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Woord vooraf 
 
 
Wie de geschiedenis van voorouders onderzoekt, die vindt wat er al is. Wat er niet is, zullen we nooit 
vinden en met wat er gevonden wordt, zullen wij het moeten doen. Mijn zoektocht naar voorouders 
van een bepaalde familie Bette(n) heeft van doen met feiten en verbanden, vooral met hun 
samenhang. Tijdens de zoektocht moet je voortdurend de ogen goed open houden, met name voor 
dat wat niet vanzelfsprekend is. Uit de archief- internetvondsten probeer ik steeds na het vastleggen 
ook te observeren met de vraag: wat zie ik hier gebeuren? Want het verleden is een andere wereld. 
 
Het is duidelijk dat genealogen en historievorsers worden gedreven door een zekere, zo niet een grote 
mate van nieuwsgierigheid. Voortdurend ben ik tijdens zo’n periode van onderzoek bezig met 
formuleren van de juiste vraagstelling, bepalen van de verschillende kaders waarin het leven van een 
voorouderechtpaar zich heeft afgespeeld en dat vraagt een mate van opmerkzaamheid. Het op deze 
manier naar tekst kijken, opent ook je ogen voor wat eigenlijk iedereen kan zien die zoekt, maar het 
niet opmerkt.  
 
Het valt niet mee zulke biografische teksten te schrijven, omdat we in de geschiedenis van voorouders 
in het begin van de 18de en eind 17de eeuw het meeste niet zien. In de archieven komen we tegen wat 
onze hoofdpersonen op een bepaald moment in hun leven hebben gedaan, maar slechts zeer zelden 
wat ze hebben gedacht en gevoeld. Het allermeeste van hun geleefde leven is niet in tekst vastgelegd. 
We weten veelal niet hoe ze eruit zagen, wat voor karakter ze ontwikkeld hebben en bijvoorbeeld of 
ze boeken lazen. Soms kan je uit hun beroep wel het een en ander opmaken, maar als het niet 
beschreven staat, blijft het een veronderstelling. Het zal niet ver van de waarheid zijn wanneer we ons 
voorstellen dat een bierbrouwer een stevige persoon zal zijn geweest, zowel fysiek maar zeker  ook 
mentaal behoorlijk ontwikkeld. Brouwer was nog niet zo’n eenvoudig beroep. In de archiefstukken 
ontdek je dat brouwers nogal eens ook burgemeester van een dorpsgemeenschap waren. Maar of ze 
bijvoorbeeld goede vaders waren, dat vind je zelden of niet.  
 
Het vraagt voor een schrijver van zulke voorouderverhalen de kunst om in de beperking een zeker 
voorrecht te zien.  Je wilt niet alleen historische feiten vastleggen, maar ook gedachten over het  
bijzondere van een bepaalde persoon. En dat valt bepaald niet mee en moet dus uiterst voorzichtig 
worden uitgevoerd om niet in allerlei fantasieverhalen te geraken. Zonder de feiten tot fictie te maken, 
probeer ik de afstand van de echte gebeurtenissen, zeg maar de ware geschiedenis en een goed 
verhaal, zo klein mogelijk te maken. Maar dat lukt veelal niet en daarom is zo’n boek als dit ook niet 
veel meer dan een verhandeling van de gebeurtenissen met af en toe eens een pakkend leesbaar 
verhaal. Het is niet anders. De kaders van het schrijven van een biografische schets over mijn 
voorouders vormen hier de begrenzing. Het gaat mij vooral om reconstructie van historisch 
bronnenmateriaal en zo af en toe eens een interpretatie van de gebeurtenissen, feitelijk geschreven 
met een klein publiek aan lezers voor ogen: de hiervoor geïnteresseerden. In deze sterk uitgebreide 
uitgave van Jacobus Betten heb ik opnieuw getracht te schrijven met een blik die breder kijkt dan de 
feitjes uit het gevonden dorpsverleden. Er is sprake van afwisseling van het kleine verhaal van de 
hoofdpersonen en het veel grotere verhaal van de streek, de Loonse Kempen.   
 
Het is bij het schrijven van dit boek alsof ik door een karrenspoor van papieren documenten met de 
geheel andere wereld van mijn voorouders in verbinding sta. Het spoor is lang niet overal goed te 
volgen omdat door de wind van de tijd en het vreemde van hun wereld hele stukken zijn ondergewaaid 
en verdwenen. Als je af en toe voldoende afstand neemt valt wel een lijnenspoor te ontdekken, maar 
het is een zandpad. Daarbij is het steeds oppassen voor dwaalwegen en zijpaden. 
In een genealogisch onderzoek ontstaat een grote hoeveelheid details waarin je je kunt verliezen. Het 
is een uitdaging om uit de hoeveelheid feiten, namen en data een levensverhaal te reconstrueren. 
Echter een boerenleven dat ruikt naar beesten, het leven van een meester kleermaker waarin je het 



knippen en scheuren van de stof kunt horen of dat je binnenloopt in een brouwerij waar de geur van 
mout hangt, dat vind je hier niet. Dit boek beperkt zich tot het historisch onderzoek, waarin het bijna 
onzichtbaar geworden karrenspoor wat meer wordt blootgelegd en de contouren van het 
voorouderleven oplichten. Dit boek is vooral de vastlegging van mijn zoektocht naar Jacobus’ 
verborgen verleden. 
 
Wat gaan de teksten over die oude Bette(n)-families mij aan? Valt er betekenis te ontlenen aan het 
weinige dat we te weten komen over onze verre voorouders? Er is een enorme kloof tussen de 
oorspronkelijke gebeurtenissen in hun context en de huidige situatie van de onderzoekende auteur of 
een lezer van dit boek. Ik kan mij geen voorstelling maken hoe het er aan toe ging in Bree of Kaulille of 
Overpelt in 1640. Hoe was het voor de mensen in die tijd om het dagelijkse leven vorm en inhoud te 
geven in de kleine en vaak bedreigde dorpjes van de Loonse Kempen? Was leven voor hen niet veelal 
trachten te overleven? Maar toch kenden ze liefde, trouwden ze, kregen kinderen, lieten die dopen, 
ze kochten en verkochten en ga zo maar door. Kunnen wij enige mogelijke betekenis vinden in het 
overdenken van zulke vragen of blijft het onderzoek naar oude en lokale geschiedenis een kwestie van 
louter vaststellen?  
 
Bij een dialoog met het verleden gaat het om interpretatie van de gegevens. Wellicht zien we hier en 
daar een bepaalde intentie in de daden van onze voorouders oplichten. Wanneer Matthijs Betten en 
zijn tweede vrouw Elisabeth Broeckmans hun tocht, dat is het vruchtgebruik van hun huis en hof te 
Kaulille, ter beschikking stellen en te gelde maken, is dat toch zeker uit bewogenheid met Matthijs’ 
oudste zoon Jacobus uit zijn eerste huwelijk met Aleidis Winters.  Jacobus Betten is in Breda getrouwd 
met Francijntje Knook, een weduwe met kinderen, en in zijn zorg voor het jonge gezin heeft hij 
behoefte aan geld en goed. Het erfdeel van zijn vader wordt voor hem alvast in geld omgezet en 
uitgekeerd om hem daarmee verder te helpen. Zorg voor de kinderen, zorg voor de ouden van dagen, 
het zijn zaken die in onze dagen nog evenzeer een rol spelen. Dat te bedenken is proberen je een beetje 
te verplaatsen in de vader en de zoon die ik in dit onderzoek onder vele anderen beschrijf.  
 
Het past mij de Hasseltse genealoog Marc Philippe te bedanken voor zijn belangrijke bijdrage aan dit 
onderzoek: hij vond de zo essentiële schepenbankakten. Tevens voor de vele malen van uitleg ervan 
en de toelichting erop. Zonder hem was dit boek niet geschreven en zowel zijn kennis als zijn geduld 
zijn ruim gebleken.  Met zijn nauwkeurig samengestelde website over gezinnen in parochieregisters 
en burgerlijke stand van Overpelt levert hij een belangrijke bijdrage aan het genealogisch onderzoek 
met betrekking tot de Loonse Kempen. Verder ben ik de Dinteloordse genealoog Hans Prince dankbaar 
voor de voortvarendheid en kunde waarmee hij ook weer dit deel van mijn onderzoek inpaste in zijn 
enorme genealogische databank ‘Dinteloord en omliggende gemeenten’, waar hij velen mee van 
dienst is. Tenslotte bedank ik mijn vrouw Tineke, die juist in dit onderzoek naar Jacobus Betten mij 
voortdurend heeft bemoedigd en daarmee geholpen heeft te volharden. Het is meer dan de moeite 
waard gebleken.  

J.C. Bette                                                
Veenendaal, oktober 2016 
www.jcbette.nl  
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JACOBUS BETTEN  
een genealogisch-historisch onderzoek in West-Brabant en Belgisch-Limburg 
 
 
 
DEEL 1 DE ZOEKTOCHT EN HET BOEK  

Het is een enerverend gebeuren, wanneer een jarenlang vastzittend stamboomonderzoek 
door een eenvoudig gesprek na de middagpauze in het Streekarchief te Zevenbergen opeens 
nieuw leven wordt ingeblazen. Daar raakte ik aan de praat met een oudere onderzoeker, die 
vroeg in welke contreien ik zocht. Na mijn Fijnaart- en Dinteloord-gegevens met hem 
doorgenomen te hebben, noemde ik het zo bekende probleem van de onvindbare 
geboorteplaats van mijn oudste voorvader. Doop-, trouw- en begraafboeken leverden geen 
nieuwe informatie meer op. De oude genealoog Diependaal gaf mij de hint voor de naam 
Bette(n) eens contact op te nemen met de Rooms-katholieke pastoor van Standdaarbuiten. 
Hij herinnerde zich die naam wel eens gelezen te hebben in oude folianten die nog op de 
zolder van de pastorie lagen… 

Waar en wanneer Jacobus Betten is geboren is mij nog steeds niet precies bekend. Een 
historische zoektocht is echter niet pas dan interessant, wanneer het gewenste resultaat 
wordt bereikt. Soms zijn de historische gegevens daarvoor gewoon ontoereikend. Maar er is 
zoveel boeiends in het vinden en beschrijven van de persoonlijke lotgevallen van onze 
voorouders, dat het zoeken ernaar al voldoening in zich draagt. 

De oudst bekende voorvader van een West-Brabants geslacht Bette(n)1 is al vele jaren 
onderwerp van mijn genealogisch speurwerk.2 Als door een toevalstreffer leidde het 
vastzittende onderzoek echter opeens via de zolderverdieping van de pastoor van Standdaar-
buiten richting de Belgische Kempen. Hoe bemoedigend: nieuwe beweging in het onderzoek. 
De geboortebewijzen van Jacobus zijn nog niet opgespoord, maar de richting is bepaald en 
dat blijkt inmiddels veel nieuwe en bruikbare gegevens op te leveren. De wegen leiden naar 
Belgisch Limburg! Maar het begin van deze zoektocht in de geschiedenis ligt dichter bij huis.  
 
 

Een verliefde soldaat 
� 

De eerste keer kwam ik Jacobus tegen in de analen van het Brabantse Willemstad, wanneer 
hij tegenover zijn geliefde Francijntje voor de plaatselijke overheid te kennen geeft met haar 
het leven verder te willen delen. We lezen in een ondertrouwboek van die gemeente:  
‘Den 25 meij 1726 in wettigen ondertrouw aangetekent: Jakobus Bette en Francijntie Knook’.3 
Van Jacobus is hier verder opgenomen dat hij een jongeman is (wat wil zeggen dat hij niet 
eerder getrouwd is geweest), ‘soldaat in de Compagnie van de heer Overste luitenant Strijder 
in het regiment van de heer Colonel Baron Langerak’ en gelegerd in het garnizoen van 
Willemstad. Van zijn geliefde Francijntje lezen we in deze ondertrouwakte dat ze weduwe is 

                                                   
1 Oudere naamsaanduidingen geven Betten, regelmatig worden dezelfde naamdragers zoals later voortdurend 
ook Bette genoemd, voor welke naam vanwege helderheid hier gekozen is.  
2 Basaal voor stamboomonderzoek in Noord-Brabant: Adri P. van Vliet (eindred.), Leo Adriaenssen en Rob van 
Drie (red.) Brabanders gezocht, ’s Hertogenbosch/Den Haag 1995  
3 DTB Willemstad, nr. 9, fol. 10 v.o. 
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van ‘wijlen Gijsbert Wijne’, dat zij in Willemstad is geboren en daar op het moment van de 
ondertrouw ook woont.  

 
Uit andere bronnen blijkt dat Francijntje op 29-7 1689 geboren is als dochter van Jan Joosten 
Knoock en Eva Adriaans Jiskoot en dat bij haar doop de getuigen waren: Adrianus Jiskoot en 
Adriaantje Pieters. Zij was in Klundert op 16-7 1719 getrouwd met Gijsbert Jacobs Wijne van 
wie ze op het moment van trouwen met Jacobus Betten sinds twee jaar weduwe was.4   
Tenslotte lezen we in de ondertrouwakte, dat het aanstaande echtpaar op 9 juni 1726 een 
formele verklaring van hun voorgenomen huwelijk mee krijgt om in Breda of elders te 
trouwen. Het afgeven van die attestatie wijst erop dat het onderdeel waarin soldaat Jacobus 
gelegerd was, het hoofdkwartier had in Breda.  
 

 
Het regiment infanterie 

� 
 

Jacobus diende dus bij zijn ondertrouwen als soldaat in het leger. Vóór 1795 was er geen 
dienstplicht en waren alle soldaten vrijwilligers. Het waren beroepssoldaten, vaak van vader 
op zoon, en veel soldaten kwamen uit de armere provincies. De redenen voor iemand om in 
die tijd soldaat te worden waren velen, maar het kwam regelmatig voor dat boerenzoons 
ervoor kozen in het leger te gaan. In de grote gezinnen op een boerderij kwam het voor dat 
voor een of meerdere zoons geen plaats meer was omdat de oudste zoon de boerderij erfde. 
Verder waren in die tijd de ambachten veelal beschermd door gilden (een soort vereniging 
van de beroepsgroep) die ervoor zorgden dat maar niet iedereen willekeurig elk beroep kon 
gaan uitvoeren. Soldaat worden was voor velen de enige manier om geld te verdienen. 
 
 In 1795 wordt voor het zogenoemde Bataafse leger een ‘Generaal plan ter organiseering van 
de Armée van de Republicq’ opgesteld. Gedetailleerde beschrijvingen geven een indruk van 
de omstandigheden waarin de soldaten in die tijd verkeren. Een gewone fuselier (met een 
geweer gewapend soldaat) krijgt per dag vijf stuivers soldij, wat neerkomt op 91½ gulden per 
jaar. Een sergeant krijgt per dag acht stuivers meer. Een tweede luitenant verdient ongeveer 
twee keer zoveel als een sergeant. Een kapitein commandant van een compagnie krijgt 
ongeveer zeven keer zoveel. Iedere militair moet van zijn inkomen de kosten van voeding 

                                                   
4 DTB Willemstad, nr. 3 en Familieregister Knook: http://home.zonnet.nl/hjmwijers/knook-reg.htm  
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(eventueel voor zijn gezin), onderdak en geneeskundige verzorging betalen. 5 Het zal voor 
Jacobus Betten ruim zeventig jaar eerder bepaald geen vetpot zijn geweest. 
 
Het leger bestond uit regimenten, die in vredestijd de soldij voor de soldaten ontvingen van 
het gewest waaronder ze ressorteerden. Tot 1750 tekenden soldaten meestal voor 
onbepaalde tijd, na 1750 voor een aantal (meestal 6) jaren. Ze vestigden zich na hun diensttijd 
vaak als kleine zelfstandige in de laatste plaats waar ze dienden. Nederland had ook in 
vredestijd een leger. Vanaf het einde van de 16de eeuw al bestond het leger zo geheel uit 
beroepssoldaten, die in twee categorieën ingedeeld kunnen worden: garnizoenen die 
permanent in versterkte vestingplaatsen lagen en huurlingenlegers die bij gelegenheid van 
oorlogsdreiging ingehuurd werden. Na de strijd werden zulke huurlegers weer afgeschaft en 
zorgden dan nogal eens voor onrust op het platteland, doordat de soldaten als bedelaars, 
dieven en rovers gingen rondzwerven.  
 
Bij de garnizoenssoldaten was het leven veel meer geregeld en zijn de genealogische gegevens 
van doop, huwelijk en overlijden van hun gezinnen dan ook veelal redelijk gemakkelijk in de 
archieven terug te vinden. De meeste regimenten bleven een bepaalde tijd in de stad. De 
soldaten werden ondergebracht in door het leger daartoe gevorderde gebouwen of grote 
woonhuizen, later in kazernes. Wanneer het regiment te groot was, werd uitgeweken naar 
het onderbrengen van soldaten bij burgers in de garnizoensplaats of bij boeren en buitenlui 
van dorpen in de buurt. Die ontvingen dan van de ingekwartierde soldaat een financiële 
vergoeding voor kost en inwoning. Het is goed mogelijk, dat Jacobus met zijn detachement 
Willemstad in de omgeving van Willemstad is ondergebracht en op deze manier met 
Francijntje Knook in aanraking is gekomen, bijvoorbeeld doordat hij bij deze weduwe met 
twee kinderen op hun boerderijtje ‘logeerde’.  
 
Soldaten liepen altijd in uniform en er waren veel reglementen waaraan ze zich behoorden te 
houden en die hen rechten gaven. Ze waren toch wel redelijk beschaafd en hadden soms een 
goede talenkennis. Men wilde echter weer niet dat de bevolking te eigen werd met de 
soldaten en daarom waren er ook in vredestijd met een zekere regelmaat 
garnizoensuitwisselingen en verhuisde het hele regiment of een onderdeel naar een andere 
plaats. Bij een voorgenomen huwelijk was ook toestemming van de kapitein nodig, dit om 
bigamie te voorkomen. Trouwen gebeurde daardoor vaak in de garnizoensplaats of in de stad 
waar het hoofdkwartier van de soldaat gelegerd was, wanneer daar de kapitein was 
gehuisvest.6 Dit is ook de reden dat Jacobus en Francijntje naar Breda vertrekken, om daar 
generale toestemming te verkrijgen en te trouwen. 
 
Leiding en standplaatsen van het regiment 
Jacobus diende in een regiment infanteriesoldaten, dat, zoals in die tijd gebruikelijk was, werd 
genoemd naar de plaats van herkomst of zoals in dit geval naar de commandant. Willemstad 
werd in de loop van de tijd ‘verdedigd’ door verschillende regimenten. De periodes waarin 
welke regimenten in een stad gelegerd waren, zijn in diverse bronnen in de gemeente- en 
rijksarchieven terug te vinden en in verschillende publicaties beschreven.   
 

                                                   
5 C.M. Schulten, F.J.H. Th. Smits, Grenadiers en Jagers in Nederland 1599-1829, ’s-Gravenhage 1980  
6 Uit een lezing H.J. Wolters, Maarssen  over militaire huwelijken en het soldatenleven, gehouden 23 september 
1979 in het Rijksarchief te Zwolle.  
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Duits plakkaat voor werving van soldaten voor 
een nieuw te vormen regiment infanterie. 
De houtsnede is uit Neurenberg, ca. 1740 

 
Het legeronderdeel waarin Jacobus diende was in 1586 opgericht als regiment Zoete de Villers 
(zie noot 7), genoemd naar de eerste commandant, maar werd ook wel aangeduid als 
Infanterie Regiment 586a, met verwijzing naar het jaar van oprichting. Het regiment kende in 
de tijd van Jacobus al een hele geschiedenis en had gedurende de jaren tot 1725 veertien 
opeenvolgende commandanten gehad. Van 9 maart 1725 tot 13 september 1726 stond dit 
legeronderdeel onder leiding van kolonel Frederik Hendrik van Boetzelaer tot de Langerak, 
waarover we in de ondertrouwakte van Jacobus lazen. Daarvoor had het regiment onder bevel 
gestaan van kolonel Lawick, daarna onder kolonel de la Rivière. Soldaat Jacobus Bette stond 
onder de directe leiding van luitenant-kolonel Johan Martijn Strijder. Deze heeft vanaf 1705 
als majoor en vanaf 1711 tot zijn overlijden (1731) als luitenant-kolonel dit regiment gediend.  
 
Het legeronderdeel IR 586a had de volgende garnizoenen of legerplaatsen:  
1716 tot 1719 in Namen, vanaf 1705 o.l.v. N. Bruhese 
1719 tot 1722 in Maastricht 
1722 tot 1725 Arnhem, vanaf 1723 o.l.v. O. Lawick 
1725 tot 1728 Breda (met een detachement soldaten te Willemstad), vanaf 12-03 1725 o.l.v.  
F. H. Boetzelaer tot de Langerak; vanaf 18-09 1726 o.l.v. J. Dibbits, deze was vanaf 1742 
luitenant-generaal en werd in 1746 opgevolgd door F.A. de la Rivière (generaal/majoor) 
1728 tot 1731 Maastricht en Stevensweert 
1731 tot 1737 Brielle, Hellevoetsluis en Geertruidenberg 
1737 tot 1744 waren deze infanteristen opnieuw in Breda gelegerd. 
1746 tot 1748 Bergen op Zoom 
1748 tot 1749 Venlo 
1749 tot 1750 Ieperen, Veurne, Warneton 
1751 Sas van Gent 
1752 Bergen op Zoom  
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Breed onderzoek in de kerkelijke boeken van Arnhem, Breda, Maastricht en Namen 7 leverde 
over die periode geen resultaat op aangaande geboortejaar of -plaats van Jacobus of zelfs 
maar aangaande enige Bette.  
 

 
 

Een West-Brabantse verdedigingslinie 
 
 

Daar komt de bruid 
� 

Zeven dagen nadat ze de schriftelijke bevestiging (attestatie) van hun ondertrouw in 
Willemstad hadden verkregen, zijn Jacobus en Francijntje in de Grote of O.L.Vrouwekerk te 
Breda voor schout en schepenen getrouwd.8 Het is zomerdag 16 juni 1726 wanneer zij daar 
als kleine mensen in die imposante kerkruimte staan en elkaar het jawoord geven. Als man en 
vrouw zijn ze na de korte plechtigheid van het burgerlijk huwelijk de grote deuren van de 
kathedraal weer uitgelopen. Waarheen?  
 

                      
 
Interieur Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda 1840           Kerkgangers bij de ingang aan het Kerkplein 
olieverfschilderij Antonie Waldorp              ca. 1850 Fr. L. Huygens 
                                                   
7 Voor de geschiedenis van de vestingsteden: http://www.vestingsteden.nl 
8 DTB Breda, inv. 42, pag. 198 Gem. Arch. Breda. De huwelijksinschrijving vermeldt noch geboorteplaats, noch 
getuigen, slechts de attestatie van Willemstad wordt genoemd. Onderzoek in Breda: http://stadsarchief.breda.nl 
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Spoorzoeken 
� 

Gedurende een aantal jaren heb ik getracht vroege gegevens van dit voorouderechtpaar terug 
te vinden. Steeds tevergeefs. Totdat ik hen volkomen onverwacht tijdens een ander 
onderzoek tegenkwam in het gemeentearchief van Breda en wel opnieuw in een bepaalde 
vorm van huwelijksplechtigheid. In de Rooms Katholieke parochiekerk Maria Hemelvaart aan 
de Waterstraat verschijnen zij ‘Anno 1727 mense januario 23’, dus op de 23ste van de maand 
januari in het jaar 1727 als sponsus (bruidegom) en sponsa (bruid) voor de pastoor om hun 
huwelijk nu rooms-katholiek te laten sluiten en inzegenen.9 
Genealogen geven aan, dat het tijdsverschil tussen de wettelijke huwelijksvoltrekking en de 
kerkelijke, toch zo’n zeven maanden, er mogelijk op wijst dat het hier om een gemengd 
huwelijk gaat. De niet katholieke partner zou dan de tijd hebben een paar belangrijke 
geloofswaarheden van de rooms-katholieke leer uit het hoofd te leren. Een soort catechisatie- 
periode dus… Dat er ook een veel natuurlijker oorzaak kan zijn, zal later blijken. Overigens mag 
wel de conclusie worden getrokken dat Jacobus Bette rooms-katholiek geweest is, want 
Francijntjes ouderlijke  familie Knook in het Brabantse was overwegend protestant. 
Onderzoek in het archief van de Hervormde Gemeente van Willemstad had aangaande 
Jacobus dan ook niets opgeleverd.10  
 
 

Een doopdienst en volgende perikelen 
� 

Opnieuw is een gebeurtenis in de kerk het aanknopingspunt om met  ‘Jakob en Francijntie’ in 
contact te komen. Als het (voor zover bij de toenmalige stand van onderzoek bekende) eerste 
kind wordt op 5 februari 1730 ‘den soon Johannis’ in de toen zo geheten Gereformeerde Kerk 
van Willemstad gedoopt. Doopgetuigen worden er niet bij vermeld.11  
 
Kunnen we afleiden dat Jacobus en Francijntje na hun huwelijk in het Bredase (1726/1727) in 
ieder geval drie jaar in Willemstad gewoond en daar een gezin gesticht hebben? Het regiment 
waarin Jacobus diende lag tussen 1728 en 1731 in Maastricht en Stevensweert. Het lijkt er 
inderdaad op dat Jacobus in de periode tussen de gevonden huwelijkssluiting en de geboorte 
van zoon Johannes zijn baan in het leger heeft opgezegd om op een andere wijze het inkomen 
voor zijn gezin te verkrijgen.  
Deze vragen heb ik aan diverse genealogen voorgelegd, met de bedoeling openingen te vinden 
om het onderzoek voort te zetten en uit te breiden. Een van de antwoorden, die ik ontving, 
ver voordat ik de hierboven genoemde Bredase kerkelijke huwelijkssluiting vond, luidde als 
volgt: ‘Wanneer Jacobus Bette in 1728 niet mee gaat naar het nieuwe garnizoen Maastricht 
moeten we concluderen dat toen zijn contract afgelopen was. Maar dat houdt dan tevens in 
dat hij wel tussen 1722 en 1725 in Arnhem in garnizoen geweest is, uiteraard als vrijgezel. Als 
Bette niet voorkomt in de lidmatenregisters van Arnhem (Willemstad ontbreekt van 1710-
1750), dan is de kans groot dat hij Rooms Katholiek was omdat men meestal op ongeveer 
twintigjarige leeftijd belijdenis deed.’ 12 Deze manier van helder redeneren op basis van veel 
kennis van zaken is een van de krachten waarmee een vastzittend onderzoek weer wordt 
                                                   
9 DTB Breda R.K. Waterstraat 1713-1810 p. 65, hierbij zijn als getuigen Joanna Stoops en Magdalena Rincks, die 
in dit trouwboek vele malen als getuigen dienen. 
10 R.C.M. Jacobs, brief Streekarchief Nassau-Brabant d.d. 30-5  1991 
11 DTB Willemstad 4 
12 Uit een brief van H.J. Wolters 16-4 1992 aan de auteur 
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losgetrokken. De hulp van specialisten die eens even over de schouder meekijken, is daarbij 
soms onontbeerlijk.  
Opmerkelijk is verder nog dat zoon Johannes (Jan) Bette in de Hervormde Kerk gedoopt wordt. 
De protestantse invloed van moeder Francijntje doet zich hier gelden!  
  

