals het best uitkomt voor het volk, de kerkelijke diensten en het gebruik van de 
misornamenten, wijn en kaarsen. 
°  Uit het fonds zal jaarlijks, op de verjaardag van haar overlijden, een gezongen mis moeten 
betaald worden, op te dragen voor haar zielenrust en die van haar geliefde echtgenoot Graaf 
de Lannoy in de parochiekerk en met assistentie van de twee kapelaans. De pastoor moet 
daarvoor vier schellingen krijgen, de kapelaan twee, de koster één, de twee koorknapen 
samen één, en de kerk voor licht, brood en wijn vier schellingen. 
°  Omdat Bocholt zo uitgestrekt is dat er heel wat parochianen niet naar de preken en de 
onderrichtingen van de pastoor of de kapelaan komen, moet er op kosten van het fonds ook 
nog catechismus gegeven worden iedere zondagnamiddag op een uur dat zij of haar opvolgers 
zullen aangeven. Als zij of haar erfgenamen in Bocholt verblijven of daar permanent 
huisbedienden laten wonen, moet er ook nog wekelijks catechismus gegeven worden aan de 
bedienden, die zal beginnen met de litanieën van de Maagd Maria, en zal besloten worden 
met luidop te declameren uit goedgekeurde boeken in de volkstaal, de akten van berouw, van 
geloof, hoop en liefde en een “de profundis” voor de zielenrust van haar familieleden. 
(voetnoot: aanhef van een psalm voor de overledenen: “uit de diepten roep ik Heer…”) 
° Om dat allemaal te bekostigen zullen de intresten dienen van drieduizend ecus, die ze voor 
altijd belegt buiten de kapitalen die al door haar vastgelegd zijn om de lasten van de gemeente 
Bocholt te dragen. Als het kapitaal, dat in een lening op rente belegd is, zou terugbetaald 
worden moeten de erfgenamen van dat vastgelegde kapitaal het zo snel mogelijk herbeleggen 
bij een “bonne ville” of naburige gemeente. 
° Het ambt kan steeds door haar herroepen of gewijzigd worden, kan nooit beschouwd 
worden aan een kerkelijke aanstelling, en de herroeping hoeft nooit verantwoord te worden 
voor de kerkelijke overheid. Als zij er zelf niet meer is, zal dat recht toekomen aan haar geliefde 
zuster Cecilia Catharina Baronne de Bocholt, Marquize Douairière de Honsbrouck, Dame de 
Horst etc., na háár haar geliefde nicht Marie Adrienne Alexandrine Thérèse, Comtesse de 
Frézin, née Baronne de Wittenhorst etc., en na háár degene die ze in haar testament daarvoor 
zal aanwijzen volgens instructies die ze meteen al in een afzonderlijk stuk vastlegt. 
° Maar als eerste wil ze benoemd zien: Joannes Henricus Vandenbrouck, oudste zoon van 
schout Alexander Vandenbrouck, en na hem zijn andere zonen en hun afstammelingen, in de 
rangorde van graad van verwantschap. Als er meerdere kandidaten zouden zijn in dezelfde 
graad, zal degene die het verst gevorderd is in de gewijde studies de voorrang krijgen. Als er 
in de familie Vandenbrouck geen kandidaten meer zijn komt de familie van Peter Gruijters, 
(voetnoot: secretaris van de schepenbank van Bocholt van 1710 tot 1731) de huidige secretaris 
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of griffier van de schepenbank van Bocholt, in rang op dezelfde wijze als de familie 
Vandenbrouck. 
° De  kandidaten komen in aanmerking vanaf hun zestiende verjaardag, als ze bekwaam geacht 
worden voor een kerkelijk ambt, maar ze zullen zich dan verder moeten bekwamen en ten 
dienste van de zielzorg stellen en zorgen dat ze priester gewijd worden voor hun 25ste 
verjaardag. Als ze aan die voorwaarden niet beantwoorden mogen de opvolgers van de gravin 
een andere gekwalificeerde kandidaat zoeken. 
° Zolang de kinderen van die twee families nog niet zelf de priesterlijke taken kunnen 
volbrengen moeten ze een andere priester aanduiden die “capable et agréable” is om dat in 
hun plaats te doen, op kosten van het gestichte fonds. Als er in die twee families geen 
bekwame kinderen meer te vinden zijn, moet degene die recht heeft op het fonds een kind 
uit de Bocholter dorpsgemeenschap zoeken dat wel bekwaam is. 
 
Dat alles heeft ze gedaan tot meerdere eer en glorie van God, het geluk van de zielen en het  
geestelijk heil van haar familie, op het kasteel van Bolland op 13 augustus 1722, getekend en 
gezegeld met haar wapenschild in rode lak. 
De  prins-bisschop van Luik, Josephus Clemens van Beieren, doet in de aanhef van zijn 
goedkeuringsbrief eerst heel bescheiden opmerken dat hij ook nog aartsbisschop-elector van 
Keulen is, prins-bisschop van Hildesheim, hertog van Beieren en van Bouillon, markgraaf van 
Franchimont, graaf van Loon en van Horne etc.. Vervolgens doet hij het hele verhaal nog eens 
dunnetjes over in het latijn alvorens te concluderen dat de missen in de “capella castrali de 
Bocholtz” mogen opgedragen worden als na een controle door de pastoor blijkt dat ze 
behoorlijk ingericht is en dat ze “ab omnibus usibus profanis libera reperiatur, neque superius 
neque inferius dormiatur”. In het Nederlands: er mogen geen profane activiteiten in de kapel 
plaatsvinden, en noch onder noch boven de kapel mag er iemand slapen (waarbij men kan 
gissen welke activiteit de bisschop eigenlijk uit de buurt van een kapel wilde houden). 
Op 8 maart 1723 verschijnt schout Alexander Vandenbrouck in naam van Gravin de Lannoy 
voor de schepenbank om de stichtingsoorkonde te laten registreren en te laten voorzien van 
het zegel van de schepenbank. 
Daarmee is de zaak bijna rond, maar er is nog niet direct een kapelaan beschikbaar. De oudste 
zoon Vandenbrouck, Joannes Henricus, is immers nog geen 16 jaar. 
 