Door schuld gevonden 
� 

Het spoor verdwijnt dan opnieuw voor een geruime tijd, zeg maar van 1730 tot in 1745. Het 
gezin is dan blijkbaar van Willemstad naar Fijnaart verhuisd, want daar komen we bij het 
overlijden van een winkelierster tot de ontdekking dat Jacobus Bette op de lat heeft gekocht 
en nog ‘6 guldens en 17 stuijvers boekschulden ofte Winkelinneschuld’ heeft staan. De 
beschrijving van notaris Brinkman laat weten dat het gaat om de winkel van Catalijne Vissers, 
weduwe van Hendrik van IJssel, ‘gewoond hebbende Oude molen onder Fijnaart’. Deze 
neringdoende weduwe overleed op 27 mei terwijl een dag later, 28 mei 1745 haar boedel 
wordt opgemaakt. Er was een bakkerij met winkel waar ook ‘wollegoed, bont en linden’ werd 
verkocht. 13  
 

Ontmoetingen, verwacht en onverwacht 
� 

Veel van het gewone genealogische handwerk in dit onderzoek, dat een onderdeel vormt van 
de beschrijving van de van West-Brabantse familie Bette, werd verricht tijdens bezoeken aan 
bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag 14 en opzoekingen in diverse 
rijks- en streekarchieven en andere bewaarplaatsen van registers.15  Daar worden de gegevens 
van de personen in de DTB-registers en vele soorten akten opgezocht. De laatste jaren heeft 
echter ook Internet bewezen van onschatbare waarde te zijn voor de genealoog. Heb ik jaren 
niet beter geweten dan dat Jacobus en Francijntje een gezin hadden gevormd met de beide 
kinderen Wijne en hun eigen zoon Jan, bij het gewoon thuis achter de computer raadplegen 
van het Brabantse Archief ISIS 16 op de naam Jacobus Bette kwam er plotseling een voor mij 
onbekend dochtertje Bette in het vizier. Jacobus blijkt niet alleen bij zijn kerkelijk huwelijk op 
23 januari, maar ook op dinsdag 22 april van hetzelfde jaar 1727 in de rooms-katholieke kerk 
aan de Waterstraat in Breda geweest te zijn.  Samen met een peter en meter hebben zij het 
dochtertje van hem en Fransisca Knoock, dat zij Alijdis Bette noemden door de pastoor laten 
dopen. De aantekeningen geven als peter Joannes Bette en als meter Elisabeth Winters. 17 Uit 
een en ander valt op te maken dat Francijntje op de dag van hun kerkelijke inzegening mogelijk 
al vijf maanden zwanger was. Wie trouw- en doopboeken doorneemt, kan vaststellen dat dit 
zeker in die tijd geen onbekend verschijnsel was.  
 

 
 

Doop Alijdis Bette, Breda RK Kerk Waterstraat 22 april 1727 DTB Breda 21 
                                                   
13 Notarieel Archief Fijnaart N-1855, fol. l04 e.v. 
14 CBG, Prins Willem-Alexanderhof 22, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, internet: http://www.cbg.nl  
15 Voor een internetoverzicht van adressen en websites van de Rijksarchieven en Regionaal Historische Centra: 
http://www.archief.nl Het adres van de digitale stamboom tot de familiegeschiedenis, GENLIAS: 
http://www.genlias.nl 
16  http://isis.brabantarchieven.nl Voor dit onderzoek is verder onder meer gebruik gemaakt van de uitgebreide 
database van het Zeeuws Archief ISIS http://database.zeeuwsarchief.nl/bronnen.htm  
17 Breda RK dopen Waterstraat 1704-1747 inv. 21 fol. 124  
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Over naamgeving en doopgetuigen 18 
Voornamen werden in het verleden door een traditioneel systeem van vernoeming betrokken 
uit de directe familie. De oudste zoon krijgt in de regel de naam van zijn grootvader van 
vaderszijde, de oudste dochter de naam van haar grootmoeder aan vaderszijde. In het geval 
van Alijdis zou dit betekenen dat de moeder van Jacobus Bette die voornaam droeg. Als deze 
grootouders nog in leven zijn, en de mogelijkheid is aanwezig, dan treden zij tevens op als 
‘doopheffers’, in rooms-katholieke kringen ook wel peter en meter genoemd, in protestantse 
kringen spreekt men van doopgetuigen. De tweede zoon krijgt in dit systeem de voornaam 
van zijn grootvader aan moederszijde, de tweede dochter van de grootmoeder aan 
vaderszijde. Daarna worden de kinderen vernoemd naar hun overgrootouders of naar broers 
en zussen van de ouders.  
 
De getuigen, peter en meter ofwel peetouders genoemd (in de doopboeken lees je in het 
Latijn: susceptores, patrini of testes), moeten samen met de ouders zorgen dat het kind in de 
rooms-katholieke godsdienst wordt opgevoed. Zij werden betrokken uit de naaste familie. 
Bij de geboorte van een kind werd in rooms-katholieke gezinnen de spoedige doop van het 
kind in verband met de zogenoemde afwassing van de erfzonde en het recht op de hemel van 
groot belang geacht. Er bestond namelijk een grote kans dat de nieuwgeborene niet oud zou 
worden en dan mogelijk ongedoopt zou sterven. Dit is een van de redenen dat de kinderdoop 
in zulke gezinnen vrijwel altijd direct na de geboorte en dus ook op doordeweekse dagen 
gebeurde, meestal niet in bijzijn van de moeder, maar van vader en doopheffers. Dit houdt 
voor de peter en meter van Alijdis wel in, dat ze zodanig bij het gezin van Jacobus en Francijntje 
betrokken zijn geweest, dat ze op tijd van de aanstaande geboorte wisten en er in elk geval bij 
konden zijn! Deze gedachte houdt in dit geval nogal wat in, wanneer we later in het onderzoek 
ontdekken, dat de Loonse Kempen in België de geboortestreek van Jacobus is geweest!  
  
De naam Alijdis (ook wel Aleidis of Aleid, een vernoeming naar de heilige Adelheid) was in het 
stamboomonderzoek naar de familie Bette niet eerder tegengekomen en werd door 
protestantse ouders uit die tijd niet of zeer weinig gegeven. Behalve de naamgeving zijn ook 
de opgave van doopgetuigen bepaald niet onbelangrijk in de voortzetting van het onderzoek, 
omdat deze tot de directe familie of vriendenkring van de ouders behoren. De peter en meter 
bij de doop van Alijdis zijn dus hoogstwaarschijnlijk rooms-katholieke familieleden van 
Jacobus Bette uit België. Wanneer dit zo is, komen uit de gegevens die aan het einde van het 
onderzoek in de Belgische archieven gevonden zijn de volgende personen in aanmerking: 
 
Joannes Betten (zoon van Joannes Betten, ged. 24 okt. 1675 in Beek/Bree, overleden 26 sept. 
1741 in Overpelt, zoon van Hermanus Betten en Catharina Viggels; gehuwd 4 mei 1698 met 
Petronella Reijnkens (Renckens), dochter van Jacobus Reijnkens en Elisabeth Voets, ged.13 
april 1663 in Overpelt en overleden 10 dec. 1719 in Overpelt), ged. 17 februari 1701 in 
Overpelt waarbij peter Anthony Betten en meter Aleydis Renckens; en overleden 6 mei 1755 
in Overpelt, gehuwd voor de kerk 1. op 22 juni 1728 in Overpelt met Joanna Claes, overleden 
op 24 november 1747 te Overpelt. Gehuwd voor de kerk 2. op 12 januari 1749 te Overpelt 
met Maria Voets, overleden op 4 maart 1773 te Overpelt.19 Opmerkelijk is verder dat ‘ene’ 

                                                   
18 Voor de gegevens over naamgeving en doopgetuigen heb ik o.m. gebruik gemaakt van een artikel van Peter 
Prevos (mei 2003), zoals dat te vinden is op http://home.wanadoo.nl/pprevos/index.htm  
19 http://users.skynet.be/louisschepers; http://users.pandora.be/marc.philippe/overpelt/idx420.htm en een 
brief van Alfons Kleutghen van het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde Overpelt d.d. 24-4 1994  
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Joannes Betten meerdere malen als doopgetuige optreedt bij dopen van kinderen uit (zijn) 
families in Overpelt, bijvoorbeeld 5-4 1715 bij de kleine Lucas Joannes Persoons, daar samen 
met Aleidis Persoons en op 17-10 1720 in Neerpelt bij een kindje Geerets. 20  
 

 
 

Parochieregister Overpelt, RK-trouwboek 
huwelijk Joannes Betten en Joanna Claes 22-6 1726 

 
Voor wat betreft de meter Elisabeth Winters komt een moeder met deze naam in aanmerking 
die in 1721 een zoon van haar en Paulus Rutten heeft laten dopen in de rooms-katholieke kerk 
van Grote-Brogel. Haar man is een lid van het bekende geslacht Rutten/Betten/Ritten uit 
Grote-Brogel 21 en zij zal dan tot de naaste familie of zeer goede bekenden behoort hebben. 
In de Bredase bronnen dient zich geen ‘mogelijke’ Joannes Betten of Elisabeth Winters aan. 
 

 
Bronnen vullen leemtes op 

� 
Naast de zogenaamde primaire gegevens van persoonsnamen en plaatsen, data van geboorte, 
huwelijk en overlijden zijn er een heel aantal andere bronnen waaruit gegevens betrokken 
kunnen worden om de familiegeschiedenis ‘aan te kleden’.22 Te denken valt bijvoorbeeld aan 
opstellingen van het bezit en de inventaris van onze voorouders die we onder meer kunnen 
vinden in de Notariële Archieven. Soms komen juist uit deze soort secundaire bronnen 
gegevens boven water en worden antwoorden gegeven die elders niet te vinden zijn. Zo ook 
in dit onderzoek, waar vondsten in het zogenaamde Oud Archief  van Fijnaart aantoonden 
waar, wanneer en met hoevelen Jacobus op een zeker moment heeft gewoond. De taxatie 
van personele omslag van een deel van de gemeenteschulden van Fijnaart (een belasting voor 
elke inwoner) gaven het volgende inzicht: 
Jacobus woont in 1734 in de Henriëttapolder ofwel het Boerengors23 en betaalt zijn deel aan 
de personele belasting als laatste in de rij  1:10:-, dat wil zeggen 1 gulden en tien stuivers; voor 
1735 komen we dezelfde omslag tegen, voor 1740 op 26 augustus idem. Uit de inventarisatie 
van 1752 blijkt Jacobus verhuisd te zijn naar een huis in de polder den Ouden Fijnaart waar hij 
                                                   
20 http://users.skynet.be/bob.joosten/gemeenten/overpelt/ov_00011.htm  
21 Over de familie- en aliasnamen in de Loonse Kempen: R.A.J. Dix, Een doolhof van aliasnamen, Arnhem 1990 en 
internet: Nijs NOUWEN/BETTEN/EXELMANS; o.m. Dirick Rutten/Betten/Ritten (Kaulille 1670 Grote-Brogel 1738) 
22 Voor een thematisch overzicht van tal van soorten bronnen: Rob van Drie (red.) Voorouders in beeld, 
Stamboom en familiegeschiedenis, Den Haag 1997 
23 Voor de polders van Fijnaart en hun bestuur: J.G.M. Sanders (eindred.) Noord-Brabant tijdens de Republiek de 
Verenigde Nederlanden 1572-1795, Een institutionele handleiding, ’s-Hertogenbosch Hilversum 1996 
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aangeslagen wordt voor 1 gulden en vijftien stuivers. Voor 1753 staat hij te boek als Cobus 
Bette en betaalt 2 gulden en tien stuivers, terwijl de aanslag voor 1755 terugvalt naar 1 gulden 
en tien stuivers en direct na hem komt ene Andries Prince met 2 gulden en tien stuivers.   
In dat jaar 1755 woont zijn zoon Jan Bette in de polder den Nieuwen Fijnaart en betaalt 13 
gulden en tien stuivers. Dit loopt zo door en in 1763 komt Jacobus in deze personele omslag 
registers niet meer voor.24  Zowel de vermindering van personele belasting bij Jacobus in 1755 
als het forse bedrag bij zoon Jan vanaf die tijd worden verklaard wanneer we behalve aan bezit 
denken aan het aantal personen in hun gezin. Dat leerde voortgaand onderzoek. 
 

 
Van vreugde en verdriet 

� 
De lente van het jaar 1755 zal voor Jacobus en Francijntje een paar onvergetelijke dagen 
hebben opgeleverd. Op ‘2 maij’ gaat hun inmiddels vijfentwintig jarige zoon Jan in ondertrouw 
met de dertigjarige Maria Provilie, dochter uit een bekend Fijnaarts geslacht en weduwe van 
wijlen Nicolaas Leest. Moeder Francijntje is dan overigens al vierenzestig jaar oud. In het 
register wordt aangetekend dat Jan, zoals we weten, ‘onder de Willemstad geboren is’ en ook 
dat beiden echtelieden ‘woonachtig zijn onder den Fijnaart’ Op 19 mei zijn deze voorouders 
getrouwd en is hun huwelijk kerkelijk ingezegend in de Gereformeerde Kerk van Fijnaart, de 
latere Nederlands Hervormde Gemeente.25  Het was dezelfde ‘ware christelijke 
gereformeerde Kerke’ waar Jan als 22 jarige jongeman op 19 maart 1752 als lidmaat met 
examen (het doen van openbare geloofsbelijdenis) door ds. Jacobus van den Bogaart 
aangenomen en tot ‘de eerste bezoekinge van het avondmaal’ opgenomen was.26  
 
Wie was Maria Provilie? 
Uit een marginale kanttekening in een akte betreffende het testament van Nicolaas Leest, 
door ‘Maria Provilij’, weduwe en boedelhoudster op 1 mei 1755 opgesteld, blijkt dat Maria 
vier kinderen Leest meebracht in haar huwelijk met Jan Bette en wel:  
Cornelis Nicolase Leest, Baatje Nicolasen Leest (later gehuwd met Leendert Adriaansen van 
Dis), Lauorens Nicollaassen Leest en Jan Leest.27  
Op zeventienjarige leeftijd was Maria met de tien jaar oudere Nicolaas Leest getrouwd en zij 
hadden in hun tienjarige huwelijk reeds zeven kinderen gekregen: Cornelis ged. 28-10 1742, 
getuigen waren Cornelis Leest en Lavijna Dirkse Herberts; Baatje ged. 15-9 1743, ong. 1773 
geh. met Leendert Adriaanszn Van Dis; Jan ged. 27-2 1746; Laurens ged. 2-04 1747; Isaak ged. 
3-11 1748; Nicolaas ged. 24-5 1750 en nog een Baatje ged. 19-09 1751, allen geboren in 
Fijnaart en gedoopt in de ‘Gereformeerde Kerke’.  
Bij zijn overlijden in 1753 te Fijnaart liet Nicolaas Leest zijn weduwe Maria een redelijk 
omvangrijke boedel na o.a. ‘hoeve en landerij staande ende gelegen in den Nieuwen Fijnaart’. 
Voor de kinderen komt uit deze boedel het kindsdeel, dat bij meerderjarig worden door ‘Vader 
Jan’ Bette aan de verschillende kinderen Leest met naam en toenaam op 5 augustus 1768, 1 
juli 1772, 8 oktober 1772 en 4,5 maart 1777 wordt uitbetaald (zie voetnoot 14).  
 
Een dag voor hun huwelijkssluiting, op 1 mei 1755, zijn de huwelijkse voorwaarden tussen ‘Jan 

                                                   
24 O.A. Fijnaart, achtereenvolgens de volgende inventarissen: 609, 610, 615, 618c, 618d, 618f, 618g 
25 DTB Fijnaart 5, fol. 110 v.o. 
26 DTB Fijnaart 3, fol. 112, 202  
27 R.A. Fijnaart 155, fol. 73 en marg. 
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Betten toekomende bruijdegom, meerderjarig jongman, ende Maria Provilij weduwe van 
Nicolaas Leest’ opgesteld. Erbij opgenomen was een soort langstlevende testament met de 
beschrijving van bovenstaand inkomend erfeniskapitaal, dat onder de hoede van Jan Bette 
bewaard wordt en later uitgekeerd aan de vier kinderen uit Maria’s eerste huwelijk, en wel 
een bedrag van 2133,60 guldens. Jan Bette wordt voogd over Maria’s minderjarige kinderen. 
Tot toeziende voogden worden verklaard de ‘Schepen Cornelis Cnoock wonende onder de 
Clundert en haren broeder Isaack provilij wonende binnen dese jurisdictie’ (zie voetnoot 14). 
 
Moeder Francijntje 
Op 12 juni 1761 hebben Jacobus Bette en zoon Jan Bette met zijn Maria een moeilijke gang te 
maken. Onder het luiden van de kerkklokken van de Hervormde Kerk van Fijnaart lopen zij 
bedroefd en bedrukt vooraan in een begrafenisstoet achter een blauwe baar. Vrouw, moeder 
en oma Francijntje wordt op de voor die tijd respectabele ouderdom van 71 jaar begraven. Uit 
de kerkboeken wordt bekend dat Jan de zorg voor de begrafenis op zich nam. Hij betaalde 
voor: ‘luijde voor zijn moeder 1 gulden en 4 stuijvers, voor kerkhofsrecht de gewone 8 stuijvers 
en voor zijn keuze voor de dure blauwe baar 18 stuijvers.’ Gelet op de omstaande betalingen 
is dit niet van het minste.28 Langdurig luiden was het teken van een hogere positie van de 
overledene of een klinkend eerbetoon. Dat laatste gebeurde hier… 
 
 

Zorg voor de oude van dagen 
� 

Het zijn veelbewogen jaren in het boerengezin Bette. Op 18 februari 1762 verkoopt Jan Bette,  
inmiddels een gezeten bouwman onder de jurisdictie van den Nieuwen Fijnaart, aan ‘Andries 
prince, arbeijder, wonende mede binnen dese vrijhijt een huijs en 65,5 Roede chijnserve 
staande ende gelegen op den Ouden Fijnaartsen Dijk aan den ouden molen, ten quohiere 
bekent op folio 172 verso’.29   
 

 
 

             Een van de oude molens van Fijnaart 

                                                   
28 DTB Fijnaart, 12 juni 1761  
29 Oud Archief Fijnaart nr. 1431 (Quohier en Commerboek) 
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Dit stukje grond met het huisje zijn vanaf 21 mei 1753 in het bezit van Jan Bette geweest. Hij 
was drieëntwintig jaar toen hij er eigenaar van werd. Huis en have worden verkocht ‘en in 
cope aangestaen volgens conditie hier nae geregistraert’. De somma bedraagt ‘een hondert 
vijftig guldens’ te betalen voor de eerste september 1762 de somma van twintig gulden en 
een jaar ‘na tdoen der vast gelijke 20 guldens met den interest van dien tegens vier guldens 
percents’ etc. en elk jaar zo door totdat het gehele kapitaal en de rente zal zijn voldaan.30  
De koopakte wordt behalve door Jan Bette ondertekend door de baljuw Jan van Doorn, 
burgemeester J.H. Knook en de schepenen van Vrouw Jacobaes Lant anders genaamt den 
Fijnaart, Nicolaes Harsveldt en Hendrik Jansen Oostdijk. De koper Andries Prince stelt zijn 
handmerk door middel van een kruisje en P. Panneboeter tekent het geheel als secretaris. 
  
Direct na deze akte sluiten beide mannen een nadere overeenkomst waarin we plotseling een 
doorkijkje krijgen in het leven van de oude vader Jacobus (ook wel Kobus of Cobus) Bette. We 
lezen dan:  
‘Is voores conditie dat des vercopers vader Jacobus Bette de vrije inwoning int genoemde huijs 
sal moete hebben, gedurende sijn leven, dat den coper off sijne erve hem inmiddels soo in 
gesonthijt als siekte behoorlijk sal moeten oppassen en adsistentie doen, en sijn linden en 
wollen goet moeten late wassen strijken stijven, en dus van alle tnodige, alsmede van groente 
uijt den hoff voorsien, uijtgenomen de kost en drank medicijne, kleeren, mitsgaders het 
herstellen vandien en waar voor eene behoorlijke obligatie en acte van verband sal moeten 
gepasseert worden’. Even verder vinden we: 
‘Andries prince zal te meijdagen aanstaande huis en hof gaan bewonen als wanneer de 
onderhouding van Jacobus Bette ook eerst een aanvangh sal nemen, en inmiddels stervende, 
sal dat tot ontslag en dus tot voordeel van den coper wesen. Actum Fijnaart den 18 Februarij 
1762 (was getekendt) Jan Betten, dit merk is gesteldt bij Andries Prince, onderstont mij 
present (get.) P. Panneboeter, secr. Accord met sijn principael ter secretarie berustende 
Fijnaart den 14 juni 1762 P. Panneboeter secrets.’ 31 
Opvallend is de tweede datum onder deze akten. Wat kan er gebeurd zijn tussen de eerste 
opstelling van de akte in februari en de uiteindelijke verwerkelijking van de verkoop en het 
medeondertekenen van het gerecht, te weten baljuw, burgemeester en schepenen in juni?  
 
Zo lang het duurt  
De mogelijkheid bestaat dat Andries Prince toch niet zo eenvoudig aan zijn eerste twintig 
gulden aflossingsgeld kon komen. Maar er gebeurde nog iets. Blijkbaar had zoon Jan niet 
verwacht dat zijn vader Jacobus al spoedig zou overlijden. De zorgende ouderdomsregeling 
zoals in de akte beschreven, doet vermoeden dat Jacobus nog in redelijke doen was en dat de 
groente uit de tuin evenals de verzorging door Andries Prince hem nog zou dienen. Pas in de 
meidagen zou Andries immers in het door hem gekochte huis intrekken en de verzorging van 
de oude Jacobus op zich nemen. Het is echter zover niet gekomen. De clausule waarmee de 
verkoopakte eindigde is in werking getreden. Andries is van de verplichting tot verzorging 
ontslagen. Jacobus overleed nog geen veertien dagen na het opmaken van de eerste 
verkoopakte en verliet zo het huis waarin hij mocht blijven wonen om zijn intrek elders te 
nemen… Op 2 maart 1762 gaan Jan Bette en zijn familie opnieuw de gang naar het kerkhof.  
Onder het ‘luijden’ van de kerkklokken wordt opnieuw op ‘de blaauwe baar’ nu het lichaam 
                                                   
30 R.A. Fijnaart, R 112 p. 87 en verso 
31 R.A. Fijnaart (Vestboek, met transportakten van goederen), R 112 p. 87 en verso, 88 en 88 v.o. 
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van vader en opa Jacobus Bette naar het graf gedragen. Voor kerkhofsrecht zal Jan later als 
enige in een lange rij ‘bij akkoord’ de 8 stuivers betalen die gelden voor het begraven van de 
gewone man.32 Wat betekenen die woorden ‘bij akkoord’ voor het recht om op het 
Hervormde kerkhof begraven te worden? Het zal te maken hebben met de toestemming van 
de kerkenraad van de Hervormde Gemeente om het gestorven lichaam van de Rooms-
katholieke Jacobus Bette op de door hen beheerde begraafplaats rond de kerk ter aarde te 
bestellen. Voorspraak van zijn Hervormde zoon Jan, die inmiddels tot diaken was gekozen, zal 
zonder twijfel aan de toestemming bijgedragen hebben. Overigens was dit begraven van alle 
gezindten in of rond de dorpskerk zeker niet ongewoon. De joodse gemeenschappen hadden 
eigen begraafplaatsen, 
maar voor het overige werden de op aarde strijdende partijen in de aarde gewoon bij elkaar 
te ruste gelegd. Fijnaart kende als overwegend protestants dorp een woelige geschiedenis in 
de omgang met de Rooms-katholieke gelovigen. Het ging er vaak liefdeloos en heetgebakerd 
aan toe.33  Het kan zijn dat zulke strubbelingen een akkoord van begraven noodzakelijk 
maakten. 
 