De gezagsgetrouwe familie Vandenbrouck 
 
De precieze datum van de aanstelling als schout van Alexander Vandenbrouck is ons niet 
bekend, maar toen hij met zijn vrouw Maria Gertrudis Laijen uit Lommel naar Bocholt kwam 
om er zich te vestigen kocht hij op 20 september 1707 van Jan (vander)Meulen, alias Cluijts, 
voor 3.000 Luikse guldens diens grote hoeve die gelegen was langs de Breeërweg, waar nu de 
voormalige brouwerswoning Martens en de brouwerij ligt. 
Jan Meulen was een weduwnaar met aanzien uit Gerdingen: hij was er schepen en kapitein 
van de schutterij. Hij had twee zonen: Jacobus vander Meulen, kapelaan in Gruitrode en 
Dionisius vander Meulen. In Bree was hij nog eigenaar van het huis “het Gouden Kruis” op de 
Markt, maar beide eigendommen had hij verhuurd. 
De schout mocht het oude woonhuis half maart 1708 afbreken, als de pachter vertrokken was. 
In 1715 liet hij de nieuwe woning bouwen, waarvoor hij op 20 mei 1715 eerst een afpaling liet 
doen door molenmeester Jan Jansen in bijzijn van de schepenen. 
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Alexander Vandenbrouck kreeg vier zonen en kon dus allicht een kapelaan voor de Damburg 
leveren. 
De oudste, daarvoor voorbestemde zoon Jan Hendrik werd inderdaad priester, maar er was 
een probleem: pastoor Scheelen van Bocholt moest hem niet. Gravin Jeanne Thérèse paste 
dan maar de taken van haar kapelaan aan: hij hoefde de pastoor en de eerste kapelaan niet 
meer te  helpen en enkel nog te  vervangen als die zelf  verhinderd waren, en enkel biecht te 
horen in de kerk op de drukste dagen van het jaar, want, zucht ze in haar beschikking met de 
nieuwe voorwaarden, “tel deserviteur devra être agréable à nous ou à nos successeurs 
seigneurs ou dames de Bocholt” en de pastoor moet niet met het voorwendsel komen 
aandraven dat de kandidaat hém niet aanstaat om op die manier zijn eigen mannetje naar 
voren te schuiven tégen de zin van de gravin….Die laatste toelichting doet ons veronderstellen 
dat pastoor Scheelen een van zijn neven wilde begunstigen: Jacobus Florentinus Scheelen, die 
subdiaken was en ook in Bocholt verbleef, of diens broer Johannes Godefridus, die later 
pastoor in Hunsel werd, of Christianus Godefridus, die na het overlijden van Christiaan enkele 
jaren pastoor was in Bocholt. 
De aartsdiaken van de Kempen, kanunnik Maximiliaan Hendrik Jan Hyacinth Baron van Horion, 
keurde haar wijziging van 14 december 1729 goed, maar het kwam niet meer goed tussen 
Scheelen en Vandenbrouck.  
Maar geen nood voor die laatste. Hij kreeg een ander beneficie, dat van de kerk van St. Jan 
Evangelist in Elen. Het begevingsrecht van dat beneficie hoorde ook toe aan de gravin de 
Lannoy en haar rechtsopvolgers. 
En nog waren daarmee voor Jan Hendrik Vandenbrouck de problemen niet van de baan. 
Pastoor Christiaan Scheelen overleed weliswaar op 27 oktober 1730, maar helaas ging op 11 
maart 1735 ook de gravin na 96 jaren aards bestaan voor eeuwig van al die missen voor haar 
zielenrust genieten. 
Gravin Joanna Theresia Clara had het op haar hoge ouderdom blijkbaar zo druk gehad met 
haar zaakjes te regelen, niet alleen met de zorg voor de zieltjes van haar familie maar ook met 
haar opvolging als vrouwe van Bocholt en het begevingsrecht van Elen, dat ze voor verwarring 
gezorgd had. 
Toen ze in 1735 overleed betwistten de reeds genoemde “très chère soeur” Cecilia Catharina 
de Bocholt, Markiezin Douairière van Hoensbroek en haar “très chère nièce” Maria Adriana 
Alexandra Theresa, barones van Wittenhorst, gravin Douairière van Arberg en Fresin aan de 
ene kant en een neef, Charles François Alexander, Baron de Blanckaert, domheer van de 
kathedrale kerk van Luik aan de andere kant, elkaars beweerde rechten zowel op de 
heerlijkheid als op het begevingsrecht. 
Om beurten presenteerden ze zich in Bocholt om de heerlijkheid plechtig in bezit te nemen. 
Dat spelletje en het procederen daarover duurde bijna 50 jaar! In 1781 gaf de oude baron de 
Blanckaert het op en liet het boeltje aan baron Clemens Lothair, vrijheer van Fürstenberg uit 
Remersdaal, die de tegenpartij inmiddels alweer een generatie verder vertegenwoordigde. 
We weten niet of dat allemaal de oorzaak was, maar in 1735 vinden we Jan Hendrik  
Vandenbrouck terug als pastoor in Borlo en later in Bevingen. We weten evenmin of hij vóór 
zijn aanstelling in Elen zijn voorbestemde functie als kapelaan van de Damburg ooit 
opgenomen heeft. 
 
Gravin de Lannoy had het wel helemaal begrepen op die oudste zoon van schout Alexander 
Vandenbrouck. In een eerdere commissiebrief, die vader Alexander op 19 mei 1711 voor de 
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schepenbank in Bocholt liet registreren, had ze hem ook al voorbestemd om de vader na diens 
dood op te volgen als schout, tenzij hij priester werd! 
Dat laatste was  het geval,  en dus werd de tweede zoon, Gerard Adriaan (1709-1780), na het 
overlijden van Alexander in 1763 de nieuwe schout van Bocholt. Hij was ondertussen ook al 
president-schepen in Lommel, huwde er met Johanna Theresia Weerts en bleef daar zijn hele 
leven wonen in zijn herberg met brouwerij “de Drie Kronen”. 
De derde zoon, Peter Anselm (1713-1797) bleef ongehuwd zijn hele leven in Bocholt wonen 
en dat hebben de Bocholtenaren geweten! Hij werd er schepen en griffier van de schepenbank 
(1731-1768), maar wierp zich ook op als een eigengereide “substituut-schout” om zijn 
afwezige broer en na diens overlijden in 1780 diens schoonzoon (Gerard) Peter Teuwens als 
schout te vervangen. Die laatste bleef immers ook in Lommel wonen ondanks zijn benoeming 
als schout in Bocholt. (voetnoot: over het optreden van Peter Anselm: lees J. Molemans, 
“Tumulten, oploopen en conspiratieën in Bocholt aan het einde van het Ancien Régime” in 
Limburg-Land van Loon, jrg. 72 & 73, ) 
Was er nog de vierde: Laurentius (1718-1804), die ook priester werd en uiteindelijk de 
functie van “kapelaan van de Damburg” kreeg. Hij bleef met zijn broer Peter Anselm officieel 
zijn hele leven in Bocholt wonen, zoals zijn aanstelling vereiste, maar overleed in Lommel. In 
het parochieregister van Bocholt wordt vermeld dat hij daar op dat ogenblik tijdelijk verbleef, 
maar wordt hij nog “kapelaan van het kasteel Damburg” genoemd. 
Ook voor kapelaan Laurentius had de opvolgingstwist over de heerlijkheid gevolgen: hij was 
namelijk niet alleen de kapelaan maar ook de rentmeester voor de Bocholter bezittingen 
van Barones Wittenhorst en na 1739 van haar erfgename, Maria Alexandrina de 
Fürstenberg. 
Wat kon de tegenpartij, baron de Blanckaert, beter doen dan op zijn beurt de andere kapelaan 
van Bocholt, Jacobus Vliegen (die ook nog gemeentescretaris was!) als rentmeester  
benoemen voor dezelfde bezittingen? Aldus geschiedde. 
Hoe de verstandhouding tussen de twee kapelaans was hebben we niet kunnen achterhalen, 
maar eenvoudig kan het niet geweest zijn. Bij elke inbezitneming van de heerlijkheid Bocholt 
door de nieuwe heer werd de bevolking met klokkengelui samengeroepen en werd haar diets 
gemaakt aan niemand anders dan de nieuwe heer “pachten, ceijnsen, renthen of eenighe 
gerechticheden te erkennen oft betaelen op peene van nulliteit ende tweemael te betaelen”. 
Dat laatste zullen de kapelaans in Bocholt wel niet klaar gekregen hebben. 
 
Het parcours van het stichtingskapitaal 
 
Wat gebeurde er verder met de belegde kapitalen van die stichtingen? Op 14 oktober 1793 
herbelegde den zeer Eerwaarde heer van de Brouck (we nemen aan dat Laurentius bedoeld is) 
volgens de originele instructies, het kapitaal van 2.000 gulden Luiks “ten faveur der fundatie 
van den derden priester in de Kercke van Bocholt” in een lening aan de stad Bree aan een 
jaarlijkse rente van twee guldens en vijftig stuiver ten honderd. En ja hoor: ook toen 
verklaarden de schout, burgemeesters en stadsraad de hele Stad Bree in pand te geven.  
 