 

De wegwijzer op zolder 
� 

Het overlijden van Jacobus Bette blijkt uiteindelijk de weg te openen naar voortzetting van het 
onderzoek, verder terug in de geschiedenis. De briefwisseling met de eerder genoemde 
pastoor van Standdaarbuiten over het inzien van kerkelijke overlijdensregisters had een 
opmerkelijk gevolg. De meeste van deze registers zijn bij de invoering van de Burgerlijke Stand 
zo rond 1811 overgebracht naar het gemeentehuis en vervolgens in een openbaar archief 
terecht gekomen. Een aantal van zulke kerkboeken is echter in het archief van de parochies 
gebleven. Rooms-katholiek Standdaarbuiten behoorde kennelijk tot de nog ‘niet ontdekte’ 
registers. Hoewel er overigens geen oude parochiefolianten meer op de zolder van de pastorie 
lagen toen ik met de pastoor contact kreeg. Een paar weken voor ons contact waren de 
historische kerkboeken verhuisd naar het toenmalige Streekarchief in Zevenbergen. Daar was 
men begonnen met de inventarisatie en zodra deze gereed was, kon ik ter plaatse het 
onderzoek naar Jacobus komen voortzetten.  
 
Het advies van de oude genealoog in de leeszaal van het Streekarchief ging in werking. Uit het 
rooms-katholieke overlijdensregister waarin de overledenen van het jaar 1762 bijgeschreven 
werden, 34 kwam de gelatiniseerde oplossing als een wegwijzer tevoorschijn: 
 
‘Vigesima Quarta februarii, obiit en Finardia Jacobus Bette ex Coulil oibus S.R. Ecclesia 
Sacramentis praemunitus’ wat vertaald betekent: 
‘Vierentwintig februari is overleden in Fijnaart Jacobus Bette uit Kaulille van tevoren voorzien 
van de sacramenten van ons aller Heilige Kerk van Rome.’ 
 

                                                   
32 DTB Fijnaart 7 
33 J. van Doorn, Vierhonderd jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987, Fijnaart 1987 p. 53 e.v. 
34 Gem. Archief Etten-Leur RK Begraafboek Standdaarbuiten   
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Het heilig sacrament der zieken 
In de overlijdensadministratie van de Rooms-katholieke Kerk wordt vaak melding gemaakt van 
het feit dat de overledene de laatste sacramenten, ofwel het Heilig Oliesel heeft ontvangen. 
Deze zalving met olie in verband met het sterven is binnen de katholieke kerk het ritueel dat 
de zieke kracht geeft om ‘christelijk’ te sterven. Door dit laatste overgangsritueel wordt de 
zieke gesterkt in zijn laatste momenten. Niet iedereen kan dit oliesel ontvangen. De zieke 
moet hiervoor bij kennis zijn en hij moet het in staat van genade, dus bewust en gewild 
ontvangen. Na het oliesel geeft de priester de pauselijke zegen, daardoor krijgt de zieke naar 
rooms-katholieke overtuiging kwijtschelding van tijdelijke straffen, de zogenaamde volle 
aflaat. Als de priester het oliesel toedient, zalft hij de vijf zintuigen van de zieke met ‘heilige 
olie’. Het is voor de pastoor belangrijk om te weten welke van zijn parochieleden het oliesel 
wel en wie het niet heeft ontvangen. Dit vanwege een jaarlijkse herdenking van de 
overledenen. Daarom noteert hij dit in zijn overlijdensregister. We kunnen uit het verzoek tot 
het zalven met olie de conclusie trekken dat de betreffende persoon mogelijk aan een ziekte 
zal zijn overleden.35 In het geval van Jacobus wezen daar de hierboven bij de verkoopakte van 
zijn huisje voor zijn verzorging genoemde medicijnen al op.  
  
Toen Jacobus het einde van zijn leven voelde naderen, heeft hij de toenmalige pastoor van 
Standdaarbuiten bij zich laten roepen. Deze pastoor bediende alle parochies van de Westhoek 
van Brabant. Bij zijn verzoek om de heilige sacramenten te ontvangen en voor zijn dood met 
olie gezalfd te worden, hebben de beide mannen over Jacobus’ achtergrond gesproken. Dat 
hij uit de Belgische Kempen afkomstig was en dat daar (of daar in de buurt) zijn ouderlijke 
familie woonde. De pastoor heeft in de aantekening van overlijden de plaats Kaulille vermeld. 
Vanuit deze wetenschap krijgt het onderzoek niet alleen een nieuwe impuls, maar komt ook 
een geheel nieuw onderzoeksterrein in zicht: het noorden van Belgisch Limburg, de Loonse 
Kempen, parochieregisters van het Ambt Pelt-Grevenbroek.  
 
 

Er gaat een nieuwe wereld open 
� 

Het dorp Kaulille behoorde tot het bestuurlijke rechtsgebied (Ambt) Pelt, samen met plaatsen 
als Eksel, Hechtel, Kleine Brogel, Luycksgestel, Neerpelt, Overpelt en Wijchmaal. Dit 
rechtsgebied had vier schepenbanken, waarvan die van Pelt bestond voor de plaatsen 

                                                   
35 De (RK) schoolkatechismus p. 65,66; en op internet: http://home.wanadoo.nl/pprevos/ 
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Neerpelt, Overpelt, Kaulille en Kleine Brogel. Voor die schepenen kon men zijn zakelijke en 
juridische akten laten registreren of waarmerken, een burgerlijk geding aanspannen en 
werden misdrijven gevonnist. Het schepenarchief van ‘de bank’ (het rechtsgebied) van Pelt 
telt 138 nummers, dat wil zeggen dossiers over de periode 1502-1796. Nader onderzoek in de 
Rolregisters (archief met daarin aanklachten van burgers tegen medeburgers van 1614-1795) 
en Gichtenboeken (met daarin akten van verkoop en verhuur van land en boerderijen van de 
periode 1446-1726; van 1550-1609 afwezig, kwijt) zal mogelijk meer duidelijkheid geven.  
 
 

 
 
   De Loonse Kempen, ambt Pelt Grevenbroek 
 
Bette(n)s in Belgische bronnen 
Historische en genealogische bronnen uit dit gebied 36 zullen mogelijk zelfs nader antwoord 
geven op de vraag naar de geboorteplaats en -datum van Jacobus Bette. Opzoekingen in het 
Rijksarchief te Hasselt hebben uit de primaire bronnen inmiddels veel informatie verschaft die 
bevestigen dat op verschillende plaatsen in de Loonse Kempen families Bette(n) geleefd 
hebben. Zo vond ik Bettens in de parochieregisters van Alken (1631-1710: 25), Beek (1675-
1719: 8, hier komen de aliasnamen voor, zie noot 22), Bocholt 1643-1671: 4), Bree (1642: 1), 
verder in Diepenbeek (1640-1713:7), Grote-Brogel, Hasselt, Kaulille (1730, zie hieronder), 
Kermt, Kortessem, Kuringen, Maaseik, Peer (1651-1677: Gregoir Bette! en Aleida Vanhier), 
Reppel, St Truiden, Heusden, Lummen, Overpelt. De ene Jacobus Betten die ik in al deze 

                                                   
36 Rijksarchief te Hasselt, Bampslaan 4, 3500 Hasselt; internet: http://arch.arch.be/hasselt.htm; Heemkundige 
kring ´De Schans´ Neerpelt in verband met kerkregisters: http://members.lycos.nl/hkneerpelt; PRO-GEN-
gebruikersgroep LIMBURG, de Belgisch-Limburgse vereniging: http://www.pro-gen.be; de  zeer overzichtelijke 
GeneaPage van Bob Joosten: http://users.skynet.be/bob.joosten/  en voor toegespitste genealogische vragen 
aangaande  Kaulille en omgeving: geneatheek.pelt/grevenbroek@pi.be 
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registers tegenkwam is Jacobus Betten (alias Stevens) die met Elisabeth Stevens in Beek/Bree 
in de jaren 1713, 1715, 1716 en 1719 kinderen laat dopen en mogelijk eveneens in Bocholt  in 
dec. 1720 en febr. 1727 en vanwege deze data dus afvalt als de gezochte voorvader.  
 
Kaulille 
De primaire bronnen van Kaulille maken geen melding van de geboorte van Jacobus Betten. 
Het kan heel goed zijn dat hij elders is geboren en een hele periode van zijn jeugd in Kaulille 
heeft gewoond. In het laatst van zijn leven bevestigde Jacobus in elk geval zijn Kempense 
afkomst. Wat was Kaulille voor een dorp? 
Van het aantal bewoners van een boerendorp als Kaulille in die tijd moeten we ons niet te 
veel voorstellen. Oude rapportages in ‘Het belang van Limburg’ geven de kronieken van veel 
Belgisch Limburgse dorpen. In deze beschrijvingen van Kaullile 37 lezen we dat het dorp in 1711 
nog geen 300 inwoners telde. Uit de volkstelling van 1796, dus in de Franse tijd, blijkt dat 
Kaulille 226 inwoners telde van boven de 12 jaar en 96 kinderen, in totaal dus 322 inwoners. 
38 Van enige groei van betekenis is dus in die ertussen liggende 85 jaar in het geheel geen 
sprake. Dit zal tevens inhouden dat er voor ondernemende jonge mannen weinig 
mogelijkheden waren. Een voor de hand liggende reden om het geluk elders te zoeken… 
     
De heide rond het dorp was onvruchtbaar, maar tegelijk van onschatbare waarde voor de 
arme boeren. Hier werd turf gestoken, strooisel gekapt, de bijenkorven werden er geplaatst 
voor de honing en het vee werd er geweid. Omdat de grenzen van de heide niet duidelijk 
waren aangegeven waren er voortdurend heidetwisten tussen de boeren van Kaulille en die 
van Bocholt. Tot in de 17de en 18de eeuw werd er regelmatig om de heide gestreden tussen 
inwoners van Kaulille en Sint-Huibrechts-Lille en was er strijd met de Neerpelters over het 
gebied Holsterbroek. In 1844 bestond er nog 60% of 972 ha van de oppervlakte uit 
heidegronden, die in latere tijden bebost werden. Een en ander maakt duidelijk dat de 
omgeving van Kaulille tot de armere streek van de Kempen behoorde.   
 
In de doopregisters van Kaulille was een opmerkelijke vondst die van een Mathias Betten die 
huwt met Elisabeth Brieckmans (uit Neerpelt), welk ouderpaar twee kinderen kreeg: Aleidis! 
werd gedoopt op 26-2 1730 en Willem op dezelfde datum, een tweeling dus. Het register van 
begraven geeft aan dat Matthias Betten op 7 januari 1739 in Kaulille is overleden. Van diens 
dochter Aleidis verder geen spoor. Toch zou haar naamgeving en die van het dochtertje van 
Jacobus en Francijntje, de Aleidis uit Breda, op eenzelfde stammoeder terug kunnen gaan. 
Deze voormoeder heet dan in onze termen wel Bette, naar haar man, maar in de Kempense 
registers zal ze met de naam van haar vader worden aangeduid. Aleidissen genoeg, maar de 
juiste naamgever is niet eenvoudig te traceren. Maar er doet zich een opening voor!  
 
Overpelt 
In het doopregister van Overpelt blijkt de door mij als mogelijke peter bij de doop van de 
Bredase Aleidis (van Jacobus en Francijntje, 1727) genoemde Joannes Betten, die gehuwd was 
met Joanna Claes, op 1 augustus 1730 een dochtertje Petronella ten doop te houden. Peter 
en meter zijn daarbij Matthias Betten en Margaretha Betten.39  
                                                   
37 http://users.pandora.be/luc.klaps/dorpskronieken.html  
38 L. Bussels, M. Bussels, A. Claassen en T. Dirkx, Beknopte geschiedenis van Kaulille, Hasselt 1982 
39 Parochieregisters Overpelt, dopen 1592-1800, boek II, 237; brief Alf. Kleutghen, Genootschap voor 
Geschiedenis en volkskunde Overpelt d.d. 24-4 1994 
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Deze Margaretha blijkt uit nader onderzoek de zuster van Joannes Betten, zoals genoemd 
kinderen van Joannes Betten en Petronella Reynkens (ook wel Renckens) uit Overpelt.  
Margaretha Betten is gedoopt op 12 april 1699 te Overpelt, doopgetuigen waren als peter 
Hermanus Betten en als meter Elisabeth Renckens, ze is overleden 4 april 1762 te Overpelt. 
Margaretha Betten is gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 10 jan. 1740 met Goswinus 
Claes te Overpelt. 40  
Bij de doop van Margaretha’s broer Joannes Betten (Overpelt 17-2 1701) waren de 
doopgetuigen Anthonis Betten en Aleydis! Renckens. Dit kan de moeder van Petronella zijn 
die aan de basis van de naamgeving Aleijdis heeft gestaan. Er zijn dus wel degelijk lijnen in de 
familieverbanden Betten ontdekt, maar van een Jacobus Betten is in die tijd en omgeving door 
mij (nog) geen spoor gevonden. 
 
 

 
 
 Doopakte Margaretha Betten met doopheffers Betten en Renckens, Overpelt 12 april 1699 
 
 
Naamsverandering 
Joannes Betten wordt in deze parochieregisters soms ook wel Betthen genoemd terwijl 
andere Bettens een enkele keer met Bette, Betthem, Bettens of zelfs Beten worden 
aangeduid. De vastlegging van de namen was nogal eens behoorlijk op de klank af, hoewel het 
duidelijk is, dat in Kempense registers de naam Betten wel degelijk regelmatig 
 voorkomt. 
 
Hoe de namen in die tijd vervormden en wisselden wordt in het doopregister van Overpelt 
vele malen aangetoond: samen met Martinus Ketelbuters is Margaretha Betten op 24 jan. 
1758 te Overpelt getuige bij de doop van Joannes Neys, zoon van Antonius Nets (Noets, Neits), 
(zoon van Ludovicus Netten en Margaretha Nijsen) en Catharina Vaneijckhoven (Eijckhovens, 
Eickhuisen), dochter van Fransiscus Vaneijckhoven (Huyberts) en Elisabeth In de Straet (Van 
Balen).  
Margaretha’s broer Joannis (!) Betten is samen met Joanna Berben op 27 okt. 1713 in Overpelt 
getuige bij de doop van  Aldegonda Thijssen, dochter van Henricus Thijssen (Teijssen, 
Theijsens, Teunen) en Catharina Berben, dochter van Gerard (Geeret) Berben en Joanna 
Voets.  
                                                   
40 Voor de doop- trouw en begraafgegevens uit de plaatsen van Ambt Grevenbroek maakte ik naast eigen 
onderzoek gebruik van de adequate site GeneaPage Noord Limburg: http://users.skynet.be/bob.joosten/. Hier 
uitgebreide reconstructies van families die ooit leefden in Belgisch-Limburgse gemeenten uit dit Ambt.  
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Later is Joannis Betten samen met Helena van Leent op 17 oktober 1720 getuige bij de doop 
van Guillelmus Renckens (Renkens), zoon van Joannis Renckens en Barbara Geerits (Geerets).  
In het archief van Overpelt zijn vier huwelijksakten van Bettens gevonden: 
Bethem Joannes (Beek) x Renckens Petronella d.d. 4-5 1698 
Betten Joannes x Claes Joanna d.d. 22-6 1728 
Beten Margaretha x Claes Goswinus d.d. 10-1 1740 
Beten Joannes x Voets Maria d.d. 12-1 1749 
Om maar een enkel voorbeeld van deze naamproblematiek te geven… 
 
Grote-Brogel en de naamsveranderingen 
Naamswijzigingen vonden onder meer plaats door klankoverdracht: het dialect werd in de 
naam meegenomen. De daarnaast voorkomende aliasnamen zijn veelal patroniemen, maar  
verwijzen soms naar de (achter)naam van de moeder of naar die van de vrouw met wie men 
getrouwd was. Zelfs komen beide soorten naamsuitbreidingen voor alsook verwisselingen, 
wat de herkenning en het terugvinden van de eigenlijke familienaam bepaald niet 
vereenvoudigd.  
 
Andreas Geerkens (Geussens), gedoopt ca. 1691 te Grote-Brogel, overleden op 20 dec. 1764 
te Grote-Brogel is ca. 1713 voor de kerk gehuwd met Digna Betten (Rutten). Digna is de 
dochter van Dirick Rutten (Betten, Ritten) en Maria Betten en is gedoopt op 1 nov. 1696 te 
Grote-Brogel en daar op 50-jarige leeftijd overleden op 16 okt. 1747. Uit dit huwelijk is het 
eerste kind Elisabeth Geerkens (Gierkens, Betten!). Gedoopt op 20 sept. 1716 te Grote-Brogel, 
overleden op 20 sept.! 1775 te Bocholt op 59-jarige leeftijd. Elisabeth is voor de kerk gehuwd 
op 32-jarige leeftijd op 20 okt. 1748 te Grote-Brogel met Daniël Drieskens (Dreeskens), die 
was gedoopt op 7 juli 1707 te Bocholt en overleden op 22 dec. 1782 aldaar op 75-jarige 
leeftijd. Daniël Drieskens was eerder getrouwd met 1. Catharina Hortmans, 2. Joanna Thibus 
(Tijbis) en Elisabeth Geerkens was dus zijn derde vrouw, welke hij trouwde op 41-jarige 
leeftijd.  
De zuster van Elisabeth Geerkens was Anna Geerkens, gedoopt op 20 dec. 1723 te Grote-
Brogel, overleden op 15 mei 1775, gehuwd voor de kerk 1. met Hubertus Braeken en 2. op 22 
sept. 1750 te Meeuwen met Petrus Joannes Evens (Elens, Eyvens en zelfs Ivens). 
 
Dat naamswijziging of uitbreiding ook kan plaats vinden vanwege de verwijzing naar het 
landgoed of de boerderij waarop de familie woonde, blijkt uit ene Tonis Betten rond 1610 van 
wie de oorspronkelijke naam niet is terug te vinden. Hij heeft zijn achternaam te danken aan 
zijn vrouw Trijn Betten, die woonde op het Bettengoed (in 1698 ook wel genoemd ‘Bettens 
huis en hof’) gelegen onder Grote-Brogel en Peer, een boerenhoeve met landerijen. 
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Dit is het soort boerderij zoals er vroeger in Kaulille en omgeving meer waren, gedeeltelijk 
in  steen, gedeeltelijk in leem. Dit is de ‘Bettemes’ een hoeve op de Herent. De schaapskooi van 

deze hoeve is overgebracht naar het openluchtmuseum in Bokrijk en is te vinden onder de 
naam ’Betteboshoeve’. Bron: Neerpelt in oude prentkaarten, Zaltbommel 1980 

  
 
Een ander voorbeeld is de naam van de man en familie van ene Maria Betten, dochter van 
Dionysius Betten en Anna Betten! (gedoopt circa 1668 te Grote-Brogel). Zij is gehuwd met 
Joannes Dyx (Diex), landbouwer op Dijxgoed, een  zoon heet Goswinus Dyx en is gedoopt in 
1704 te Grote-Brogel, overleden op 3 dec. 1775 te Grote-Brogel. Een andere zoon heet 
Dionisius Dyx, landbouwer op Straetsgoed, gedoopt op 15 maart 1696 te Grote-Brogel, 
overleden op 13 aug. 1758 aldaar. Deze Dionisius is gehuwd voor de kerk circa 1727 met 
Aldegonda (Aleydis) Groenen (Straets), dochter van Dirick Groenen (Straets) en Hedwig N.N. 
Vader Joannes Dyx, zoon van Lenaert Dyx, was als landbouwer hoogstwaarschijnlijk een 
‘gezeten hereboer’, want hij werd in 1697 gekozen om (minstens een jaar) burgemeester van 
Grote-Brogel te zijn. Deze Joannes Dyx is gedoopt vóór 1640 en overleden circa 1715. Voor de 
genealogie van dit geslacht verwijs ik naar het artikel over drie beschreven families: Dyx, 
Groenen en Betten met veel voorbeelden van naamsverwijzing naar hun boerderij of 
landgoed, waarnaar verwezen wordt in noot 22: ‘Een doolhof van aliasnamen’. 
  
Nijs (Dionisius) Betten, geboren in Grote-Brogel circa 1550? heet mogelijk alias Betten 
vanwege zijn vrouw Maria Betten. Zij hebben een dochter Margriet Betten, geboren circa 1575 
te Grote-Brogel. Deze Margriet Betten trouwt vóór 1599 met Steven Nouwen die gaat heten 
alias Betten. Zij krijgen een zoon, Nijs Nouwen alias Betten alias Exelmans, geboren circa 1599 
en overleden 17 jan. 1685, de naamsuitbreiding is omdat hij o.m. met Maria Exelmans is 
getrouwd. Een dochter van deze Dionisius (Nijs) Betten is Maria Betten (geboren circa 1670); 
zij trouwt circa 1690 met Dirick Rutten (geboren circa 1670 te Kaulille, overleden 6 april 1738 
te Grote-Brogel), die daardoor gaat heten Dirick Rutten alias Betten (en ook wel Ritten), hij 
was burgemeester van Grote-Brogel in 1704. Uit dit huwelijk is Digna Betten (Rutten), gedoopt 
op 1 nov. 1696 te Grote-Brogel, overleden 16 okt. 1747, circa 1713 gehuwd met Andreas 
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Geerkens (Geussens). Voor hun dochter Elisabeth Geerkens: zie boven. Andreas Geerkens is 
een zoon van Gerardus Geussens! en Digna Betten, zij trouwen circa 1690 in Grote-Brogel; zijn 
vrouw Digna Betten is een dochter van Dirick Rutten en Maria Betten, die trouwden circa 
1690. Wie dit in een kwartierstaat uitzet ziet verschillende Bettens op dezelfde rij. Niet 
eenvoudig, al die aliasnamen!  
 
Bocholt 
De vier maal dat in de parochieregisters van het nabij liggende Bocholt een Jacobus Betten 
voorkomt, valt deze af als de door mij gezochte (te vroeg, te laat of geen heldere aansluiting): 
1. Jacobus Betten wordt als onwettig kind uit Joannes Betten en Maria Pasmans? gedoopt: 
Bocholt 19 oktober 1642  
2. Jacobus Betten wordt gedoopt, zoon van Matheus Betten en Maria N., Bocholt 29 mei 1683 
3. Jacobus Betten trouwt met Catharina Weijben op 1 febr. 1693. 
4. Jacobus Betten (alias Jennen), gehuwd met Elisabetha Stevens laten 1720 en 1727 in 
Bocholt dopen. 
 
Een koperteut 
Dat er ondernemende Bettens bij waren, blijkt uit een beschrijving van de teutenhandelaars 
in de 17de eeuw, waar ene Henryck Neven als knecht van Goessen Betten in Lotharingen 
verbleef om ‘ketelen te vercoopen, te verwisselen, te lappen ende andersijns te doen het 
ghene die negotie mochte aenraecken.’ Henryck had zijn meester een half jaar gediend tegen 
24 patakon per jaar (een patakon is een zilveren munt die in de 17de en 18de eeuw in de 
Nederlanden gangbaar was en een waarde had van 48 stuivers). Bij diverse personen in 
Lotharingen had hij in totaal een bedrag van 47 patakon ingemaand , dat eigenlijk aan zijn 
werkgever Goessen Betten toebehoorde. Henryck was vervolgens bij een andere werkgever 
in dienst getreden met behoud van wat hij voor Betten ontvangen had. Daarover ontstaat dan 
een slepende kwestie vanaf 1687 waarbij door een andere werknemer van Betten (die toen 
blijkbaar ook in Lotharingen verbleef) nogal wat gereisd werd van Lotharingen naar Pelt om 
poolshoogte te nemen van de financiële toestand van Neven en of er nu eindelijk eens betaald 
kon worden.41  
 
Teutenhandelaars 
Een teut is een lid van een handelsgilde of firma die haar hoofdzetel heeft in een van de 40 
Kempische heidedorpen. Het was een uniek slag handelaars, dat van ruwweg 1600-1900 
(leur)handel dreven in Nederland en Duitsland met uitschieters tot in Denemarken en 
Frankrijk. De Kempische teutenhandel is zo ongeveer tegen het einde van de vijftiende eeuw 
uit economische noodzaak ontstaan. De arme zand- en heidegronden lieten de veeboeren en 
landbouwgezinnen niet toe voldoende de kost te verdienen. Daarom moesten ze naar andere 
bronnen van inkomsten omzien en vonden boerenzonen in deze soort ambulante handel hun 
bezigheid. Ze trokken alleen of in groepjes voor een periode van drie tot zes maanden per jaar 
naar het buitenland om er te venten met de inhoud van het pak dat ze veelal op hun rug 
meedroegen. Ze werden heel toepasselijk ook wel buitengaanders genoemd. Zo waren er 
teuten die zich onderscheiden naar hun vorm van handel. De zogenaamde koperteuten, 
waarvan genoemde Goessen Betten er een was, waren koperslagers en ketellappers, die 

                                                   
41 J. Mertens, Kempens kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse gewesten tijdens de 17de eeuw, Hechtel-Eksel 
1985 
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beschadigde potten en pannen herstelden en nieuwe koperwaar verkochten. Verder waren 
er textielteuten: handelaars in beddengoed, kant, hoeden, blauwe kielen, Mechels laken en 
katoenen weefsel, gordijnen, garen, naalden enzovoort. De haarteuten kochten her en der de 
lange lokken van haar van de boerendochters op om er dure pruiken van te maken of het haar 
aan de pruikenmakers in de steden te verkopen. Lubbers waren teuten die zich 
specialiseerden in het castreren en verhandelen van dieren. Handel is handel… 
 
De meest karakteristieke trek van de teuterij was de afwisseling tussen werk ver van huis met 
daarna het verblijf van enkele maanden in de familiekring. De band met de familie thuis was 
erg sterk. Gaandeweg kochten de teuten ook huizen in hun werkgebied, vaak met een winkel 
en opslagruimte zodat ze tijdens de maanden van werk in het buitenland een vestigingsplaats 
hadden. Ze bleven meestal van maart tot december in hun handelsgebied om daarna een 
seizoen van rust in hun Kempische woonplaats door te brengen. 
De Teuten vormden door de tijd heen een redelijk tot zeer welvarende groep handelaars, wat 
tot uiting kwam in de bouw van grote stenen herenhuizen die opvielen tussen de omliggende 
lemen hoeves. Vanaf 1850 werd hun manier van handeldrijven weggedrukt door de nieuwe 
manier van reizen en zaken doen in een industriële samenleving.  
In elk geval één Betten(familie) heeft in het eind van de 17de eeuw tot deze Kempense 
koperteuten behoord. 
 

 
 

   Rondtrekkende ketellapper aan het werk. Op de achtergrond  
links zijn ‘mars’, de korf die hij op de rug droeg (eerste helft  
van de 19de eeuw, ets; coll. Atlas van Stolk, Rotterdam) 
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Langs het tuinpad van mijn vaderen 
� 

Het geheim van Jacobus Bette blijft voorlopig bestaan. Alles wijst erop dat hij is voortgekomen 
uit een boerengeslacht in de Belgisch-Loonse Kempen, maar het kan ook allemaal nog 
anders… 
Hoe lang de tussenpozen ook duren, al doende wordt het genealogisch onderzoek steeds 
interessanter doordat de personen uit de stamboom beter in beeld komen en tegen hun 
historische achtergrond geplaatst meer een levendig deel van de eigen familiegeschiedenis 
worden. Als je iets waardevols tegenkomt, ontstaat de behoefte om dat vast te leggen. 
Intensief speurwerk en het combineren van informatie levert zo toch een redelijk persoonlijk 
portret van mijn oudste voorouders Jacobus en Francijntje.  
 
Zoals dat bij twee mensen kan gaan, vormen ook genealogie en historisch onderzoek een 
elkaar aanvullend paar met een interessant nageslacht. Al met al een uitermate boeiende en 
tijdvervullende bezigheid! ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’ is een weg die steeds weer 
prachtige vergezichten en soms intieme doorkijkjes oplevert. Hiermee bezig zijn schept een 
band met het verleden en daarmee ook een gevoel van continuïteit. Zo wordt de geschiedenis 
van het voorgeslacht voor jezelf en voor wie je lief zijn een waardevol bezit. Waarvan acte! 
 
 

Woonplaatsen, perioden en verwante families 
van de hier besproken familie Bette 

Belgische Kempen - Noord-Brabant - Zuid Holland - Utrecht 
� 

 
 

 
• België (De Kempen, Kaulille)            ≈ 1690 – ? 
 
• Willemstad (Breda 1727)   1726 – 1730 
 
• Fijnaart                       ≈ 1750 – ≈ 1800 
 
• Dinteloord      1800 – 1895 (30 juli) 
 
• Poortvliet (Zeeland)   1895 – 1904 (15 januari) 
 
• Krimpen aan de IJssel   1904 – ? 
 
• Capelle aan de IJssel                     ? – 1910 
 
• Hillegersberg - Rotterdam   1910 – 1934 - 1938 
 
• Pernis     1938 – 1974 
 
• Soest     1974 – 1978 
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• Voorthuizen    1978 – 1982 
 
• Veenendaal    1982 – heden 

 
 
 

Aan de genealogische hoofdlijn van de auteur verwante families  
� 
 
 

• Knook (Breda, 1727) 
 
• Provilie (Fijnaart, 1755) 
 
• Visser (Dinteloord, 1785) 
 
• Timmers (Dinteloord, 1813) 
 
• Van Dis (Dinteloord, 1811) 
 
• Van der Vliet (Dinteloord, 1855) 
 
• Stolk (Dinterloord, 1885) 
 
• Dubel (Pernis, 1945) 
 
• Van de Nadort (Pernis, 1970) 
 
N.B. Familienamen van hierna komende en aanverwante generaties zijn vanwege privacy niet opgenomen 
 
 
Met deze tekst bracht ik het boek uit in Veenendaal, in het najaar van 2003. 
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DEEL 2   HET VERBORGEN VERLEDEN  
 
 
Toen ik in 2003 afrondde wat nu het eerste gedeelte van dit boek is, bleven er een aantal 
vragen onbeantwoord. Dat is eigenlijk logisch, want het schrijven van een levensverhaal over 
een familie zal altijd onvolledig blijken. Mijn belangrijkste vraag was die van de herkomst van 
Jacobus Betten. Hoewel Jacobus in 1762 tegen de Rooms-Katholieken pastoor van 
Standaardbuiten gezegd had dat hij ‘ex Coulille’, dus uit het nu Belgisch-Limburgse Kaulille 
afkomstig was, gaven de mij beschikbare bronnen daar geen enkele bevestiging voor. 
Onderzoek in het Rijksarchief van de Belgische provincie Limburg in Hasselt leverde veel 
gegevens op van plaatsen waar ook de familienaam Betten gevonden wordt, maar waar het 
om Kaulille gaat, beginnen de parochieregisters bij geboorten en dopen uit 1735. En dan te 
bedenken dat Jacobus Betten in 1725 in ondertrouw gaat. Hoe nu verder? Met een hypothese. 
 
THEORIE OVER HYPOTHESEN EN STELLING NEMEN IN EEN HISTORISCH ONDERZOEK 
Een hypothese of onderzoeksvraag is een stelling die (nog) niet bewezen is en die dient als 
uitgangspunt voor een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie van een 
werkelijkheid. Het is mogelijk zeer veel aanwijzingen te verzamelen die een hypothese 
steunen, maar ook kan één bewijs voldoende zijn om de stelling van de hypothese te 
falsifiëren (onderuit te halen). Dit betekent dat een hypothese (als onderzoeksvraag houdt 
deze vaak een stelling in) aan de hand van waarnemingen op hun betrouwbaarheid kan 
worden onderzocht en eventueel kan worden weerlegd. Het gaat dus bij een hypothese om 
het onderzoek naar waarheidsgehalte. Elke onderzoeker moet dit werk kunnen natrekken. 
Een navolgbare redenering is van belang. Het begrip hypothese wordt in het dagelijkse 
spraakgebruik vaak gebezigd in de zin van veronderstelling of aanname.  
 

Bij de bestudering van een historisch onderwerp kun je verschillende soorten vragen stellen: 
• Een vraag die leidt tot de beschrijving van een gebeurtenis 
• Een vraag die leidt naar de verklaring voor een gebeurtenis 
• Een vraag die overzicht geeft over het veld van omliggende gebeurtenissen 

  

In het onderzoek naar de geboorteplaats- en datum en eventuele verdere familie van Jacobus 
Betten in de Loonse Kempen heb ik in het vervolg op het eerste deel van dit boek met zo’n 
hypothese gewerkt. Steeds weer als ik begon met een nieuw onderzoek naar Jacobus Betten 
waren het deelvragen die mijn onderzoeksveld bepaalden. Van 2003 tot en met het begin van 
2016 ben ik van tijd tot tijd met het beantwoorden van zulke deelvragen bezig gebleven. De 
vragen cirkelden steeds rond de plaatsen in Belgisch Limburg waarin de Betten-namen 
voorkwamen.  
 
Hypothese Prince 
Na het in maart 2016 uitkomen van mijn boek Isaak en Simon Bette, polderboeren rond 
Dinteloord bleek een bevriende genealoog nogal wat van mijn gegevens op internet te hebben 
opgenomen in zijn prachtige en zeer uitgebreide genealogische database ‘Dinteloord en 
omliggende gemeenten’1. Ook over de afkomst van voorvader Jacobus Betten. Wat in het 
boek Jacobus Betten… in eerste instantie nog als een werkhypothese was onderzocht, bleek 
de genealoog Hans Prince als een (min of meer) bewezen veronderstelling opgenomen te 
hebben, met de volgende beargumenterende overzichten en tekst:   
                                                   
1 Zie https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/. 
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Persoonlijke gegevens Joannes Betten  

• Hij is geboren/gedoopt op 24 oktober 1675 in Bree, België. 
• Hij is overleden op 26 september 1741 in Overpelt, België, hij was toen 65 jaar oud. 

Voorouders (en nakomelingen) van Joannes Betten 

Hermanus Betten 
1645-???? 

Catharina Viggels 
1650-???? 

 

Joannes Betten 
1675-1741 

x 
1698 

Petronella Reijnkens 
1663-1719 

 

Jacobus Betten 
1699-1762 

 

Johannes Betten 
1701-1755 

 

Gezin van Joannes Betten 

Hij is getrouwd met Petronella Reijnkens op 4 mei 1698 te Overpelt, België, hij was toen 22 jaar oud. 

Kind(eren): 

1. Jacobus Betten  1699-1762  
2. Johannes Betten  1701-1755 

Bron:  J C Bette,  http://www.bettecolours.nl/historieboeken/ 

N.B. (jcb) Bij de gegevens van Jacobus Betten wordt de hypothese dan als volgt weergegeven: 

Persoonlijke gegevens Jacobus Betten  

• Hij is geboren in het jaar 1699 in Overpelt, België 
• Hij is gedoopt in Kaulille, Luik, België 
• Hij is begraven op 2 maart 1762 in Fijnaart en Heijningen, Noord-Brabant, Nederland. 
• Ouders zijn een hypothese maar gezien de namen etc. zeer aannemelijk 

‘Toen Jacobus het einde van zijn leven voelde naderen, heeft hij de toenmalige pastoor van 
Standdaarbuiten bij zich laten roepen. Deze pastoor bediende alle parochies van de Westhoek van 
Brabant. Bij zijn verzoek om de heilige sacramenten te ontvangen en voor zijn dood met olie gezalfd te 
worden, hebben de beide mannen over Jacobus’ achtergrond gesproken. Dat hij uit de Belgische 
Kempen afkomstig was en dat daar (of daar in de buurt) zijn ouderlijke familie woonde. De pastoor 
heeft in de aantekening van overlijden de plaats Kaulille vermeld.’ 
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Voorouders (en nakomelingen) van Jacobus Betten 

Hermanus Betten 
1645-???? 

Catharina Viggels 
1650-???? 

Jacobus Reijnkens 
1630-???? 

Elisabeth Voets 
1635-???? 

  

Joannes Betten 
1675-1741 

Petronella Reijnkens 
1663-1719 

 

Jacobus Betten 
1699-1762 

x 
1726 

Francijntie Jansen Knook 
1689-1761 

 

Alijdis Betten 
1727-???? 

Jan Betten 
1730-1793 

 
 

Tot zover de hypothese van Prince. 
 
Aanleiding voor hernieuwd onderzoek 
Vergelijking van de hypothese Prince met de eerste versie van het boek Jacobus Betten… laat 
zien dat: 

1. Een geboortedatum en plaats voor Jacobus Betten zijn ingevoerd 
2. Jacobus wordt als broer van Joannes Betten opgevoerd (zonen van Joannes Betten en 

Petronella Reijnkens) 
3. De bewijsvoering ligt vooral bij de namen, de naam van Jacobus wordt b.v. gelinkt aan 

de voornaam van zijn veronderstelde grootvader Jacobus Reijnkens 
 
Tegen deze achtergrond ben ik in juni 2016 een grondig onderzoek gestart om deze nu als 
‘zeer aannemelijk’ aangemerkte opstelling te bewijzen dan wel te falsifiëren. Ik ben genealoog 
Hans Prince dan ook zeer dankbaar dat hij zijn veronderstelling als zodanig naar voren heeft 
gebracht, omdat dit mij aanzette die stellingname nu eens krachtig van bewijsmateriaal of 
tegenbewijs te voorzien. 
Eerst heb ik getracht duidelijkheid aan te brengen in de serie onderzoeksvragen 
(onderzoeksgebieden) die in de achterliggende jaren steeds hadden geleid tot deelonder-
zoeken, waarna ik een voor een die onderzoeksvragen getracht heb van bewijsbare 
antwoorden te voorzien.  
 
Werkwijze 
Mijn vragen zijn als het ware zoekprogramma’s om te komen tot een serie antwoorden die bij 
nader onderzoek al dan niet bevestiging van de veronderstelling vormen. De hypothese is in 
dit geval een voorlopige veronderstelling, die is ontstaan door de gang van het historisch 
onderzoek en die van belang wordt wanneer de voortgang bijvoorbeeld vastloopt. Uit het 
nadere onderzoek dat voortvloeit uit de hypothese zal moeten blijken of deze juist is of niet. 
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Een historische vraagstelling kan, zo zagen we, het beste onderzocht worden door aparte 
deelvragen te formuleren. De antwoorden op de deelvragen vormen tezamen het brede beeld 
voor het antwoord op de hoofdvraag. Ik heb de deelvragen zo samengesteld dat ze naar mijn 
inzicht een breed spectrum aan antwoorden opleveren om de hypothese te ondersteunen (of 
juist aan te tonen dat deze onjuist is).   
We zoeken de antwoorden in geschreven bronnen, dat zijn bronnen die bestaan uit tekst. 
Veelal zijn dat primaire bronnen, teksten die zijn geschreven door getuigen van bepaalde 
gebeurtenissen als doop, huwelijk, begrafenis dan wel overdracht van geld of goed. Mensen 
die erbij waren zijn ‘ooggetuigen’, een sterke bron.  
Secundaire bronnen zijn teksten die zijn geschreven door mensen die geen directe getuigen 
waren. Hun teksten zijn in  latere tijd ontstaan, bijvoorbeeld zoals de veelgebruikte en terecht 
veelgeprezen indexen van dopen, trouwen en begraven en de vele deelstudies. 
 
Bijkomende overwegingen 
Om vast te stellen of een bron betrouwbaar is of niet zijn twee dingen van belang: 

• Was de opsteller van de tekst bij de gebeurtenis die beschreven wordt 
aanwezig? 

• Met welke bedoeling dus met welke motieven is de tekst geschreven? 
 
Motieven zijn beweegredenen voor menselijk handelen. Soms zijn ze persoonlijk van aard, 
maar vaak worden ze medebepaald door het algemene denken en doen in de maatschappij 
van de betreffende tijd of periode. Soms is het van belang beweegreden van de auteurs mee 
te wegen.  
Wie historische teksten onderzoekt, houdt zich bezig met (en beschrijft later) gebeurtenissen 
en probeert zo mogelijk een verklaring voor die gebeurtenissen te vinden. Dit is en blijft altijd 
een historische interpretatie, dus je moet eveneens kritisch kijken naar betrouwbaarheid en 
‘standplaatsgebondenheid’ van wat je leest en voorzichtig zijn met wat je erover schrijft.  
 
Vier onderzoeksgebieden 
1. Basale gegevens Jacobus Betten met betrekking tot het onderzoek naar zijn voorgeslacht 
 
2. Basale gegevens van de Belgisch-Limburgse plaatsen en (parochie)registers waarin Betten-
namen voorkomen 
 
3. Basale gegevens met betrekking tot de Belgisch-Limburgse families waarin Betten-namen 
voorkomen 
 
4. Basale prognose met betrekking tot de ouders/voorouders Jacobus Betten met de bijbe-
horende argumenten en bronbewijsvoering 
 
Het begint met de gegevens die we over Jacobus al te weten zijn gekomen. Nadat het boek 
over hem in 2003 gereed was, ben ik bij het schrijven van de biografie over zijn zoon Johannis 
Betten nieuwe gegevens op het spoor gekomen die ik bij de basale gegevens van Jacobus heb 
gevoegd en ook hier onderbreng.  
We beginnen steeds met de grote lijnen (basale gegevens) en nemen dan de nieuw gevonden 
teksten en gegevens  in elk onderdeel op. Zo zullen we met elk van de vier onderzoeks-
gebieden laten zien wat de stand van zaken is na drie intensieve weken zoeken in de parochie-
registers van de betreffende Rooms-Katholieke kerken in de Loonse Kempen. 
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Zeven onderzoeksvragen  
met betrekking tot het onderzoek naar Jacobus’ voorgeslacht die het spectrum aangeven 
 

1. Wie waren de (voor)ouders en evt. ander familieleden van Jacobus Betten? 
 

2. Kwam hij uit Kaulille en wanneer is hij geboren/gedoopt? 
 

3. Wie was de peter Joannis Betten die in 1727 bij de doop van Alijdis was? 
 

4. Wie was de meter Elizabeth Winters die in 1727 bij de doop van Alijdis was? 
 

5. Wat was de historische context van een aantal van de betreffende steden en 
dorpen ofwel het burgerlijke leven in de Loonse Kempen rond 1700?  

 
6. Wat valt er te zeggen over de families Betten in de Loonse Kempen en in het 

bijzonder over het voorgeslacht van Jacobus Betten? Dit voor wat betreft de 
uitoefening van beroepen, het verhandelen van geld of goed etc. 

 
7. Is de werkhypothese uit mijn ‘Jacobus Betten, een genealogisch-historisch 

onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg’ van voldoende bewijsmateriaal 
te voorzien  om deze te bevestigen? En tegelijkertijd: is de hypothese van 
genealoog Hans Prince te bevestigen of te falsifiëren? 

 
 
BASALE GEGEVENS VAN JACOBUS BETTEN 
met betrekking tot het onderzoek naar zijn voorgeslacht 
 

1. Willemstad, 25 mei 1726  
Jacobus Betten, aangemerkt als jongeman (ongehuwd en niet gehuwd geweest) en soldaat 
gaat in ondertrouw met de 36-jarige weduwe met twee kinderen, Francijntje Knook (ged. 
Willemstad, 29-7 1689) 
 

2. Willemstad, 9 juni 1726 
Attestatie afgegeven om in Breda of elders te trouwen 
 

3. Breda, 16 juni 1726 (zondag) 
Jacobus Betten en Francijntje Knook trouwen in de Grote Kerk van Breda (geen getuigen 
vermeld)  
 

4. Breda, 23 januari 1727 
Jacobus Betten en Francijntje Knook trouwen ‘voor de kerk’ in de RK-parochiekerk Maria 
Hemelvaart aan de Waterstraat (plaatselijke getuigen die bij vele huwelijken dienst doen) 
 

5. Breda, 22 april 1727 (dinsdag)  
Jacobus Betten en Francijntje Knook laten in dezelfde kerk als waarin ze hun huwelijk kerkelijk 
bevestigden (Waterstaat) hun eerste kind dopen: Alijdis. Bij het trouwen in de Waterstraat- 
kerk was Francijntje minstens vijf maanden zwanger, niet ongewoon in die tijd.  
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Als getuigen zijn er de peter ‘Joannes Bette’ en als meter ‘Elisabetha’ Winters. Peter en meter 
werden (als peetouders) in de RK Kerk gekozen uit de naaste familiekring. De Hervormde 
familie van Francijntje zal hiervoor geen vrijmoedigheid hebben gehad, daarom twee Rooms-
Katholieke getuigen: Johannes Bette(n) en Elizabeth Winters.   
 

6. Willemstad, 5 februari 1730 
Johannis Betten wordt gedoopt in de (toen Nederduitsche Gereformeerde Kerk geheten) 
Nederlandse Hervormde Kerk van Willemstad, doopgetuigen worden niet vermeld. 
 

7. Fijnaart, 24 februari 1762  
Jacobus Betten overlijdt, van te voren voorzien van de sacramenten van de RK Kerk, waarbij 
de pastoor noteert dat Jacobus uit Kaulille komt (ex Coulil), in het toenmalige Zuid Nederland, 
de Loonse Kempen, in het rechtsgebied van het ambt van Pelt.  
Jacobus is dan sinds 12-6 1761 weduwnaar, Francijntje werd 71 jaar) 

 
Addendum 

8. Fijnaart, 24 februari 1753 
In het huis van Jacobus Betten en Francijntje Knook wordt een kind geboren. De gebeurtenis is in de 
analen opgenomen en geeft belangrijke en nieuwe informatie over Jacobus. Deze tekst is opgenomen 
als BIJLAGE I in het boek Isaac en Simon Bette, polderboeren rond Dinteloord. Hieronder neem ik de 
belangrijkste tekst ervan over, waaruit blijkt dat Jacobus kleermaker was. 
 
‘De openbarende geboorte van een kind ten huize van Jacobus Bette, kleermaker aan de Fijnaartse 
Oude Molen. Ofwel de zaak met betrekking tot Anna Krank en de geboorte van haar dochtertje, verwekt 
door Cornelis Onix (Oninks, Honix), ged. Fijnaart 01-08 1723, zoon van Cornelis Onix (sr.) en Elisabeth 
Cleintjes (Kleintjes).  
 
Tijdens het historisch onderzoek kom je soms geheel onverwacht archiefstukken tegen die nieuw licht 
werpen op bestaande gegevens. Van Jacobus Bette(n) heb ik tot november 2014 steeds aangenomen 
dat hij door middel van een kleine boerenbedoening in zijn levensonderhoud voorzag. Veel feitelijke 
gegevens waren er niet voor, maar blijkbaar was de gedachte aan Jacobus als keuterboer de meest 
voor de hand liggende. Tot ik als bij toeval een rapport onder ogen kreeg dat voor Schout en schepenen 
werd opgemaakt met betrekking tot de geboorte van een kind… 
 
Op 7 april 1753 wordt voor Schout en schepenen van Fijnaart verslag gedaan en onder ede bevestigd 
van de geboorte van een dochtertje van Anna Krank, welke geboorte plaats vond op 24 februari 1753 
in het huis van Jacobus Bette, (meester) kleermaker, wonende aan de Oude Molen te Fijnaart: 
Schepenbankarchief Fijnaart en Heijningen, Schepenbank Fijnaart 0407. Register van attestaties, 
certificaties, informaties, visitaties en dergelijke, oktober 1740-november 1780 (schermpag. 99-100). 
Zie: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/bladeren-in-
bronnen/resultaat/q/register_gemeente/Fijnaart%20en%20Heijningen/q/register_custom_s_type/ra/q/register_jaartallen/1753?sort=regi
ster_naam&direction=asc  
 

Dit verslag wordt gedaan door Pieternella van de Grient, huisvrouw van Cornelis Blaacq en ‘gesworene 
vroedvrouw van Fijnaart’.  
Omdat moeder Anna Krank al is bevallen wanneer de vroedvrouw ter plekke komt, maar door de 
omstandigheden ‘in doodsgevaar’ verkeert, wordt door de vroedvrouw (geheel naar de regel van de 
wet) gevraagd wie de vader van dit kind is. In haar doodsnood heeft Anna onder ede gezworen dat dit 
Cornelis (Corneliszn) Onix (Oninks) is (geb. Fijnaart 1717), een gehuwde boer uit Heijningen.  
 