En toen kwamen de Fransen!  Ze waren in december 1792 al eens met hun troepen en 
commissarissen door de streek gepasseerd, maar hadden in maart 1793 België weer ontruimd 
na hun nederlaag bij Neerwinden.  
Niet voor lang, want na hun overwinning op de Oostenrijkers bij Fleurus op 26 juni 1794 waren 
ze er weer. In september 1794 werd de hele Maasstreek bezet. Jan Reyners uit Meeuwen 
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schreef in zijn kroniek: “Soo haest de stad Maestricht met capitulatie aen de Franschen was 
overgegaan zoo zyn wy als in eenen anderen wereld geweest. Alsdan was het dat de Franschen 
in ons land begonsten te heersen” en “zy hebben deze haet tegen de priesters allenxkens in 
ons land uytgewerkt en hebben alle schimpen en injurie tegen hun en tegen onse alleen 
zaligmaekende Roomsche religie uytgebraekt, zig bezig houdende en alle middelen in het werk 
stellende om de Voltairsche religie in ons land voort te planten en om dan tot verdrukkinge der 
geestelyke en Godstoegewyde personen te koemen. Zoo hebben zy eerst begonst met hunne 
inkomste te ontweldigen eerste beginnende door de thiende wel wetende dat dit eenen zeer 
bequaemen middel was om de gemoederen van vele gemeyne te winnen en ook om de selve 
aen te hitsen tegen de geestelyken, vermits het grootste gedeelte de menschen altyd genegen 
is om te houden.” 
Concreet werden we op 1 oktober 1795 ingelijfd bij de Franse Republiek en een jaar later 
werden alle kerkelijke goederen genationaliseerd. Vanaf 1797 mochten de priesters  niet meer 
in het openbaar verschijnen met de uiterlijke tekenen van hun ambt, ze moesten de eed van 
haat tegen de monarchie en getrouwheid aan de republiek afleggen, de kerken werden 
gesloten, de kapitalen waaruit de parochiepriesters vroeger betaald werden stonden onder 
sekwester en de rentes werden niet meer betaald.  
Geen van de parochiepriesters in Bocholt legde de eed van haat af. Pastoor Lowette  en 
kapelaan Grouls doken onder, kapelaan Reynders werd in 1798 aangehouden voor deportatie 
naar Frans Guyana, en Laurentius Vandenbrouck week uit naar het buitenland: Lommel, dat 
tot 1807 bij de onafhankelijke Bataafse Republiek hoorde. 
In 1802, na het concordaat van Napoleon met de paus, was de hemel weer opgeklaard. Er was 
weer vrijheid van eredienst en het inkomen van de parochiepriesters werd voortaan door de 
Staat betaald (in ruil voor de onteigende en verkochte kerkelijke bezittingen). 
Bij decreet van 28 frimaire jaar XII (20 december 1803) werd geregeld hoe de nog niet 
verkochte kerkelijke bezittingen moesten worden teruggegeven en prefect Roggieri van het 
departement Meuse Inférieure vaardigde op 17 oktober 1810 in Maas-tricht het besluit uit:  
“Vu l’ état d’autre part de trois capitaux dont les marguillers de l’ Eglise de Bocholt demandent 
l’envoi en possession comme provenant de fondations pieuses lesquels capitaux sont restés 
constamment cédés à la Régie des Domaines. 
Vu l’ arrêté du gouvernement du 28 frimaire an 11. (noot: moet zijn jaar XII) 
Vu le titre authentique produit par la marguillerie et qui établit la légitimité de leurs 
prétentions, 
Arrête: 
Les Marguilliers de l’ Eglise succursale de Bocholt prendront la régie et  l’administration des 
trois capitaux mentionnés à l’état qui précède.” 
De  kerkmeesters van Bocholt kregen dus het geld van de drie aangeslagen fondsen in handen 
(resp. in Luikse guldens: 8.000 gld, 2.000 gld en 2.000 gld)  om de godvruchtige stichtingen 
verder te zetten . 
De kerkfabrieken als openbaar bestuur waren onder Napoleon opgericht bij wet van 08 
april1802, en zijn keizerlijk decreet van 30 december 1809 regelde hun werking. Zij moeten 
sedertdien in een “stokregister” de evolutie bijhouden van de belegging van de kapitalen en 
de opbrengsten die ontvangen werden voor gestichte jaargetijden. Als de belegging niet meer 
volstaat om de bij Koninklijk Besluit vastgelegde vergoeding voor de “bestelde” missen te 
voldoen, wordt de stichting “gereduceerd”: het aantal missen wordt proportioneel 
verminderd. Daarvan wordt een tabel bijgehouden. 
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Tot 1882 worden er nog 53 missen voor de gravin de Lannoy en de haren genoteerd. Het 
kapitaal, waarvan het bedrag niet meer gekend is, is samen met andere kapitalen belegd in 
overheidsobligaties. 
Vanaf dat jaar wordt de opbrengst maar voldoende geacht voor 25 gelezen missen en in 1905 
worden er dat maar 22 meer, in 1922 nog 10, in 1930 nog 5, en vandaag is de gravin begrepen 
in de “overledenen van de parochie” waarvoor gezamenlijk missen opgedragen worden 
omdat de opbrengst van hun stichting niet meer volstaat om jaarlijks één afzonderlijke mis op 
te dragen…. 
Sic transit gloria mundi.     
 