31 
 

Onix is dus niet haar wettige man. Later blijkt uit de getuigenis van Anna Krank dat Cornelis Onix haar 
heeft verkracht en daarna beloofde voor haar te zorgen, wat niet en nooit is gebeurd. Onix is in Fijnaart 
een paar jaar hiervoor (1751) gehuwd met Catharina Meeuwisdochter Van Dis (Heijmans) en op het 
moment van dit alles in 1753 is hij 36 jaar oud. Tegen Onix zullen later in dat jaar nog een aantal 
vrouwen onder ede getuigen dat Onix getracht heeft hen te verleiden en zelfs te verkrachten. Ook 
vernemen we getuigenissen over het ernstig beledigen en slaan van zijn vrouw etc. etc. Onix komt 
regelmatig in aanraking met schout en schepenen vanwege extraordinair (seksueel) gedrag, 
losbandigheid,  laster en provocatie en vechtpartijen (meer info, zie Isaac en Simon Bette…).  
 
Bij deze eedaflegging met betrekking tot het gebeuren van de geboorte in ‘huize Bette’ aan de Oude 
Molen zijn de volgende vrouwen aanwezig, die nu ook voor Schout en schepenen zelf een eed afleggen 
over het feit dat zij de naam van de vader, zijnde Cornelis Onix, uit de mond van Anna Krank hebben 
vernomen. Zij waren die avond van de zevende april 1753 zo tegen zes uur erbij geroepen  
Het gaat om de volgende acht (!) vrouwen, die dus in huize Bette erbij geroepen waren, direct bij of 
na de bevalling, toen de vroedvrouw onder meer vroeg naar de naam van de vader van het zojuist 
geboren kind. Stel je de drukte en hectiek rond zo’n bevallingsbed eens even voor… 
 
De getuigende Fijnaartse dames waren: 
Maria Boone, huisvrouw van Cornelis Ardon 
Pieternella Botbijl, huisvrouw van Willem Roskam (P. is geb. 1721 geh. 14-3 1745) 
Hijltje van der Made, huisvrouw van Corstiaan Hogendijk 
Janneke Tielemans, weduwe Arie Janse van de Vliet 
Pieternella Hartmans, huisvrouw van Paulus Spies 
Dingena van de Noordt, huisvrouw van Bernardus Buijs 
Pieternella Pels weduwe van Pieter Vriends en  
Francijntje Knoock, huisvrouw van Jacobus Bette 
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BASALE GEGEVENS VAN DE BELGISCH-LIMBURGSE PLAATSEN MET BETTEN-INWONERS 
 
Verschillende bronnen om de woonplaatsen te vinden 
Van de verschillende genealogische sites die genealogisch onderzoek hebben gedaan in 
Belgisch Limburg neem ik de drie het meest voor de hand liggende, die van Geneapage.be, 
PRO-GEN Limburg2 en van de Hasseltse genealoog-onderzoeker Marc Philippe3.  
Uit hun overzichten komt het voor de gezinnen met Betten-achternamen vooral neer op de 
volgende Belgisch Limburgse plaatsen: Kaulille, Grote Brogel, Kleine Brogel, Bocholt, Sint-
Huibrechts-Lille, Overpelt, Neerpelt, Hamont en Peer. Uit mijn eigen onderzoek in het Rijks-
archief in Hasselt kwamen er nog de volgende dorpen bij waar Betten-naamdragers gewoond 
hebben: Alken, Bree en Beek, Kortesem, Reppel, Sint Truiden, Wellen en Hechtel.4  
Na de inhoudelijke naam- en familiegegevens hiervan te hebben overwogen, koos ik voor de 
eerste serie plaatsen uitgebreid met Bree en Beek en een volgorde van onderzoek.  
 

 
 

Een voorbeeld van Betten-naamdragers  
uit de gezinsreconstructies van Geneapage.be 

                                                   
2 Zie http://www.geneapage.be/gp_gemeenten.htm en http://www.pro-gen.be/. Geneapage leidt haar site als 
volgt in: ‘GeneaPage is een Belgische genealogische site. Je vindt hier genealogische gegevens uit het noorden 
van de 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-GENgebruikersgroep LIMBURG. 
GeneaPage Noord-Limburg  bevat genealogische gegevens uit het noorden van de provincie Limburg: 
gezinsreconstructies van Noord-Limburgse gemeenten, kwartierstaten van Limburgse (teuten)families, links naar 
soortgelijke sites in binnen en buitenland en nog veel meer.’ 
3 Zie http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/. Op basis van dopen en huwelijken in het parochieregister 
en de akten van de burgerlijke stand werd met behulp van gegevens uit o.a. de schepenbank en notariële akten 
gepoogd gezinnen uit Overpelt samen te stellen. Overlijdensdata in het parochieregister werden enkel gebruikt 
als er zekerheid was over de identiteit van de overledene. Zo zijn er ruim 30.000 personen en 11.639 gezinnen 
vertegenwoordigd in totaal 5.662 achternamen in dit bestand (2016). 
4 In de dvd Genealogie uit Limburg 2016 (een uitgave van de PRO-GEN gebruikersgroep Limburg) komen nog  
meer plaatsen aan de orde waar Betten-naamdragers hebben gewoond. Ik kies eerst voor de genoemde groep. 
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Een voorbeeld van de 109 Betten-naamdragers  
uit de verzamelindex van de parochieregisters en Burgerlijke Stand  

van PRO-GEN LIMBURG 20165 
 

 
 
                                                   
5 Wie vinden hier onder Bethen: Betten, Hermanus. Overleden 7-11-1717 te Overpelt. Gehuwd voor de kerk op 
10-02-1675 te Beek met Viggels, Catharina. Uit dit huwelijk: 1. Betten, Joannes, gedoopt op 24-10-1675 te Beek. 
2. 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. Tevens: Betten, Joannes, zoon van Betten, Hermanus en Viggels, Catharina. Gedoopt op 24-10-
1675 te Beek, 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 met Reynckens, Petronella, 35 jaar oud. Gedoopt op 13-04-1663 te Overpelt, 
overleden op 10-12-1719 te Overpelt op 56-jarige leeftijd. 



34 
 

BASALE GEGEVENS VAN DE BELGISCH-LIMBURGSE PLAATSEN EN (PAROCHIE)REGISTERS WAARIN 
BETTEN-NAMEN VOORKOMEN 
 
Parochieregisters  
Nu hebben we een zeker beeld van de verschillende steden en dorpen waar Betten-
naamdragers woonden, in wat nu Belgisch Limburg heet en tijdens de 17de eeuw tot de 
Oostenrijkse Nederlanden behoorde.  In grote lijnen zoeken we in de tijd van de Zeven 
Verenigde Nederlanden, de periode die bekend staat als de late Gouden Eeuw, het tweede 
stadhouderloze tijdperk (1702-1747).6 Om meer gegevens over Jacobus Betten en zijn 
voorgeslacht te vinden, ben ik een uitgebreide zoektocht gestart in de parochieregisters van 
de gekozen plaatsen. Van deze plaatsen onderzocht ik via de website van Rijksarchief België, 
provincie Limburg te Hasselt7 (inloggen), daarbij geleid door de indexen alle parochieregisters 
over de periode 1600-1800. Honderden geboorte-, huwelijks- en overlijdens/begraafakten zijn 
op mijn scherm langs gekomen en wat me voorkwam als van belang, dat heb ik vastgelegd. 
Deze basale gegevens van Betten-naamdragers uit een geselecteerd aantal Kempense dorpen 
vormen de grote bron gegevens waaruit ik kan putten om meer inzicht in de familieverbanden 
te verkrijgen. Temeer omdat ik waar mogelijk de ‘getuigen’ bij doopplechtigheden dan wel 
huwelijken eveneens opgenomen heb. De parochieregisters zijn bijgehouden van ruwweg 
1600-1800 en vormen dus een uitstekende bron van historische gegevens.  
 
Volgorde van de plaatsen met betrekking tot het onderzoek naar Betten-namen.  
Het argument om tot een bepaalde volgorde van de te onderzoeken plaatsen te komen, is 
arbitrair geweest maar had ook van doen met relevante voornamen in de vele families die ik 
inmiddels onder ogen had gekregen. Ook heb ik voor dit grotere onderzoek het aantal 
plaatsen teruggebracht van elf tot (in eerste instantie) zes en geef voorbeelden van de 
indexen.  
Ik koos voor deze plaatsen: 
Beek (een dorpsonderdeel van Bree) 1637-1797; Bree 1583-1779; Bocholt 1732-1780;  Grote-
Brogel 1690-1805; Kaulille 1735-1800; Overpelt 1592-1823. 

 
Parochieregisters Beek   
Dopen: index 1637-1797 
 

 
                                                   
6 Zie voor een overzicht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden#Verval.  
7 Zie http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT.  
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http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912485/level/file/scan-index/42/foto/515_5001_000_00007_000_0_0081 
 

NB. Is nr. 62. Antoon Berten soms Antoon Betten die gedoopt wordt in 27 oktober 1641?? 
 
Procedure 
Na de index geraadpleegd te hebben, gaan we nu de eigenlijke doopakten, geboorteakten, 
huwelijksakten en overlijdensakten met de naam Betten stuk voor stuk in oplopende jaren opzoeken 
en in dit overzicht opnemen om zo zicht te krijgen op de basale gegevens, zoals familieverbanden en 
o.m. doopgetuigen (waarin wellicht andere Betten-namen). 
 
62. Doop Antonius Berten (=Betten) 27 oktober 1641 
 
Dit is bepaald niet gemakkelijk te lezen tekst. Ik transcribeer het als: 1641 27 oktober baptisatist (de 
gedoopte is) Antonius filius (Antonius, zoon van) Joes (Joannes) Berten en  Margareta Soors, … wat er 
dan volgt kan ik niet transcriberen en daardoor er geen hoogte van krijgen.8 
 
Genealoog-onderzoeker Marc Philippe komt te hulp en vertaalt als volgt: ‘27 octobris baptisatus est 
Antonius filius Joes (Joes met een golflijntje erboven is een samentrekking van Joannes) Betten (Beten) 
et Margareta Soers, vidua (weduwe)  .... temporis ... Joes predicto coningata (gehuwd met de 
voornoemde Joannes). De getuigen zijn Nicolaus Stappers (Staggers) en de echtgenote van Stephanus 
Noukens.’.  
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-
index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000?lang=nl  

                                                   
8 Genealoog J. Timmermans houdt het er eenvoudigweg op dat Antonius Betten is gedoopt in 1641 met als 
ouders Joannis Betten en Margreta Soers. Het verdere laat hij achterwege.  
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http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/21/foto/515_5001_000_00007_000_0_0039  
 

87. Doop Aleijdis Besten (=Betten) 14 september 1670 
 
Ouders: Hermann Betten en Petronella Tiesen (erant suscep staat voor ‘de doopgetuigen waren’) 
Doopgetuigen (deze term komt bij elke doop voor, waarna de namen van peter en meter volgen)  
Joannes Betten (de schreef van de t is laag, zoals ook bij Hermann Betten het geval is, waar deze ook 
nog door andere halen wordt overschreven, maar toch) en Reenera Ceunen.  
 
N.B.  

1. Besten is onjuist getranscribeerd door de indexopsteller 
2. Genealogie Timmermans (in 2016 niet meer op internet te vinden) transcribeert hier voor de 

meter Reenera Ceunen en dat lijkt me gelet op de lettervergelijking met de omgevingstekst 
onjuist. We zoeken nog in de index of dit een bekende naam is: dit is niet het geval. 

3. Direct links van deze doopakte vinden we bv een Maria Tiesen als doopgetuige): de naam 
Tiesen (Thijsen) komt  in Beek weinig voor, de naam Fiesen (zo in genealogie Timmermans) in 
het geheel niet! 
 

 
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000?lang=nl  
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93. Doop Joannes Betten 24 oktober 1675 
 
Joannes is de zoon van Hermanus Betten en Catharina Viggels 
Doopgetuigen Henricus Soors en Margaritha van Mortel alias Soors  (moeder Antoon Betten?)  
N.B.  

1. De naam Soors (Soers) komt in Beek voor: Elizabeth Soors geb. 5 mei 1689 
2. Uit deze doopregisters wordt tevens duidelijk dat de naam Aleijdis hier voorkomt! 
3. Ook zien we dat Henricus Soors regelmatig doopgetuige is (sch.pag. 31) 
4. Zouden Hermanus Betten en de hiervoor genoemde Antoon Betten broers kunnen zijn?  

 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000  
 
94. Doop Mathias Betten op 14 januari 1677 
 
Ouders  Herman Betten en Catharina Viggels 
Doopgetuigen Henricius Leen en Elisabetha Raeijmadekers 
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http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000  
 

N.B. 
Voor de familienaam Viggels in Bree/Beek, zie  http://gw.geneanet.org/mmartens?lang=nl&m=S&n=Viggels&p=  en ook: 
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-paradis-bree/I21829.php ; https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-vugt/I17388.php  

 
96. Doop van Gertrudis Betten op 23 april 1679  
 
Ouders  Herman Betten en Catharina Viggels 
Doopgetuigen Gulielmus Tiesen en Maria Coesen 
N.B.   Is Gulielmus een broer van Petronella Tiesen, de eerste vrouw van Hermanus Betten? 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000  
 

98. Doop van Margareta Bethen (=Betten) 5 januari 1682 
 
Ouders  Harmann Bethen en Catharina Viggels  
Doopgetuigen Andreas Viggels en Helena Soors 
 

Dan blijkt er een extra namenregister van dopelingen en confirmanten (zij die belijdenis doen) te zijn 
vanaf 1731 (vanaf schermpagina 126) op pag. 127 begint 1740. Hierin geen Betten. 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/131/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000  

 
N.B. Er zit een Catharina Soors en een Allegunde Soors bij de confirmanten; verder namen als Brepols, 
Stevens, Paggers, Tholen, Braecken, Coppen, Janssen, Der Coningen, Reijskens alias Mons, Achten, 
Frencken, alle namen goed te lezen: geen Betten.  
Zo’n extra dopelingen- en vormelingenlijst vinden we ook over 1759: Beek (Bree), parochie Sint-
Martinus Parochieregisters. Extra Parochieregisters. Extra. Naamlijst:             
5000_000_00041_000_0_000000/00/1745 - 00/00/1762 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913271/level/file/scan-
index/1/foto/515_5000_000_00041_000_0_0000  
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http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000  
 

 
We gaan verder met de doopaktenindex 
 
 

 
 
 

N.B.  
1. Vanuit deze index zoeken we de doopakten van Beek: 
nr. 130. Maria Betten alias Stevens  16 januari 1715 
nr. 133. Petrus Betten alias Stevens 19 november 1716 
nr. 135. Anna Betten alias Stevens 21 januari 1719 
2. De aliasnamen zijn hier een vermelding van de achternaam van de moeder. 
 
Bij dit onderzoek stuitten we op nog een paar Betten-kinderen die gedoopt worden en die blijkbaar 
niet in het doopregister terecht gekomen zijn:  
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14 april 1713 wordt Mathias gedoopt, zoon van Jacobus Betten en Elizabeth Stevens 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913284/level/file/scan-index/8/foto/515_5000_000_00043_000_0_0015 
 
N.B. 
1. Dit is na onderzoek de eerste keer dat in dit deel van het doopboek (vanaf 1700) een Betten-naam 
wordt genoemd.  
2. En wie zijn de ouders van deze vader Jacobus Betten?  
 
130. Doop van Maria Betten alias Stevens 16 januari 1715 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913284/level/file/scan-index/8/foto/515_5000_000_00043_000_0_0015  

 
133. Petrus Betten alias Stevens 19 november 1716 
 

 
 
NB.  
Direct op deze pagina komen we in Beek nog twee doopmeldingen tegen met Betten-namen:  
2 april 1717 wordt Josef gedoopt, zoon van Nicolaas Goffaert en Margaretha Betten 
3 april 1717 wordt Maria Margareta gedoopt, dochter van Judo (van Judoca/Jodocus)  
Hamonts en Maria Betten 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913284/level/file/scan-index/8/foto/515_5000_000_00043_000_0_0015  
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135. Anna Betten alias Stevens 21 januari 1719 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913284/level/file/scan-index/8/foto/515_5000_000_00043_000_0_0015  
 

Op dezelfde bladzijde komen we nog weer een kindje uit een Betten-moeder tegen: 
6 oktober 1719 Fransciscus, zoon van Nicolai Goffart en Margareta Betten, gedoopt  
 

 
 
NB 
Hierna alle doopakten (1700-1740) van Beek doorgenomen, verder geen Betten gevonden.  
 
Geboorteakten     1759-1797 
 
Gedurende deze jaren is er volgens deze opgaven geen Betten-kind in Beek geboren.  
Het ziet er naar uit dat de families Betten uit Beek vertrokken waren. 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/28/foto/515_5001_000_00007_000_0_0039  
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Tenslotte wil ik de doopakten van Beek 1675-1705 nog een keer grondig onder ogen 
hebben. Dat begint hier: 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913269/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00040_000_0_0000 

en behalve wat ik al vond zijn er verder geen Betten-doopnamen meer in Beek. 
 
Huwelijken     
1637-1797 (Betten eruit genomen) 

• 5000_000_00042_000_0_0002 29/06/1637 - 04/02/1638  
• 5000_000_00042_000_0_0004 04/05/1650 - 15/05/1798  
• 5000_000_00043_000_0_0076 24/06/1700 - 26/11/1806 

Index van huwelijken, eerste pagina 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/21/foto/515_5001_000_00007_000_0_0039 
 

 
 
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  
 
 

 
Indexnummer 45 en omgekeerd 948: 

 
 
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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45. Huwelijksvoltrekking na huwelijksafkondigingen  
Hermanus Betten en Catharina Viggels 10 februari 1675  
Getuigen Leonarda Coppen en Antonio Betten (van 1641 jcb)  
en Frater Leonardus Coenen Aug(ustijner) bedienaar van de parochie 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913280/level/file/scan-index/20/foto/515_5000_000_00042_000_0_0034  
 

N.B.  
1. Hermannum en Catharinam zijn Latijnse (naams)verbuigingen vanwege de zinsconstructie  
2. De naam Viggels komt in Beek verder niet voor, wel vaak in Bree (zie website Maurice Martens). 
3. Uit  mijn boek Jacobus Betten…, p.8): Joannes Betten (zoon van Joannes Betten, ged. 24 okt. 1675 
in Beek/Bree, overleden 26 sept 1741 in Overpelt, zoon van Hermanus Betten en Catharina Viggels; 
gehuwd 4 mei 1698 met Petronella Reijnkens (Renckens), dochter van Jacobus Reijnkens en Elisabeth 
Voets, ged.13 april 1663 in Overpelt en overleden 10 dec. 1719 in Overpelt), ged. 17 februari 1701 in 
Overpelt waarbij peter Anthony Betten en meter Aleydis Renckens; en overleden 6 mei 1755 in 
Overpelt, gehuwd voor de kerk 1. op 22 juni 1728 in Overpelt met Joanna Claes, overleden op 24 
november 1747 te Overpelt. Gehuwd voor de kerk 2. op 12 januari 1749 te Overpelt met Maria Voets, 
overleden op 4 maart 1773 te Overpelt.   
 
Verderop in de index: 
 

 
 
NB.  
Onderzoeksvraag: is indexnummer 66  Jacobus Bessen soms Jacobus Betten? 
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66. Jacobus Bessen/Betten x Elisabetha Stevens 24 september 1711 in Beek. 
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912484/level/file/scan-index/21/foto/515_5001_000_00007_000_0_0039?lang=nl  

 
N.B.  
1. De tekst letterlijk: 1711 24ste september matrium contraxerunt Jacobus Betten et Elizabetha Stevens 
coram (getuigen bij het huwelijk) Simone Thijs et Elizabetha Cleutgens et me art ard jacobs pastore  
2. Meestal lezen we matrimonium contraxerunt: zij hebben een huwelijk gesloten; ard staat voor 
admodum reverendus dominus: voor de eerwaarde heer pastoor… 
3. Inderdaad transcribeer ik als Jacobus Betten, hij trouwt 24 september 1711 in Beek met Elizabeth 
Stevens! 
4. Zie mijn boek Jacobus Betten… , waar ik schrijf n.a.v. kinderen Betten-Stevens: ‘De ene Jacobus 
Betten die ik in al deze registers tegenkwam is Jacobus Betten (alias Stevens) die met Elisabeth Stevens 
in Beek/Bree in de jaren 1713, 1715, 1716 en 1719 kinderen laat dopen en mogelijk eveneens in 
Bocholt in dec. 1720 en febr. 1727. Vanwege deze data valt deze Jacobus af als de gezochte voorvader 
(die in 1726 trouwt en in 1727 in Breda Aleijdis als eerste kind laat dopen).   
 
Overlijdensakten Beek 1687-1797 
 

 
 
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  
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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.  Margaritha Betten   ovl. 25 november 1689 
nr. 79.  Anna Betten    ovl. 28 februari 1781 
 
27. Margreta Betten overlijdt 25 november 1689.  
Letterlijk: Margreta Soors is ‘relicta’ (dat is: weduwe van) Joannis Betten.  
N.B. Het gaat hier om de moeder van Antonius Betten (zie dopen Beek 27 oktober 1641). Dit 
betekent dat haar man Joannis Betten overleden is in 1641! 
  

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913283/level/file/scans-inventarispagina/7/scan-
index/123/foto/515_5000_000_00042_000_0_0239  

79. Anna Betten overlijdt 28 februari 1781 in Beek 
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http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913283/level/file/scans-inventarispagina/7/scan-
index/123/foto/515_5000_000_00042_000_0_0239  
 
 

Conclusies 
1. Periode waarin de archievenhistorie van Beek is onderzocht loopt van 1640-1797 in de 

volgorde doop-, trouw- en begraafakten 
2. De eerste Betten die ik tegenkom is Antoon Betten, gedoopt 27 oktober 1641; vader is Joannes 

Betten, moeder Margaretha Soors 
3. Van het gezin Herman Betten en Petronella Tiesen wordt gedoopt: Aleijdis Betten, 14 

september 1670, 
Doopgetuigen: Joannes Betten en Reenera Ceunen 

4. Van het gezin Herman Betten en Catharina Viggels wordt gedoopt: Joannes Betten, 24 
oktober 1675 
Doopgetuigen: Henricus Soors en Margaritha van Mortel alias Soors 
Van ditzelfde gezin Betten-Viggels wordt gedoopt: Mathias Betten, 14 januari 1677 
Doopgetuigen: Henricus Leen en Elisabetha Raeijmadekers 
Van ditzelfde gezin Betten-Viggels wordt gedoopt: Gertrudis Betten, 23 april 1679 
Doopgetuigen: Gielielmus Tiesen en Maria Coesen 
Van ditzelfde gezin Betten-Viggels wordt gedoopt: Margareta Betten, 5 januari 1682 
Doopgetuigen: Andreas Viggels en Helena Soors 

5. Van het gezin Jacobus Betten en Elizabeth Stevens wordt gedoopt: Mathias, 14 april 1713 
Doopgetuigen worden niet vermeld 
Van dit gezin Betten-Stevens wordt gedoopt: Maria Betten (in de index: ‘alias Stevens’,  
16 januari 1715 
Doopgetuigen niet vermeld 
Van dit gezin Betten-Stevens wordt gedoopt: Petrus Betten ‘alias Stevens’, 19 november 1716 
Doopgetuigen niet vermeld 
Van dit gezin Betten-Stevens wordt gedoopt: Anna Betten ‘alias Stevens. 21 januari 1719 
Doopgetuigen niet vermeld 

6. Van het gezin Nicolaes Goffaert en Margaretha Betten wordt gedoopt: Joel, 2 april 1717 
Doopgetuigen niet vermeld 
Van dit gezin Nicolai  Goffart en Margareta Betten wordt gedoopt: Fransiscus, 6 oktober 1719 
Doopgetuigen niet vermeld 

7. Van het gezin Judo Hament en Maria Betten wordt gedoopt: Maria Margareta, 3 april 1717 
Doopgetuigen niet vermeld 

8. Trouwakte van Herman Betten en Catharina Viggels, 10 februari 1675 
Getuigen zijn Leonarda Coppen en Antonio Betten (!) alsook frater Leonardus Coenen, 
bedienaar van de parochie 

9. Trouwakte van Jacobus Betten en Elisabeth Stevens, 24 september 1711 
Getuigen zijn Simon Thijs en Elizabetha Cleutgens en pastoor Jacobs  

10. Overlijdensakte van Margreta Soors, weduwe van Joannis Betten: Beek, 25 september 1689 
11. Overlijdensakte van Anna Betten: 28 februari 1781 
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Samenvatting  
1. Het gaat dus om drie gezinnen Betten in Beek in de periode 1640-1797, te weten: 
2. Hermanus Betten, ws. 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 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.  

3. Jacobus Betten huwt 24 september 1711 met Elisabeth Stevens. Zij laten dopen Mathias in 
1713, Maria in 1715, Petrus in 1716, Anna in 1719 (zij overlijdt in 1781). 

4. Daarbij is er het hier oudst bekende gezin Betten: Joannes Betten die gehuwd was met 
Margreta Soors (die overlijdt in 1689) met in elk geval een zoon Antoon Betten (1641). 

 
N.B. Zie voor Jacobus Betten en Elisabeth Stevens: 
http://lichtjes.be/genealogie/paredisjoannesgerardus/paredisjoannesgerardus-0001.htm  
 
N.B. Voor Petronella Tiesen: 

1. Wanneer overleed Petronella Tiesen (tussen 1670 en 1675), in Beek? Niet gevonden. Anders 
gespeld? Thiesen, Thiessen, Tysen? Nader onderzoeken.  

2. Maria Helena Boonen, als dochter van Petrus Betten… in kwartierblad Paredis 
* 24-01-1753 Beek Dit blijkt echter een fout, het gaat hier om Petrus en zijn vader Jacobus 
Boonen!! + 31-03-1818 Beek 

 

 
 
 
Parochieregisters Bree    
Dopen index 1583-1597 
 

 
 

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r  

 
N.B. In dit deel geen Betten-naam. 
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Wel vinden we de doopakte van ene Catharina Viggels, Bree 9 juni 1589 en ene Cornelius en 
Arnoldus Viggels, welke achternaam in Bree meerdere malen voorkomt. Er blijken minsten vijf 
naamdragers Catharina Viggels in de doopregisters van Bree te zijn Op grond van 
mogelijkheden (leeftijd en ze krijgt vier kinderen) wordt een voorlopige keuze gemaakt (1638). 
Ook vinden we in deze periode de dopen van een Catharina en een Leonard Sors (Soors?) en 
van een Art Stevens. Een Jacobus Soers/Soors wordt gedoopt in Bree 7 april 1591, een 
Bartholomeus Steeuens (1591). Namen als Smeijers en Smeets komen we hier regelmatig 
tegen. Verder familienamen als Raeijmakers, Raymeekers etc.  
Voor de Beese familie Viggels, zie http://gw.geneanet.org/mmartens?lang=nl. 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r 

 
De volgende periode doopakten is 1595-1619 
Geen Betten, wel Hamont, allerlei vormen van Renkes, Reijnkens, Raymekers, Raes, Soers en 
een Aleijdis Viggels die wordt gedoopt in 1617. De voornaam Aleijdis komen we hier regel-
matig tegen. 
De volgende periode is 1620-1645 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-
index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r?lang=nl 
 

Hier wordt het interessant op indexnr. 114: Maria Beffen (een naam die hier totaal niet voor komt). 
Hier moeten we de originele doopakte onderzoeken: Maria Betten? 16 sept? 1642? (zie hierna 114.). 
En is 23 april 1645 Elisabeth Betten? Nee, hier kan ik geen Betten van maken. Of toch? 
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-
index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r?lang=nl 

 
Hier ook weer alle bekende namen als Ramakers, Soers, Viggels etc.  
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114. Maria Betten, gedoopt 16 september 1642 te Bree 
Ouders: Christiaan (Christiani= van Christiaan) Betten en Geleme? Nijs 
Doopgetuigen: Arnoldus Smis en Anna Giels 
 

 
 
De volgende periode is 1646-1722 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-
index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r?lang=nl (schermpagina 41). 

Hier geen Betten.  
 
De volgende periode is 1723-1797 
Hierin geen Betten. Wel namen als Paridis.  
 
Parochieregisters Bree  Huwelijksakten van 1582-1628 
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-
index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r?lang=nl  

Hierin geen Betten. 
 
Huwelijken 1631-1722 
Hier geen Betten.  
 
Idem 1723-1797 
Hier geen Betten. Wel komen we de achternaam Leen met regelmaat tegen (een van de doopgetuigen 
bij een doop Betten-Viggels is Henricus Leen).  
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Parochieregisters Bree Overlijdensakten 1623-1779 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-
index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r?lang=nl  
 

 
 

We onderzoeken opnieuw Aleijdis Bellen: overleden 11 maart 1630, dit kan ook de 
achternaam Billen zijn…, die hier ook voorkomt. 
 

 
 
Dit is schermpagina 206 waar we Antonius Betten of in index Antoon Billen tegenkomen, 
overleden Bree. Wat blijkt: 
 

 
 

Antonius Betten overlijdt in Bree op 31 december 1710. 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913637/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00106_000_0_0000_r  
 

Verder nog 

 
 
265. Maria Betten (uit Beek) overlijdt, Bree 4 januari 1743 
 

 
 
Maar welke Maria Betten is dit: Haments-Betten (geb. onbekend, maar 1717 in Beek een 
dochter Maria Margareta), of Stevens-Betten (1715)? Arbitrair de laatste ingevoerd.  
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Dan kom ik min of meer toevallig nog tegen het overlijden van Jacobus Renckens: Bree, 30 
april 1742 
 

 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098913637/level/file/scan-index/1/foto/515_5000_000_00106_000_0_0000_r 
(sch.pag. 114) 

 
 
Transcriptie en vertaling: 
De heer R. Voermans, archivaris van het nieuwe West-Brabants Archief, transcribeerde en Marc 
Philippe (historisch onderzoeker Rijksarchief Belgisch Limburg, Hasselt) leert de tekst kennen: 
 
Op 30 april werd Jacobus Renckens begraven. 
Een processie werd gehouden naar de Itterse poort (Itterse poort is de huidige straat in Bree de 
Opitterpoort), rouwstoet op 9 mei. 
‘s Anderendaags was er een gezongen heilige (venerabilis) mis voor zijn ziele rust (dikwijls schrijft men 
pro animae suae refrigerio : tot verkwikking van zijn ziel). 
 
Hij voegt er als commentaar nog aan toe: Waarschijnlijk had hij een hoge positie of had hij veel geld, 
want voor een processie en een gezongen mis moest er betaald worden. Soms neemt iemand het op 
in zijn testament, dat hij na zijn overlijden voor zijn zielerust zoveel (gezongen) missen wil. Mogelijk 
was hij ongehuwd, want ik vind in Bree geen huwelijk of kinderen van hem. 
 
Overlijdensakten 1781-1797 
In deze periode geen Betten-naamdragers in Bree. 
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Conclusies 
1. Aan de familie Betten verwante families zoals Soors/Soers, Viggels en Reijnkens/ Renkens 

hebben duidelijk een plaats onder de inwoners van Bree 
2. De familie Betten zelf echter heeft in Bree weinig of geen thuisbasis gehad gedurende de 

periode 1583-1770; er is geen Betten gehuwd 
3. De 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  

4. Maria Betten wordt in Bree gedoopt op 16 september 1642 
Ouders: Christiaan (Christiani= ‘van Christiaan’) Betten en Geleme? Nijs 
Doopgetuigen: Arnoldus Smis en Anna Giels 

5. Het is hoogstwaarschijnlijk niet deze Maria Betten, die in Bree overlijdt op 4 januari 1743 (ze 
zou dan 101 jaar zijn geworden, wat in die tijd hoogst zelden voorkwam, wel kan het Haments-
Betten zijn (dochter in Beek, 1715). Gekozen voor Betten (alias Stevens).  

6. Antonius Betten overlijdt in Bree op 31 november 1710. Omdat er verder niet een Antonius 
Betten is dan de eerder in Beek gedoopte Antonius van 27 oktober 1641, zou dit kunnen 
betekenen dat Antoon Betten later 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.  

7. Opmerkelijk is de uitgebreide informatie bij het overlijden van Jacobus Renckens, 30 
september 1742.  

8. Aan Betten verwante familienamen uit de onderzochte registers zijn Viggels, Soors/Soers, 
Nijs, Smis, Giels, Leen, Renkckens/Reijnkens 
 

N.B. 
Bree is in de 17de eeuw een min of meer ommuurd stadje geweest waarvan Beek een gehucht 
of dorpje (heet nu deelgemeente) ten noorden, grenzend aan Bocholt en Reppel een 
aangrenzend gehucht ten zuiden van Bocholt en Grote Brogel is (zie kaart achterin Maes & 
Dreesen). Bree had rond 1640 ongeveer 1150 inwoner (218 gezinnen) 
Voor een indruk aangaande de geschiedenis van Bree is het zeker aan te raden de uitgebreide 
en zeer interessante website van de familie Fasol te betrekken: http://www.fasol.nl/claes-en-
peeter-fasol-broers-in-dienst-van-de-stad-bree-1675-1711/. Deze familiegeschiedenis geeft 
veel en zeer goed leesbare informatie over de toenmalige situatie in de Loonse Kempen! 
Tweede deel: Claes en Peeter Fasol, broers in dienst van de stad Bree (1675-1711);  derde 
deel: De familie Fasol in het midden van de 18e eeuw (1711-1764). Aanbevolen! 

Parochieregisters Bocholt   Geboorte/dopen, huwelijken en overlijdens 1732-1780  

Geboorten (index) geen Betten namen, wel twee maal Bessens. 

Huwelijken Bocholt 
 

 

 
 
33. Huwelijk Arnold Betten en Barbara Lemkens 13 februari 1743 
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Huwelijk Anne Marie Betten en Hendrik Gijbels 27 juli 1757 
 

 
 
Huwelijk Elizabeth Maria Betten met Andreas Reijnders 16 juli 1771 
 
Overlijdens Bocholt (index) 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912532/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00013_000_0_0001_r 
Schermpagina 15,16 
 
 

 

 
 

 
N.B. Alle onderzochte Betten-namen in Bocholt zijn van een late datum (eind 18de eeuw) en daarom 
nu niet nader onderzocht en niet in PROGEN BETTEN opgenomen.   
 
Parochieregisters Grote Brogel  Geboorte/doopregister index 1650-1805 
 
Doopregister (index)  
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912589/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00040_000_0_0001_r   

 
N.B. Dit zijn alle Betten-naamdragers die ik in de doopindex van Grote Brogel vond. 
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In de originele akten zien we nog het volgende: 
1. Er bestaat in Grote Brogel een Betten-goedt en een Dyx-erf, boerderijen waarop 

Betten-namen vanwege dopen in de jaren 1668-1732 gevonden werden 
2. Ook onder het Heulkensgoed komen we in 1730 een Maria Betten tegen: Maria Grouls 

alias Betten als getuige bij de doop van een kind Jois Grouls en Maria Bormans 
3. In 1707 is een Maria Betten getuige bij de doop van een kindje op het Weltiensgoed  
4. In 1693 is Theodoris Betten getuige bij de doop van Catharina dochter van Petrus in den 

Ouderwijer  samen met Helena Snepers 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914807/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00234_000_0_0001 
(sch.pag. 7) 
 

Dopen op het Betten-goedt 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098914807/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00234_000_0_0001  
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Dopen op het Dyx-erf en in het dorp 
 

 
 

 
 
1712 Andreas Betten als getuige bij een kind Geerkens, samen met Elisabeth Tilens 
Verder de bekende Andrea Betten en Digna Betten (die al door derden beschreven zijn) rond 1735, 
zie onder de Conclusies. 
 
 
Parochieregisters Grote Brogel Overlijdensindex 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912589/level/file/scan-index/53/foto/515_5001_000_00040_000_0_0001_r 
 
sch.pag.40 en 41 
 
In de akten: 
Theodoor Betten overleden 6 april 1738 
Dimphna Betten overleden 16 oktober 1747 
 
N.B. Daarna komt in dit archief van Grote Brogel geen Betten meer voor (tot 1797 onderzocht). 
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Conclusies 
1. Gedurende een lange tijd (1668-1785) is er sprake van Betten-naamdragers in Grote Brogel.  
2. In 1691 is op het Betten goedt Andreas Geerkens gedoopt, zoon van Gerard Geerkens en 

Digna Betten, getuigen Jacob Exelmans en Agnes Nouwen 
3. In 1696 is op 1 april Digna gedoopt, dochter van Theodoor Betten en Maria Betten, getuigen 

Joannes Dyx en Margarita Winters 
4. In 1714 is op 20 februari Maria Geerkens gedoopt, dochter van Andreas Geerkens en Digna 

Betten en vele meer van hun kinderen Geerkens-Betten 
5. Voor de verdere familieontwikkeling van deze Betten-naamdragers verwijs ik naar de PRO-

GEN Limburg dvd 2016, waar deze families in kaart zijn gebracht in het onderdeel Limburgse 
Kwartierstaten.  

6. Het lijkt hier om een aantal grotere families Betten te gaan, maar enige verbinding met 
Kaullilse Betten-naamdragers heb ik niet gevonden. 

7. Enkele voornamen van deze families Betten zijn: Digna, Maria, Helena, Theodorus, Dymphna, 
Dionysimus (de oudste-bekende, nl. 1668), Joannes, Anna, Andreas, waarvan er ook een 
aantal voorkomen op de PRO-GEN Limburg DVD, zie hieronder. 

8. Vanwege het gemis van een duidelijke link met Betten-families in Beek, Bree, Kaulille (hoewel 
mogelijk via Rutten, of Geusens/Geerkens) nu niet In PROGEN BETTEN opgenomen.  

 

 
 

Oude Kempische boerderij of ‘goedt’ 
 
 

     
 

De boerenbruiloft en de boerendans, schilderijen van Pieter Bruegel de Oude uit 1568 en 1569 
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Een voorbeeld uit de PRO-GEN DVD Limburgse Kwartierstaten van Betten in Grote Brogel 
 

    
 
            De Betten-voornamen en hieronder hoe ze in een kwartierstaat zijn ondergebracht 
 

Kwartierblad van 

Elisabeth Geerkens (X,833) 
      

Nijs 
Nouwen/Betten/Exelmans 
* voor 1599 Grote-Brogel 
+ na 1685 Grote-Brogel 

Maria 
Exelmans 

 
+ voor 1642 
Grote-Brogel 

Gerardus Geusens 
* circa 1650  

+ circa 1710 Grote-
Brogel 

Digna Betten 
 

Dirick Rutten alias 
Betten 

* circa 1670 Kaulille 
+ 06-04-1738 Grote-

Brogel 

Maria Betten 
* circa 1670  

x circa 1690 Grote-Brogel x circa 1690  

Andreas Geerkens 
* circa 1691 Grote-Brogel ‘op de 

Geerkens’ 
+ 20-12-1764 Grote-Brogel 

Digna Betten 
* 01-11-1696 Grote-Brogel 
+ 16-10-1747 Grote-Brogel 

x circa 1713  

Elisabeth Geerkens 
* 20-09-1716 Grote-Brogel 

+ 20-09-1775 Bocholt 
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Parochieregisters Kaulille    
geboorte/dopen/vormelingen, huwelijken/overlijdens 1735-1800 
 
Doopaantekeningen (uit index en originele akten overgenomen) 
 

 
 
9 december 1735 wordt Georgius Ercken gedoopt, zoon van Hubert Ercken en Aleidis Winters. 
Getuigen: Leonardus Denis die in naam van Hubertus Ercken (avus baptizati = grootvader van de 
dopeling) heeft ten doop gehouden en Joanna Schreuers in naam van Lucia Ercken (dus Hubertus en 
Lucia zijn de echte peter en meter).  Wat bleek bij navraag aan Marc Philippe?9 Hij vond het origineel 
van de doopakte, waarin veel meer gegevens. 
 

 

                                                   
9 Met dank aan genealoog Marc Philippe. Omdat ik het merendeel van de Latijnse tekst hier niet kon 
transcriberen/vertalen, vroeg ik hem mij te helpen. Marc reageerde met allerhande inhoudelijke opmerkingen, 
die ik in de tekst van dit Kaulille-onderdeel verwerkt heb. Onder meer bij deze doopaantekening schreef hij: ‘Jij 
hebt in een overgeschreven doopregister gekeken. In het origineel register staat ook dat meter Lucia Ercken de 
grootmoeder (avia) is van het kind. Voor de periode 1735 tot 1739 kan  je best het eerste register inkijken (dat 
gaat van 1725 tot 1739).’ 
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8 januari 1726 is gedoopt een kind van Hubertus Ercken en Aleidis (Winters) zijn echtgenote, 
genaamd (het kind) Andreas.  
Doopheffers zijn Jacobus Winters uit Kaulille en Barbara Vaesen uit Kleine-Brogel.  
 

 
 
Op 4 mei 1726 wordt gedoopt en kind van Lambertus Rutten en Catharina zijn echtgenote,  
genaamd (het kind) Franciscus. 
Doopheffers zijn Nicolaus Geerkens en Elizabetha Betten, beiden uit Kaulille. Via Nicolaus Geerkens 
een koppeling met Grote Brogel? 
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19 juli 1726 wordt gedoopt een kind van Jacobus Winters en Maria (Reijnders) zijn echtgenote, 
genaamd Joannes.  
Doopheffers zijn Theodorus Dijcks en Catharina Reijners, beiden uit Kaulille. 
 
N.B. Een pagina verder is er sprake van een Hubertus Winters, een Maria Winters, 14 jan 1734.  
 
Dan:  

 
 
24 december 1735 is gedoopt een kind van Jacobus Winters en Maria Reijnders. 
Doopgetuigen zijn peter Henricus Dijcks en meter Catharina Betten. 
 
N.B. Je bereikt deze akten via (inloggen) deze link:  
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098915974/level/file/scan-index/21/foto/515_5000_000_00426_000_A_0041    
schpag 35 

 

 
 
27 maart 1736 is gedoopt een kind van Lucas Aerts en Maria Schelmans, genaamd Arnoldus.  
Doopheffer is Joannes Aerts in de naam van10 Mathias Betten en  Gertrus Erchen. 

                                                   
10 In de Limburgse parochieregisters laten peters en meters zich dikwijls vervangen. Ze kunnen ziek zijn of om 
andere redenen afwezig (bv. teuten). Bij een doop moet er altijd een peter en meter aangeduid worden. Voor 
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De volgende dag is er opnieuw een interessante doopplechtigheid (aantekening direct eronder): 
 

 
 
28 maart 1736 is gedoopt het kind van Joannis Paep en Catharina Betten11,  
genaamd Joannis. 
Doopheffers zijn als peter Mathias Betten en Maria Winters is meter.  
N.B.  
Hier is in 1736 dus duidelijk de link tussen de families Betten en Winters te bespeuren! 
 

 
 
Op 18 november 1736 wordt Mathias Betten opnieuw genoemd in de petersfeer,  
bij de doop van Reijnerus zoon van Joannes Stevens en Elizabetha Bruijnen.   
Hier laat Mathias Betten zich als peter opnieuw vervangen, nu door Caspar Leijssen. 
 
N.B.  
9 april 1738 dopen de bovengenoemde Joannes Paep en Catharina Betten een zoon Mathias Paep, 
peter en meter nu Joannes Betten en Catharina Neeven. 
                                                   
vele mensen was dat een hele eer en ze stonden er op om peter of meter te mogen zijn. Zie ook: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterschap. 
11 Deze moeder, Catharina Betten, zal blijken de zuster te zijn van Jacobus Betten. Het bewijs hiervan wordt in 
een volgend hoofdstuk geleverd.  Er overlijdt een Catharina Betten in Kaulille 13 april 1753 zonder duiding, zie 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916010/level/file/scan-index/81/foto/515_5000_000_00427_000_0_0142_a   
sch.pag.87. 
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Dan vinden we een los briefje in het doopboek… 
 

   
 
21 januari 1744 wordt in Kaulille Joannes Matthijs Jansen (ook wel Janssen) gedoopt, maar niet 
ingeschreven… Een ingelegd velletje leert ons, dat Joannes Matthijs Janssen, zoon van Andries 
(Andreas) Jansen en Cathrin Betten (getrouwd Kaulille 18 juli 1722, zie trouwakte hierna) gedoopt 
werd op 21 januari 1749, welke doop op 24 januari 1763 alsnog wordt genoteerd door Joannes de 
Bernard, kapelaan  van Kaulille en nota bene ondertekend door Helene Betten, mogelijk de jongere 
stiefzuster van Catharina en Jacobus Betten.  
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916007/level/file/scan-index/8/foto/515_5000_000_00427_000_0_0013    
sch pag 8. Zie ook sch pag. 16 van http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916007/level/file/scan-index/5/foto/515_5000_000_00427_000_0_0009  

Meer over de familie Janssen-Betten, zie http://www.geneapage.be/gemeenten/kaulille/ka-000005.htm#BM109512  
 
Er zijn heel wat doopaantekeningen en getuigen Betten in dit deel te vinden: kinderen Bormans, 
Janssen en getuigen Betten! En dan opeens lezen we een joods-christelijke opvoedregel: 
 

 
 
N.B. In 1757 is er een vader die Joannes Winters heet (en Christina Dreesen)  
Maria Winters kom je in Kaulille tegen, Elizabeth Winters in deze jaren (1760) hier niet… 

 

 
9 december wordt gedoopt Joanna Maria, dochter van Henricus Leijsen en Ida Eerkens.  
Doopgetuigen zijn Joannes Rijnders en Maria Hansen uit Wijchmaal, in plaats van Catharina Betten. 
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Vormelingenlijsten12 1740-1807 
 

 
 
N.B. ‘proles’ staat voor ‘kinderen van’ 
Na inloggen is dit de bron:  
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916011/level/file/scan-index/104/foto/515_5000_000_00427_000_0_0183 

 

   Conformaties in 1765 
                                                   
12 Vormelingen zijn in de Rooms-Katholieke Kerk de veelal jonge mensen (in Vlaanderen tussen 12 en 16 jaar) die 
door het vormsel te ontvangen belijdenis doen van hun geloof. Het vormsel (in het Latijn confirmatio, vestiging, 
bekrachtiging, versterking) is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt 
om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is naar belijden van de R.K. Kerk gebaseerd op de 
apostolische leer en de Bijbel (Hand. 8:14-17; Ef. 4:30). Samen met het doopsel (de kinderdoop) en de eucharistie 
(geloof-belijdend vieren van het Avondmaal) vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de drie 
initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Het is ook het sacrament waarmee christenen uit andere tradities 
die ‘zich tot het Rooms-Katholicisme bekeren’, worden opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk.  
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N.B. Hieruit blijk tevens dat er in elk geval van 1740-1765 gezinnen Betten en Winters in Kaulille 
woonden. Een groot deel van de Kaulillse bevolking in deze jaren komt hier leesbaar voor het voetlicht, 
dit is een rijke bron! Tussen 1770 en 1807 zijn er geen (conformerende) Bettens meer in Kaulille.  
 

 
 
Opnieuw ene Catharina Betten, nu conformatie in Kaulille 1765 
 
En verderop een Elizabeth, Maria Helena en Maria Christina Winters, die het vormsel  
hebben ontvangen (Kaulille 1787). 
 

 
 
 

 
 

Kunstwerk verbeeldend ‘het ontvangen van het vormsel’ 
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Parochieregisters Huwelijken Kaulille   
 

 
 
13 juni 1717 trouwen Mathias Betten en Elizabeth Brieckmans13 (uit Neerpelt) in Kaulille 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098915974/level/file/scan-index/21/foto/515_5000_000_00426_000_A_0041  
(schermpagina 23) 
 
Wat betekenen de woorden virubri sigilli? 
 
Het antwoord van Marc Philippe: Het gaat om trouwen ‘met dispensatie’. Hieronder zijn toelichting. 

Bij Rooms-Katholieke huwelijken komt het regelmatig voor dat een huwelijk met dispensatie is 
gesloten. Een dispensatie is een vrijstelling van een gebod, voorschrift of wetsbepaling voor een 
bijzonder geval, dus een toelating om iets te doen dat normaal niet had gemogen, of om iets niet te 
doen dat normaal had gemoeten. We bespreken hier vier voorkomende dispensaties. 

1. De roep. Een voorgenomen huwelijk werd door de pastoor aangekondigd in de hoogmis van 
de drie voorafgaande zondagen. Dat waren de roepen of de bannen, waarbij de parochianen 
werd gewezen op hun plicht elk mogelijk huwelijksbeletsel kenbaar te maken. Ook nu nog 
wordt een gepland burgerlijk huwelijk ‘uitgehangen’ aan het gemeentehuis. 

Soms waren er redenen die noopten tot een snel huwelijk, zoals een nakende geboorte of 
dood. Dan kon de vicaris-generaal van het bisdom dispensatie verlenen voor één, twee of drie 
bannen. In de parochiale huwelijksregisters werd dat opgetekend als 'cum dispensatione in 
bannis', 'cum dispensatione in tribus bannis' (3 roepen) of 'cum dispensatione in 3tia 
proclamatione' (de 3de  roep). Soms werd er enkel verwezen naar het document waarmee de 
dispensatie gestaafd werd, en dat gewaarmerkt was met een rode zegel. Men trouwde dan 
met 'den rooden zegel' of 'per vim rubri sigilli'. 

Een enkele maal wordt ook wel dispensatie van het kerkgebod vermeld, maar die term was 
eigenlijk bedoeld voor de afroepen wegens bijvoorbeeld beslagleggingen, die eveneens bij de 
kerk gebeurden. 

2. De gesloten tijd. In het kerkelijk jaar waren er twee perioden waarin niet getrouwd werd: de 
advent (vanaf de 4de zondag voor kerstmis) en de vasten (de 40 dagen voor pasen). Dat was 
de gesloten tijd. Voor een huwelijk in deze perioden moest dispensatie worden aangevraagd, 
die in het register vermeld werd als b.v. 'cum dispensatione in tempore clauso'. 