Postscriptum  
  
Wat gebeurde er verder met de familie Vandenbrouck in Bocholt?  
De schoutenwoning was in 1791 al overgenomen door Franciscus Van Boeckel uit Eindhoven, 
gehuwd met Maria Gertrudis, de oudste dochter van schout Gerard Adriaan Vandenbrouck.  
Misschien  was het gezelschap van de  twee inwonende ongehuwde ooms Peter Anselm en 
Laurentius niet heel aangenaam, want het echtpaar heeft er maar korte tijd gewoond (1762-
1763) en vertrok terug naar Eindhoven om er een logementshuis en rijtuigenverhuurbedrijf 
uit te baten.  
Het is hun zoon  (Adrianus) Gerard Van Boeckel die er later kwam wonen. Hij huwde in 1801 
met de Diestse Maria Josepha Catharina Barbara Vlaijen en baatte er een herberg en de 
postkoetsrelais uit. Hij raakte goed gesettled in Bocholt, werd er onder de Fransen in 1804-
1808 maire en onder de Hollanders in 1818-1820 schout. 
Zij hadden acht kinderen, waarvan een ongehuwde zoon, Cornelis Johannes, als landbouwer 
op 74-jarige leeftijd in 1880 in Bocholt overleed en een dochter in 1853 ook in Bocholt 
overleed als 38-jarige weduwe van Joseph Laurents Hubert Vaessen, afkomstig uit Weert. Er 
zijn in Bocholt geen afstammelingen van hen bekend. De overige kinderen weken uit en 
vonden we vooral terug als groothandelaars in wijn en tabak in Nederland. 
De weduwe van Gerard Van Boeckel bleef in de schoutenwoning wonen tot haar overlijden in 
1847. Daarna werd de herberg met logement uitgebaat door de nieuwe eigenaars, 
schoenmaker Peter Jan Pepels en zijn echtgenote Joanna Maria Brands, die er ook winkel 
hielden. Datzelfde deed daarna ook de dochter “Bel”, gehuwd met Leonard Jans, die haar 
naam in Bocholt nog liet verder leven in een bekende schoenmakersdynastie en in het in 
Bocholt  wereldberoemde winkeltje van “To Bel”.  
In 1878 werd brouwersweduwe Martens-Hentjens eigenares. Zij bouwde er in 1887 de huidige 
woning. Boven de voordeur staan nog steeds de initialen van haar toen reeds overleden 
echtgenoot, P.F. Martens. 
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BIJLAGE XVI 
EEN DOOLHOF VAN ALIASNAMEN IN GROTE BROGEL  
door Ir. R.A.J.  Dix25  
 

 
                                                           

25 Met toestemming (2016) en dank in dit boek opgenomen. Zie ook zijn Familiegeschiedenis DIX, van Loonse 
Kempen tot Amsterdam, 1470-2000, Arnhem 2000. Ik beschouw dit als een uitnemende vorm van genealogisch 
onderzoek en uiterst leesbare beschrijving ervan. 
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