                                                   
13 Deze familienaam is veelal en ook in de Schepenbankakten (zoals in hoofdstuk 3) als Broeckmans gespeld. 
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Ook voor deze vrijstelling was het motief meestal haast, en bijgevolg ging ze al eens samen 
met een vrijstelling van de roep. Vrijstelling van de roep werd ook gegeven om nog snel voor 
de gesloten tijd te kunnen trouwen. 

Ook voortplantingsactiviteiten waren in de gesloten tijd verboden, maar niets in de 
geboortestatistieken wijst op naleving van dat verbod. Er werden nochtans geen dispensaties 
voor verleend. 

3. Bloedverwantschap. Dispensatie wegens bloedverwantschap was vereist als de bruidegom en 
bruid gemeenschappelijke grootouders (2de graad), overgrootouders (3de graad) of betover-
grootouders (4de  graad) hadden. Het kan daarbij voorkomen dat een betovergrootouder van 
de bruidegom dezelfde persoon is als een overgrootouder van de bruid. Er is dan sprake van 
een dispensatie in de 3de en 4de graad. Soms komt het voor, dat de huwelijkspartners langs een 
lijn een gemeenschappelijke betovergrootouder hebben en langs een andere lijn een 
gemeenschappelijke overgrootouder. Er is dan sprake van een dubbele dispensatie. Voor een 
bloedverwantschap in 3de graad luidt de registratie van de verkregen dispensatie dan b.v. 
'obtenta dispensatione in tertio consanguinitatis gradu equali'. Voor een huwelijk van neef en 
nicht (2de graad, gemeenschappelijke grootouders) moest de dispensatie zelfs uit Rome 
komen. 

Bij hoge heren werd al eens achteraf een stamboom ineen geflanst als een huwelijk geen zegen 
maar een vloek bleek. Daarmee construeerden ze dan een bloedverwantschap die aanleiding 
was om ontbinding van het huwelijk te vragen, i.p.v. dispensatie. 

4. Aanverwantschap. Bij een tweede huwelijk behoorde je een vrijstelling aan te vragen je 
nieuwe huwelijksgenoot behoorde tot je vorige schoonfamilie. Die vrijstelling heette 
dispensatie wegens aanverwantschap of 'cum dispensatione in secundo affinitatis gradie'. Het 
komt in onze genealogie b.v. al wel eens voor dat een weduwe of weduwnaar hertrouwt met 
de broer dan wel zuster van de overledene. Als bijvoorbeeld een man als weduwnaar trouwt 
en zijn eerste echtgenote had eenzelfde overgrootouder als de vrouw waar de man nu mee 
trouwt vindt dispensatie plaats wegens aanverwantschap in de 3de  graad. Ook hier kan 
dubbele dispensatie optreden. Als genoemde weduwnaar en zijn a.s. vrouw een 
gemeenschappelijke betovergrootvader hebben vindt er behalve dispensatie wegens 
aanverwantschap in de 3e graad ook dispensatie wegens bloedverwantschap in de 4e graad 
plaats. 

 

Bruiloftsdans, een schilderij van Pieter Brueghel de jongere uit 1623 
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26 november 1719 trouwen Hubertus Ercken en Aleidis Winters  
(sch.pag. 24)  
 

 
 
N.B. 
18 juli 1722 trouwen Andreas Janssen en Catharina Betten in Kaulille, met ‘dispensatione in 
tertia’ (waarschijnlijk met dispensatie van de drie roepen), et commissione Rdi D Frencken, pastoor in 
Beeck (=met toestemming van E.H. D. Frencken, pastoor te Beek, pro parte sponsi (ten aanzien van de 
bruidegom). Dus Andreas Janssen zal afkomstig zijn van Beek). 
Getuigen zijn Joanna Janssen, Petrus Sijpers en Catharina Elizabeth Janssen’.  Vertaling M. Philippe. 
Bron:  
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098915974/level/file/scan-index/28/foto/515_5000_000_00426_000_A_0051 
(schermpagina 24) 

 
N.B. Zie voor de vader van Andreas Jansen, Jan Janssen alias Kivits, molenaar op de molen van de Edele 
Heren Staten van het Land van Kuik, in Bree: Maes en Dreesen p. 180 e.v. 
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Parochieregisters Overlijden Kaulille 
 

7 januari 1739 overlijdt Mathias Betten in Kaulille. 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916010/level/file/scan-index/81/foto/515_5000_000_00427_000_0_0142_a   sch. pag. 86 
 

28 mei 1751 overlijdt Joannes Paep in Kaulille (par.reg. s.v. sch.pag. 87). 
 

17 januari 1769 overlijdt Petrus Smeets in Kaulille en zijn vrouw is ‘een’ Catharina Betten.  
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916010/level/file/scan-index/84/foto/515_5000_000_00427_000_0_0146 
sch pag 88 
 

19 (of 9) november 1779 overlijdt Joachim Bormans (‘bediend’), man van Aldegundis Betten 
04-12 1783 overlijdt Catharina Betten, weduwe van Joannes Paep, in Kaulille, voorzien van alle 
laatste sacramenten (par.reg. ovl. Kaulille sch.pag. 91).  
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916006/level/file/scan-index/121/foto/515_5000_000_00426_000_B_0162   
sch pag 96 en 99 

 
18 juli 1804 overlijdt Alegonda Betten weduwe Joachim Bormans, voorzien van alle sacramenten. 
28 april 1807 overlijdt Helena Betten, voorzien van alle heilige sacramenten.   
 
N.B. hierna geen Betten’s meer in het overlijdensregister van Kaulille.  
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Parochieregisters Overpelt   
 
De methode van onderzoek is hier anders vanwege het ontbreken van (vroege) indexen op de 
bronnen. Daarom ga ik voor Overpelt uit van wat eerdere onderzoekers14 hebben gevonden 
en gepubliceerd en zoek daarbij (zoveel mogelijk) de originelen. Leidend is de website van 
Marc Philippe met gezinsreconstructies uit o.m. de parochieregisters: 
 
‘Gezinnen in het parochieregister (1592-1800) en de burgerlijke stand (1798-1912) van 
Overpelt.  
Op basis van de dopen en de huwelijken in het parochieregister en de akten van de burgerlijke stand 
werd met behulp van gegevens uit o.a. de schepenbank en notariële akten gepoogd gezinnen samen 
te stellen. Overlijdensdata in het parochieregister werden enkel gebruikt als er zekerheid was over de 
identiteit van de overledene.’ 
 
Ik kies voor het deel parochieregisters 1592-1800 en volg zijn opgaven door de akten zelf te 
raadplegen, ook in verband met de kring van getuigen. Door de verschillend gespelde 
achternamen die maar enige vergelijking met Betten hebben te onderzoeken, krijgen we de 
juiste familieverbanden beter onder ogen. Dan blijkt dat het veelal om schrijffouten gaat en 
bv. dat Beten soms (!) gewoon Betten is.  
Het uitgangspunt wordt dus nu gevormd door de (BET) achternamen zoals opgegeven op 
genoemde website, waarna de bij bekende Betten-families behorende namen geselecteerd 
en nader via de akten bekeken worden. Pas na dit eerste namenonderzoek worden de data 
van belang en opgenomen in mijn PROGEN Betten-genealogie. 
 
We komen tot en gaan uit van de volgende namen en zetten die vanwege zoekgemak in 
historische volgorde: Beten (1), Bethen (1), Betten (5), Betthem (1). 
 

1. De gegevens uit de website laten al direct laten zien hoe de namen gebruikt zijn 
2. We zullen alle Betten-namen langsgaan om zeker te zijn dat alles in zicht is 
3. Voor de van belang zijnde namen de akten erbij opzoeken, opnemen en beschrijven 
4. De onbekende (aangetrouwde) verwanten uit de lijst uit de website opnemen en uit de 

originelen de getuigen en zo in zicht brengen  
5.  

 
1. Betten, Joannes (24 oktober 1675 Beek - 26 september 1741 Overpelt) 

Gedoopt : 24 oktober 1675 in Beek 
Overleden : 26 september 1741 in Overpelt 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-
index/117/foto/515_5000_000_00706_000_0_0345  

 
                                                   
14 Voor Marc Philippe, zie http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/index.htm en voor Bob Joosten, zie 
de DVD PRO-GEN LIMBURG 2016, dan wel  http://www.geneapage.be/gemeenten/overpelt/ov-frm3.htm. 
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Ouders: 
Vader: Betten, Hermanus  
Moeder: Viggels, Catharina  
Familie: 
Getrouwd: 04 mei 1698 in Overpelt  
 

    
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916413/level/file/scan-index/18/foto/515_5000_000_00704_000_0_0035  
 

Getuigen zijn geweest Petrus Smolders en Matthia (Mathias) Bethem (Betten).  
NB Deze Petrus Smolders is bij trouwen in 1693 etc. bij verschillende families aanwezig.  
De rechter tekst ontving ik als kopie van de genealoog, de heer Alfons Kleutghen, 24 april 1994. Deze 
is uit een ouder trouwregister, waarvan de linker een jonger overschrijven is. Opmerkelijk: Petronilla 
Renckens wordt Remkens. 
Verwante: 
 
Reijnkens, Petronella  
Gedoopt : 13 april 1663 in Overpelt   
Overleden : 10 oktober 1719 in Overpelt     
 

 
 
N.B. ESM betekent voor het overlijden van de laatste sacramenten voorzien  
(‘met het oliesel gezalfd’).  
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-
index/117/foto/515_5000_000_00706_000_0_0345 (sch.pag 43) 

 
Ouders: 
Vader: Reynckens, Jacobus  
Moeder: Voets, Elizabetha  
Kind(eren): 
Betten, Margareta (zie nr. 3: 1699-1762) 
Betthem, Joannes (zie nr. 5: 1701-1755) 
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2. Bethen, Margareta (5 januari 1682 Beek - 27 september 1757 Zolder) 
Gofferdt, Nicolaus  
Overleden : 30 april 1747 in Zolder 
Familie: 
Getrouwd: 06 april 1704 in Beek  
Verwante: 
Bethen, Margareta  
Gedoopt : 05 januari 1682 in Beek 
Overleden : 27 september 1757 in Zolder 
Ouders: 
Vader: Betten, Hermanus  
Moeder: Viggels, Catharina  
Kind(eren): 
Goffart, Maria Catharina  
 

3. Betten, Margareta (12 april 1699 Overpelt - 04 april 1762 Overpelt) 
Claes, Goswinus  
Gedoopt : 23 januari 1680 in Balen 
Overleden : 15 januari 1752 in Overpelt 
 
Ouders: 
Vader: Claes, Laurentius  
Moeder: Willen, Margareta  
Familie: 
Getrouwd 1 : omstreeks 1705  
Verwante: 
Van Balen, Maria  
Gedoopt : 25 november 1675 in Overpelt 
Overleden : 08 mei 1728 in Overpelt 
Ouders: 
Vader: Van Balen, Arnoldus  
Moeder: Spelters, Anna  
Kind(eren): 
Claes, Henricus  
Gedoopt : 04 augustus 1706 in Overpelt 
Claes, Anna  
Gedoopt : 04 augustus 1706 in Overpelt 
Claes, Petrus Joannes  
Claes, Anna Maria  
Claes, Elisabetha  
Gedoopt : 29 mei 1711 in Overpelt 
Claes, Josyna  
Claes, Joannes Andreas  
Gedoopt : 15 september 1714 in Overpelt 
Claes, Anna Catharina  
Gedoopt : 11 november 1717 in Overpelt 
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Claes, Gerardus  
Gedoopt : 02 april 1719 in Overpelt 
Familie: 
Getrouwd 2 : 03 augustus 1728 in Overpelt  
Verwante: 
Gerrits, Joanna  
Overleden : 09 mei 1739 in Overpelt 
Kind(eren): 
Claes, Maria Helena  
Gedoopt : 29 juli 1729 in Overpelt 
Familie: 
Getrouwd 3 : 10 januari 1740 in Overpelt  
 

 
Verwante: 
Betten, Margareta  
Getuigen: Joannes Adriaenzens en Wilhelmus Renkens 
Gedoopt : 12 april 1699 in Overpelt 
 

   
 

12 april 1699 is gedoopt Margareta, dochter van Johannis Betten en Petronella (zijn 
echtgenote Renkens/Renckens)  
Ten doop gehouden door Petrus Peten (in de plaats van) Hermanus Betten en Elizabeth Renkens  
NB Het 14 april bij de notatie heeft betrekking op de volgende pagina. De rechter tekst is uit een 
ouder doopboek, waaruit ik deze kopie ontving van de genealoog Alf. Kleutghen, 24 april 1994.  
Bron (sch,pag. 43): http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916407/level/file/scan-index/2/foto/515_5000_000_00702_000_0_0001  
 

Overleden : 04 april 1762 in Overpelt 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-
index/117/foto/515_5000_000_00706_000_0_0345  
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Ouders: 
Vader: Betten, Joannes  
Moeder: Reijnkens, Petronella  
 

4. Betten, Hermanus (… -7 november 1717 Overpelt) 
Betten, Hermanus  
Overleden : 07 november 1717 in Overpelt 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-
index/117/foto/515_5000_000_00706_000_0_0345  

 
Familie: 
Getrouwd: 10 februari 1675 in Beek (zie mijn gegevens van Beek)  
Verwante: 
Viggels, Catharina  
Kind(eren): 
Betten, Joannes (zie 1) 
Bethen, Margareta (zie 2) 
 

5. Betthem, Joannes (17 februari 1701 Overpelt - 06 mei 1755 Overpelt) 
Betthem, Joannes  
Gedoopt : 17 februari 1701 in Overpelt 
Doopgetuigen Mattheus Block in naam van Antonij Betthem en Aleijdis Remkens 
 

 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916407/level/file/scan-index/20/foto/515_5000_000_00702_000_0_0037  
 
Overleden:  6 mei 1755 in Overpelt 
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http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-
index/117/foto/515_5000_000_00706_000_0_0345?lang=nl 

 
Ouders: 
Vader: Betten, Joannes  
Moeder: Reijnkens, Petronella  
Familie: 
Getrouwd 1: 22 juni 1728 in Overpelt  
Verwante: 
Claes, Joanna  
Overleden : 24 november 1747 in Overpelt 
Kind(eren): 
Beten, Petronella  
Gedoopt : 18 augustus 1730 in Overpelt 
Overleden : 06 oktober 1747 in Overpelt 
Familie: 
Getrouwd 2: 12 januari 1749 in Overpelt  
Verwante: 
Voets, Maria  
Overleden : 04 maart 1773 in Overpelt 
 

6. Betten, Aleidis (26 februari 1730 Kaulille - 18 juli 1804 Kaulille) 
Bormans, Joachim  
Gedoopt : 13 oktober 1725 in Valkenswaard (NB, NL) 
Overleden : 19 november 1779 in Kaulille 
Familie: 
Getrouwd: 27 september 1751 in Kaulille  
Verwante: 
Betten, Aleidis  
Gedoopt : 26 februari 1730 in Kaulille 
Overleden : 18 juli 1804 in Kaulille 
Kind(eren): 
Bormans, Maria Helena  
Gedoopt : 07 december 1763 in Kaulille 
Overleden : 11 oktober 1779 in Overpelt 
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7. Betten, Helena (02 november 1735 Grote-Brogel - ) 
Smis, Theodorus  
Overleden : 15 augustus 1786 in Bocholt 
Familie: 
Getrouwd: 03 juni 1776 in Kaulille  
Verwante: 
Betten, Helena  
Gedoopt : 02 november 1735 in Grote-Brogel 
Kind(eren): 
Smis, Petrus Joannes  
 
Aangetrouwde verwanten 
Bij 1: Catharina Viggels: Nadere info http://gw.geneanet.org/mmartens?lang=nl  en in 
PROGEN BETTEN 
Verder bij 1: Jacobus Reynckens 
Overleden : 15 februari 1695 in Overpelt 
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-
index/117/foto/515_5000_000_00706_000_0_0345?lang=nl  

Familie: 
Verwante: 
Voets, Elizabetha  
Gedoopt : 21 maart 1632 in Overpelt 
Ouders: 
Vader: Wouters, Houb  
Moeder: Stalmans, Eel  
Kind(eren): 
Reijnkens, Catharina  
Gedoopt : 27 april 1659 in Overpelt 
Reijnckens, Elizabeta  
Gedoopt : 09 april 1661 in Overpelt 
Reijnkens, Petronella  
Reijnckens, Joannes  
Gedoopt : 01 mei 1666 in Overpelt 
 
N.B. 
Hierna heb ik de Overpeltse doopakten van 1690 t/m 1705 nogmaals nagekeken en gezocht op 
(Jacobus) Betten, zonder resultaat. 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916407/level/file/scans-inventarispagina/11/scan-
index/215/foto/515_5000_000_00702_000_0_0423_b   (sch. pag. 24 tot en met 56).    
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Opmerkelijke vondsten  
 

 
 
Jacobus Remkens (Renkens) en Aleidis Renmkens, doopgetuigen in 1690 
 
Zowel in de namen van de dopelingen als van de getuigen komen de voornamen Jacobus  
en Aleidis met regelmaat voor 
 

 
 
Hier getuigen Jacobus Remkens en Joanna Remkens opnieuw, in 1691 
 

  
 
In 1694 een Aleidis Winters: sch.pag 33, op schermpagina 35 begint 1696 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916407/level/file/scans-inventarispagina/11/scan-
index/215/foto/515_5000_000_00702_000_0_0423_b?lang=nl  
 
De eerste Betten’s die ik daarna tegenkom zijn die bij de doop van Margaretha Betten,  
de dochter van Johannes Betten en Petronella, waar getuigen zijn Hermanus Betten  
en Elizabeth Remkens, zoals bekend:  12 april 1699. 
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De volgende is 17 februari 1701 als Joannes Betten gedoopt wordt, zoon van Joannes Betten (Bethen) 
en Petronella Reijnkens met als getuige Matheus Block in naam van Anthonij Betthem en Aleidis 
Remkens, zoals bekend 
 
Tot en met schermpagina 69 (170) alles doorgelopen en dit blijven de enige doopmelding en zo wie zo 
vermeldingen van Betten-namen in dit doopboek. 
Dus van 1690-1710 zijn dit de Betten-dopen in Overpelt. 
 
Epidemie 
In 1634 en vooral 1635 overlijden vele mensen in Overpelt met de mededeling ‘peste’: er 
was een epidemie. 
 

 
 
6 oktober 1747 overlijdt ene Pieternel Betten in Overpelt  
Van het begin tot hier gekomen, geen Betten en geen Winters in Overpelt. 
 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916416/level/file/scan-index/5/foto/515_5000_000_00706_000_0_0009     
sch pag 39 

 
Conclusie 
Nu de zes plaatsen Beek (een dorpsonderdeel van Bree) van 1637-1797, Bree van 1583-1779, 
Bocholt van 1732-1780, Grote-Brogel van 1690-1805, Kaulille van 1735-1800 en Overpelt van 
1592-1823 op Betten-namen onderzocht zijn, moet ik vaststellen dat er geen aanwijzing van 
Jacobus Betten (met name als geboren of wonend in Kaulille) gevonden werd.  
 
Op deze wijze is dus bevestiging noch ontkenning van de Prince-hypothese mogelijk en blijft 
deze voorlopig nog staan. Om de een of andere reden blijft ook de gedachte dat aansluiting 
toch in de richting van Hermanus en Joannes Betten gezocht moet worden overeind, maar 
zonder bewijsbare feiten. De wijze waarop Jacobus eventueel onderdeel van deze familie is, 
blijkt door de parochieregisters alleen niet te staven, noch te ontkennen. Wel zijn er veel 
andere Betten-naamdragers naar voren gekomen en ik besluit deze uit de opbrengst van dit 
onderzoek in mijn Betten-deel van PROGEN op te nemen.  
 

 
 

Oude herberg Het Keizershof in Kaulille(16de eeuw) 
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GESCHIEDENIS VAN ENKELE DORPEN IN DE LOONSE KEMPEN 
 
Omdat het bij dit onderdeel om de plaatsen en nog niet om de gezinsconstructies en de namen 
van de diverse Betten-families gaat, heb ik van de wat grotere plaatsen met meerdere Betten-
gezinnen gegevens over de  historie van die dorpen getracht te vinden. De historische context 
van de Loonse Kempen te kennen, zal  mogelijk van belang blijken in het verdere van de 
zoektocht.  
 
Vooral het boek De Geschiedenis van Bree, S.F. Maes, J. Dreesen, heruitgave deel I en II, 
Heverlee 1884 geeft een gedocumenteerd-historische verhandeling over de geschiedenis van 
dit gedeelte van de Loonse Kempen.  
 
Beknopte geschiedenis van Kaulille, Bussels, Claassen en Dirkx, z.p; z.j. is het enige mij bekende 
werk dat gedegen informatie verschaft over Kaulille. Een in het vooruitzicht gestelde volledige 
geschiedenis van Kaulille door dezelfde drie auteurs heb ik niet kunnen vinden.  
 
De vier dorpen van de bank van Pelt (16de, 17de eeuw), Bijdrage tot de Kennis van de Loonse 
Kempen en van de Teutenhandel, J. Mertens, Overpelt 1984 vormt samen met Kempens 
kramersvolk en De Loonse Kempen enkele van de vele publicaties waarvoor auteur Mertens 
algemene waardering heeft gekregen. Als het gaat over Belgisch Limburg, m.n. Kaulille, Kleine-
Brogel, Neer- en Overpelt, Hechtel-Eksel en over de handelsreizigers uit deze streken (de 
teuten)  en in genoemde periode, vormen deze boeken een Fundgrube.  
 
De door W. Maasen samengestelde Geschiedenis van Bocholt, Bocholt 1974 was het enige dat 
ik eerder over deze plaats (de kerkdorpen Bocholt, Kaulille, Reppel en Lozen) kon vinden.  
 

 
 

Breughel, 1600-1700 (prent, ets), 16e eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek. 
Prentenkabinet Museum Boijmans Van Beuningen 
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Beknopte geschiedenis van Kaulille15 
De eerste vermelding van dit dorp komt voor in 1259, geschreven als Caulille. 
Kaulille is een Kempische gemeente, gelegen in een overgangszone tussen twee traditionele 
landschappen: ten westen het Kempisch Plateau en ten oosten de Vlakte van Bocholt. De vallei 
van de Warmbeek vormt hierin een verticale noordzuidelijke zone, in het westen van het 
grondgebied. In het noordelijke deel van de gemeente ligt een gebied van beboste 
stuifzanden. Het westelijke deel van de gemeente, ten westen van de Warmbeek, behoort tot 
het Kolisbos, een boscomplex daterend uit de 19de eeuw; op de Ferrariskaart (1771-77), is dit 
nog heidegebied. Op de Ferrariskaart staat Kaulille afgebeeld als een typische Kempische 
gemeente: samen met zijn gehuchten Raak en Riet omringd door het akkerareaal, wat verder 
enkele vochtige weilanden of hooilanden en daarbuiten de uitgestrekte heide: ten noorden 
de Dorperheide, de Hostieheide of Bergheide, ten westen de Kolisheide, Broekerheide en 
Breeuwerheide, ten zuiden en ten oosten de Bosschellerheide en Balkerheide. In 1844 
bestond nog steeds 60% van het grondgebied (972 ha) uit heide. Deze heidegebieden werden 
in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw bebost. De vallei van de Warmbeek, in het 
oostelijke deel van de gemeente, werd oorspronkelijk ingenomen door vochtige beemden; op 
de oostelijke valleiwand ontstonden de gehuchten Hostie, onderverdeeld in Achterste, 
Middelste en Voorste Hostie, Winterdijk en Broek; het gehucht Winterdijk of Wintersdijk 
ontleende zijn naam aan de familie Winters, die hier in de 16de eeuw een hoeve had. Thans 
is nog 537 ha van het grondgebied bebost; er zijn 276 ha teelgronden en 465 ha hooi- en 
weilanden. De landbouw wordt gekenmerkt door intensieve veehouderij met nadruk op 
melkvee en met bijhorend grasland en voedergewassen als bodemgebruik. 
Talrijke vondsten uit de prehistorie -onder meer neolithisch materiaal en drie voor-Romeinse 
urnenvelden (opgegraven in 1849, 1868-71 en 1984)- en de Romeinse periode (onder meer 
munten van 41 tot 138 na Christus), voornamelijk op de plaats Marsche Hofkens, achter de 
Lillerbaan, en in Kolisbos. Er werd ook een Romeinse put gevonden, waarschijnlijk om huiden 
te looien en behorend bij de Romeinse villa aan de overzijde van het kanaal, op het 
grondgebied van Hamont, daterend van 200. Merkwaardig in dit verband is de gehuchtnaam 
Hostie, waarschijnlijk teruggaand op het Middelnederlandse hofstede, hostede, met als 
variant hostert; de meeste hostertterreinen waren bewoond in de Romeinse tijd, werden 
verlaten in de 3de eeuw en opnieuw ontgonnen in de Middeleeuwen. 
 
Kaulille behoorde waarschijnlijk oorspronkelijk tot het domein van het Sint-Servaaskapittel 
van Maastricht. Het is niet duidelijk van wie het kapittel deze goederen kreeg, maar het moet 
een zeer oude schenking geweest zijn: het vormde samen met Achel en Sint-Huibrechts-Lille 
één eigendom en één parochie, waarop het kapittel in elke plaats een kerk oprichtte. Deze 
goederen werden later ingepalmd door de graven van Loon en kwamen na 1366 in het bezit 
van de prins-bisschop van Luik. 
 
Op juridisch gebied behoorde Kaulille tot het rechtsgebied van de schepenbank van Pelt. Dit 
gebied omvatte de gemeenten Kaulille, Kleine-Brogel, Neerpelt en Overpelt. De schepenbank 
resideerde in Overpelt, de belangrijkste gemeente van de Bank van Pelt. Zij bestond uit zeven 
schepenen onder wie de schout. De gemeenten waren op bestuurlijk vlak autonoom. Kaulille 
werd bestuurd door twee jaarlijks verkozen burgemeesters. De hogervermelde gemeenten, 
waarbij nog Hechtel-Eksel, Wijchmaal en Luiksgestel (NL) vormden het drossaardambt Pelt. 
De prins-bisschop oefende in dit ambt de grondheerlijke rechten uit en stelde er de drossaard, 
                                                   
15 Zie de gedocumenteerde bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121908. 
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de schout, de rentmeester en de andere ambtenaren aan, die optraden in zijn naam. Aan de 
acht hogervermelde dorpen werd in 1585 de heerlijkheid Grevenbroek (Achel, Sint-
Huibrechts-Lille, Hamont) toegevoegd, zodat het drossaardambt Pelt-Grevenbroek sindsdien 
elf gemeenten omvatte. Een belangrijke rol in de Bank van Pelt en in het drossaardambt 
speelde de familie van den Steen (a Lapide). 
 
Er bevond zich ten minste één leengoed op het grondgebied, het Neelshof of Nelishof, gelegen 
in het gehucht Winterdijk aan de huidige Elshovenstraat. Voor het eerst vermeld in 1380 als 
eigendom van Theodoricus de Scharen; in de 15de eeuw in het bezit van de familie Neels, 
vanaf 1560 van de familie Crijns van Bocholt. Waarschijnlijk werd de hoeve in de 17de eeuw 
verwoest, en keerden de bewoners er niet meer terug. Bij de herontginning van de plaats in 
de jaren 1930 werden de funderingen van het gebouw gevonden. 
 
In 1554 werd de nog bestaande Sint-Jorisschutterij opgericht. Kaulille had een schans aan de 
noordoostelijke zijde van de huidige Raakstraat, tussen de Pastoor Langensstraaat en de 
Schansweg; zij was circa 1 ha groot en wordt voor het eerst vermeld in 1647. Zij was eigendom 
van de gemeente. In 1654 kreeg pastoor Vander Straeten van de gemeente de toelating om 
een woning op de schans te betrekken; in 1726 wordt hier een nieuwe pastorie gebouwd. De 
schans is nog duidelijk zichtbaar op de stafkaart van het Dépôt de la Guerre (1878). De 
grachten werden in de jaren 1870 gedempt. De oude pastorie op de schans werd in 1868 
verkocht. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog begon de pest zich te manifesteren vanaf 1572. De periode 
1579-80 kende een ongenadige epidemie. In Pelt werden 153 sterfgevallen geregistreerd, wat 
een enorm hoog aantal was; de bevolking werd in dat jaar gedecimeerd. 
 
Over het bezit van de omliggende heidegebieden rezen verschillende conflicten met de 
naburige gemeenten, o.m. met Bocholt (1447), Sint-Huibrechts-Lille (1720-21) en Neerpelt 
(1632). 
 
Op kerkelijk gebeid was de Sint-Monulfus en Gondulfusparochie een ‘filiaal’ van Achel, en 
evenals Achel waarschijnlijk gesticht door het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. Het kapittel 
richtte op elk van zijn drie hier gelegen goederen, Kaulille, Achel en Sint-Huibrechts-Lille, die 
samen één parochie vormden, een kerk op toegewijd aan Sint-Monulfus en Gondulfus. In 
Kaulille gebeurde dit waarschijnlijk in de 12de-13de eeuw. Tussen 1139 en 1309 werd het een 
afzonderlijk parochie. De kerken kwamen later in handen van de graven van Loon, nadien van 
de prins-bisschop van Luik. De pastoor bezat alle tienden en stond dus ook in voor het 
kerkgebouw. Wegens de geringe inkomsten was de kerk van Kaulille slechts een quarta 
capella. Een quarta capella of kwartkerk was in de middeleeuwen een parochiekerk die een 
kwart van de cijns (belastingen) afdroeg. De parochie waar de kerk toe behoorde, ontstond 
door verdere afsplitsing van een dochterkerk. De welvarendste kerk, de zogenoemde ecclesia 
integra, betaalde het meest. 
 
Kaulille was steeds een vrij arme Kempische landbouwgemeente gelegen temidden van grote 
heidegebieden. Zoals in alle dorpen van de Loonse Kempen was de schapenteelt tijdens het 
Ancien Régime een belangrijke bron van inkomsten. Er was zelfs een wol overschot dat 
verkocht kon worden, meestal voor de belangrijke wolmarkt van Weert (NL), waar zich van 
oudsher een textielnijverheid kon handhaven, gericht op goedkope stoffen van lage kwaliteit, 
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waarvoor de wol van de Kempische schapen in aanmerking kwam. In Kaulille bood ten minste 
één derde van de gezinnen wol te koop aan. 
 

    
 

Oude herberg-afspanning in Kaulille16 
 

In de Teutenregio, een 40-tal aan elkaar grenzende dorpen in de Limburgse, Noord-Brabantse 
en Antwerpse Kempen, lag het ambt Pelt-Grevenbroek centraal. Kaulille had een tiental 
Teutenfamilies, die hun handelsgebied voornamelijk in de streek van Drenthe, Groningen en 
Zuid-Holland hadden. Vooral in de 16de eeuw legden de landbouwers van de Bank van Pelt 
zich veeleer toe op vee- en Teutenhandel dan op landelijke nijverheid. Eén van de typische, 
eeuwenoude Teutenstielen was het snijden van dieren; dit waren de zogenaamde dieren-
lubbers. De veehandel nam in Pelt eind 16de eeuw af om daarna snel te verdwijnen. De hele 
Teutenhandel verdween volledig in de 20ste eeuw. 
In 1803 wordt een watermolen op de Warmbeek vermeld; bij gebrek aan water werd deze 
molen echter weldra afgebroken. In Kaulille staat nog steeds een windmolen, daterend van 
1894. 
Het graven van het Kempisch Kanaal in 1840, dat door het noordoosten van de gemeente 
loopt, was een stimulans voor de verbetering van de heide in de omgeving, meer bepaald de 
Dorperheide. In 1855 koopt Slegten-Sneyers van Sint-Huibrechts-Lille 70 ha heide van de 
gemeente, grotendeels gelegen ten westen van het kanaal, begint hier een grote 
landbouwuitbating, en bouwt er zijn woning met park. In 1881 worden deze ontgonnen en 
beboste heidegebieden aan de firma Cooppal verkocht voor de oprichting van een 
buskruitfabriek (ging in 1990 failliet en de terreinen werden verlaten). 

                                                   
16 Dit is Het Keizershof, in het centrum van Kaulille, een oude teutenwoning en afspanning uit de 16de eeuw. Ze 
vormde het decor van het jaarlijkse teutengelag. Wanneer de teuten van hun reizen terugkwamen, vierden ze 
hier het welslagen van hun handelsreizen. Sinds 1554 staat dit gebouw als 'in den Keizer' vermeld. Dit hield zeker 
verband met de plaatselijke schutterij St.-Joris die hier vroeger hun schuttekamer had. De ook in 1554 opgerichte 
schutterij van Kaulille had haar schuttekamer in deze herberg, waar de schutterij (wapens om te schieten) 
bewaard werd. Het werd het stamhuis van de familie Neven, een bekende teutenfamilie. In 1787 kocht Theodoor 
Neven het kapiteinschap van de gilde Schutterij Sint Joris. Naast een afspanning (herberg) was er aan Het 
Keizershof ook een paenhof (brouwerijtje) verbonden. Teuten waren rondtrekkende handelaars. Ze kwamen 
vooral voor in Noord-Limburg (Kaulille, Hamont, Peer, St.-Huibrechts-Lille, Eksel, ..). Tijdens de wintermaanden 
vervaardigden ze hun handelswaren. Zo had je o.a. textielteuten, koperteuten en elleteuten. Tijdens de 
zomermaanden trokken ze dan naar Nederland, Noord-Duitsland en zelfs Denemarken om er hun goederen te 
verkopen. Het waren meestal welgestelde lieden. Dat zag je o.a. aan hun fraaie woningen, waarvan er nog 
tientallen in Noord-Limburg bewaard zijn gebleven. Eénmaal per jaar hielden ze dan een groot ‘teutengelag’ in 
Het Keizershof om hun handelssuccessen te vieren, ontspanning bij elkaar te zoeken, besprekingen te voeren en 
hun volgende reis voor te bereiden.   
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Kaulille was oorspronkelijke een straatdorp aan de Breeërweg, Dorpsstraat en Kaulillerweg. 
De eerste grote woonuitbreiding, vanaf eind 19de eeuw gebeurde aan de Fabrieksstraat, in 
de richting van de buskruitfabriek. In de tweede helft van de 20ste eeuw kreeg het dorp door 
de aanleg van verschillende nieuwe wijken het uitzicht van een hoopdorp. In 1972 werd een 
dorpsplein aangelegd, voorzien van gemeentehuis en bibliotheek. Oppervlakte: 1.656 ha. 
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Uitgebreide geschiedenis van Bree 
Het eerder genoemde boek De geschiedenis van Bree (1946 en 1952) van de auteurs S.F. Maes 
en J. Dreesen, dat origineel uit twee delen bestond en in een band is heruitgegeven in 1985, 
is een standaardwerk gebleken. Pater Felix Maes zal naar ik begrijp deelkritiek ondervonden 
hebben, maar niemand heeft voor zover ik heb kunnen nagaan het grandioze werk van deze 
zoon van Bree kunnen verbeteren. Vandaar dat het tot nu toe eigenlijk het meest geciteerde 
werk is gebleken wanneer er over Bree’s historie geschreven wordt.  
Een van de auteurs die in onze tijd de waarde van het werk van Maes en Dreesen door citaten 
laat blijken, is Peter Fasol. In zijn genealogie en historisch onderzoek naar de familie Fasol 
geeft hij een evenwichtige mix van verhalende tekst, ondersteunend beeld en de 
gebeurtenissen van diverse voorvaderen Fasol, zeker ook in Bree.17  
Uit de geschiedkundige beschrijvingen die Fasol onder meer ontleent aan Maes en Deeesen, 
neem ik hier een paar pakkende gedeelten uit de 18de eeuw over, die de geschiedenis van 
Bree tekenen. Dit voorafgegaan door korte beschrijvingen van perioden en gebeurtenissen in 
de zeventiende eeuw, alles in het perspectief van het stadje Bree. 
 
‘De belangrijkste politieke gebeurtenissen moeten zijn weerslag hebben gehad op het 
dagelijks leven van elke Zuid-Nederlander, waar hij ook woonde. Op 5 mei 1609 was het 
Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog ingegaan: Aartshertog Albrecht slaagt erin een 
bestand te sluiten met de opstandelingen in het Noorden. Dit worden jaren van vrede en 
welstand in de Zuidelijke Nederlanden. Spaanse huurlingen die het Land van Luik hadden 
afgestroopt in het eerste decennium van de 17e eeuw verdwijnen uit de streek. Het 
Prinsbisdom Luik, waartoe Bree (waar Jacob later zal gaan wonen) behoorde, werd sinds 1612 
geregeerd door Ferdinand van Beieren, die tevens bisschop van Munster, Hildesheim, 
Paderborn was, abt van Stavelot en bovenal bisschop van Keulen en daarmee ook keurvorst 
van het Heilige Roomse Rijk. Bree was één van de ‘Goede Steden’ van het prinsbisdom Luik. 
 
Dertigjarige Oorlog 
De Dertigjarige Oorlog, die in 1618 uitbrak, was een conflict tussen coalitie rond de keizer van 
het Heilige Roomse Rijk, waar ook Spanje deel van uitmaakte, tegen wisselende coalities van 
voornamelijk protestantse staten. Het begon als een godsdienstoorlog toen katholiek Spanje 
en Oostenrijk tussen 1618 en 1630 het noorden van het Heilige Roomse Rijk voor het 
katholieke kamp veroverden, wat het lutherse Zweden tussen 1630 en 1635 ongedaan maakte 
door met de Noord-Duitse lutheranen Noord-Duitsland te heroveren en er het lutheranisme 
in ere te herstellen. Daarop startte Frankrijk met Zweden de oorlog opnieuw op met als doel 
louter om Spanje en Oostenrijk/de keizer te verzwakken, wat in de jaren 1640-1648 volop 
lukte. 
 
In deze laatste fase was de oorlog van een religieus conflict overgegaan tot een oorlog om het 
machtsevenwicht tussen staten. In totaal maakte de oorlog naar schatting 6 tot 12 miljoen 
slachtoffers, vooral in Duitsland. In Luik woedt van 1613 tot 1649 de strijd tussen de 
bisschopsgezinde en door Spanje gesteunde Chiroux, en de Grignoux, de volkspartij, die zich 

                                                   
17 http://www.fasol.nl/tag/familiegeschiedenis-fasol/. Dit onderdeel over de geschiedenis van Bree is groten-
deels ontleend aan deze website en dus aan het boek van Maes en Dreesen, alsook aan het vaker in mijn boeken 
geciteerde werk o.r.v. I. Schöffer, H. van der Wee, J.A. Bornewasser, De Lage Landen 1500-1780, Amsterdam 
1991 (5). Mijn dank en respect geldt in het bijzonder het werk van Fasol vanwege het excerpt op deze fraaie en 
genealogisch instructieve website, dat o.m. genomen is uit het geschiedkundige werk van Maes en Dreesen.  
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verzet tegen de absolutistische maatregelen van de bisschop en de steun krijgt van Frankrijk. 
Prinsbisschop Ferdinand van Beieren regeerde in Luik met ijzeren hand. Hij verzette zich tegen 
democratisering en verbood in 1618 het drukken van niet goedgekeurde boeken. 
 
In 1621 was het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog beëindigd. Gulik viel dat jaar 
weer in Spaanse handen. Bergen op Zoom (‘houdt u vroom, stut de Spaanse scharen’) hield in 
1622 stand tegen de Spanjaarden, maar in 1625 viel Breda. Spanje had echter grote 
economische problemen en ging in 1627 bankroet. Tot overmaat van ramp veroverde Piet 
Hein in 1628 de gehele Spaanse zilvervloot: naast een financiële ramp ook een publicitaire 
ramp voor Spanje. De kansen keerden. Eveneens in 1628 versloeg de Franse koning de 
calvinisten (hugenoten) bij La Rochelle (de ‘Bartholomeusnacht’). Dit versterkte de positie van 
Frankrijk, dat een bondgenoot van de Republiek was, ten opzichte van Spanje. Veel hugenoten 
vluchtten vanuit Frankrijk naar de Republiek. 
 
De Spaanse interventie bij de successieoorlog in Mantua in 1629 werd een mislukking. De 
Spaanse legers in de Nederlanden kregen bijna geen geld meer. In Maastricht, ’s-
Hertogenbosch en Cambrai zag men bedelende soldaten en om niet van honger en kou te 
sterven namen velen hun toevlucht tot diefstal en plundering. Er werd bijna massaal 
gedeserteerd: van 340 Henegouwse en Doornikse troepen die naar Brabant waren gestuurd, 
waren er maar 104 over. (Peter De Cauwer: ‘Tranen van bloed – Het beleg van ’s-
Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629’, pag. 47). 
 
De Spaanse positie wankelde. In 1629 veroverde stadhouder Frederik Hendrik van Oranje ’s-
Hertogenbosch. Het beleg duurde van april tot half september. Na de inname werd het 
katholicisme verboden en verlieten op 17 september met het Spaanse garnizoen veel 
katholieke inwoners en de geestelijkheid de stad, in ieder geval honderden, en trokken naar 
het zuiden, in de hoop dat het daar veilig zou zijn. 
 
De Dertigjarige Oorlog was voor plattelandsplaatsen (zoals bijvoorbeeld Bree) een tijd van 
armoede, onzekerheid en overlast van rondtrekkende huurlingenlegers. Bree was daarom 
volledig omwald en omgeven door een stadsgraaf of gracht van 7 meter breed en andere 
kleinere plaatsen bouwden schansen waar de bevolking zich in veiligheid kon brengen. 
 

 
 

Zicht op Bree in 1740, Remacle le Loup (1694-1746)  



85 
 

Maastricht 
Stadhouder Frederik Hendrik heroverde in juni 1632 zonder al te veel moeite de steden 
Roermond, Sittard en Venlo op de Spanjaarden. Maar zijn aanvallen op Maastricht 
ondervonden veel weerstand. Na een bloedige strijd wist hij op 22 augustus 1632 ook 
Maastricht in te nemen,18 dat het recht bedingt om katholiek te blijven. In de tweeherigheid 
van Maastricht werd de plaats van de Spaanse koning (in zijn hoedanigheid van hertog van 
Brabant) overgenomen door de Staten-Generaal, die mét de prinsbisschop de stad voortaan 
bestuurde. 
In 1631 had Prinsbisschop Ferdinand in Luik zijn macht weten te herstellen, maar de inname 
van Maastricht leidde in Luik tot tweespalt tussen de Chiroux (de aanhangers van de 
prinsbisschop, getrouwe katholieken en gegoede burgers) en de Grignoux (alle misnoegden: 
de volksmassa, de vreemdelingen, voorstanders van gewetensvrijheid, vijanden van de 
kloosters, protestanten, republikeinen en aanhangers van Frankrijk dan wel de Republiek der 
Verenigde Provinciën). De verkiezingen van 1633 werden gewonnen door de laatsten. De 
Luikse burgemeester van de Grignoux, La Ruelle, wordt in 1637 vermoord. De Vrede van 
Tongeren van 26 april 1640 bracht verzoening tussen prinsbisschop Ferdinand en zijn 
onderdanen (Schöffer, De Lange Landen 1500-1780, pag. 410-416). 
 
Bree had rond 1634 ongeveer 1150 inwoners (218 gezinnen). In dat jaar werd Bree getroffen 
door de pest: er waren in 1634 54 slachtoffers; de ergste jaren waren 1635 met 208 
slachtoffers. In twee jaar tijd stierf eenderde deel van de bevolking. Deze ziektes werden 
verspreid door de talrijke troepenbewegingen rond Bree in die jaren. Zo waren daar in 1635 
keizerlijke troepen van Ottavio Piccolomini, met de Weertse burgemeesterszoon Jan van der 
Croon in zijn gelederen. Deze Jan van der Croon bouwde in deze jaren een indrukwekkende 
militaire carrière op onder Wallenstein en Piccolomini (en eindigde zelfs als commandant van 
Praag en vice-commandant van Bohemen). In 1635 trok hij als hoofdman in Piccolomini’s leger 
naar de Rijn en de Nederlanden om Ferdinand van Oostenrijk te steunen tegen de Fransen. In 
1636 is hij met Piccolomini bij Stevensweert. Tussen 1636 en 1639 is hij in Opper-Gelre en de 
Weerter landstreek. 

                                                   
18 Zie R.P.J.W.M. van der Heijden Verdoemde stad, het beleg om Maastricht in de strijd om de stedenkroon 1632, 
Maastricht 1983 en Sjaak Collijn ‘Quod Traiectum ad Mosam XIII diebus cepit’; Sebastien LePrestre de Vauban 
en het beleg van Maastricht in 1673, waaruit: ‘Het voornaamste doel van de campagne was echter zoals gezegd 
de Zuidelijke Nederlanden bevrijden. De algemene verwachting was dat dit gebied in opstand zou komen 
wanneer het leger van de Republiek langs de Maas naar het zuiden marcheerde. Om de bevolking aan te sporen 
tot opstand werd op 22 mei een pamflet verspreid door de zuidelijke Nederlanden. Op 28 mei vertrok het Staatse 
leger uit Nijmegen. Na achtereenvolgens Venlo, Roermond en Sittard zonder serieuze strijd in te hebben 
genomen, stond het leger al op 10 juni voor de poorten van Maastricht. Maastricht werd van alle kanten 
ingesloten. De aanval concentreerde zich net als in 1579 op de Brusselsepoort. Een Duits ontzettingsleger onder 
leiding van de graaf van Pappenheim kon de belegeringsring niet doorbreken en werd op 17 augustus na een 
felle slag bij Amby teruggeslagen. Hierop werd duidelijk dat de stad voor de Spanjaarden niet meer te redden 
was. Op dat moment nam de bevolking het heft in eigen hand. De gevolgen van het beleg van 1579 hadden 
dusdanig veel indruk gemaakt dat het volk de Maasbrug en de Brusselsepoort bezette en zo de gouverneur 
(doordat de gouverneur van Maastricht, Claude van Lannoy, op dat moment een veldtocht voerde in Duitsland, 
werd het bevel over de vesting waargenomen door de gouverneur van Limburg en Overmaas, Guillaume Bette 
van Lede, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bette, jcb). Net als tijdens het beleg van 1579 vocht de bevolking mee 
met het 3000 man sterke garnizoen, in dit geval echter aan de zijde van de Spanjaarden.  dwong tot 
onderhandelen. Op 21 augustus stuurden de belegerden een onderhandelaar naar het kamp van de Staatsen en 
een dag later werd de capitulatie getekend. Waar de burgers in 1579 zich met hand en tand verdedigd hadden 
tegen de belegeraars, waarvoor zij uitgebreid geprezen werden, dwongen zij in 1632 juist de stad tot overgave. 
Dit is echter gezien de gebeurtenissen van 1579 begrijpelijk.’ 
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Als we de gangen van de legers nagaan die zich de komende jaren rond Bree zouden melden, 
zien we een gemeenschappelijke deler: al deze troepen hadden in 1634 deelgenomen aan de 
Slag bij Nördlingen (in Beieren). De keizerlijke troepen behaalden daar een belangrijke 
overwinning op de Zweden. Aan de keizerlijke kant vinden we daar Piccolomini, Isolani, Jan 
van Werth en Jan van der Croon. Aan protestantse kant was er Wilhelm V (de toen nog levende 
echtgenoot van Amalia Elisabeth van Hessen). Piccolomini – en Jan van der Croon – hadden 
daarvóór in Italië gevochten. In 1629-30 belegerden zij Mantua. Piccoloni’s troepen 
plunderden het platteland, dat te kampen had met een pestepidemie waardoor de bevolking 
werd gedecimeerd. Na de verovering van Mantua en het sluiten van vrede was Piccolomini 
enkele maanden gijzelaar in Ferrara. 
 
In 1636 werd Bree belegerd door een keizerlijk huurlingenleger van 4000 Kroaten van Johann 
Ludwig Hektor von Isolani, met de Beierse generaal Jan van Werth door prinsbisschop 
Ferdinand ingehuurd van februari tot juni 1636 om de orde te handhaven; het beleg werd 
afgeslagen, waarna de troepen hun wraak koelden op een groot aantal Kempische dorpen en 
Bilzen afbrandden. De pest eiste in 1636 in Bree opnieuw 179 slachtoffers. In 1637 werd Bree 
ingenomen door de Fransen, en weer ontzet door de Spanjaarden. Ook Venlo en Roermond 
vallen dan opnieuw in handen van landvoogd don Ferdinand. In dat jaar was het aantal 
inwoners gedaald tot 850. (Maes & Dreesen, dl. II, p. 195-196). 
De stadhouder blijft intussen successen boeken: van 21 juli tot 11 oktober 1637 belegert 
Frederik Hendrik Breda en neemt de stad uiteindelijk in. Op 18 en 19 mei 1643 bij de Slag bij 
Rocroi (in de Franse Ardennen) werden de Spaanse troepen van landvoogd Francisco de Melo 
van de Zuidelijke Nederlanden verslagen door de Fransen, onder leiding van Lodewijk II van 
Bourbon-Condé, hertog van Enghien. 
 
Hessen 
In 1640-41 trokken troepen van Amalia Elisabeth van Hessen door de streek, die 
oorlogsbelastingen van Bree eisten. Amalia Elisabeth, kleindochter van Willem van Oranje, 
was in 1640 aan de macht gekomen als regentes voor haar zoon. In september van dat jaar 
verovert zij de stad Kalkar in het land van Kleef op de keizerlijke legers. Het waren deze 
troepen uit het garnizoen in Kalkar, die in de winter van 1640 en 1641 voor Bree lagen. Zij 
eisten 600 imperialen per maand aan oorlogsbelastingen, maar de stad weigerde en de 
Hessische kapitein onderhandelde met de schout van Bree, Hendrik de Borman. Door de 
streek te versterken en de burgerwachten aan te vullen met 200 ruiters bleef het bij 
dreigementen. Ook in de jaren 1643-46 werd de stad menigmaal gewaarschuwd tegen de 
Hessische troepen, die overigens sinds 1645 niet terug konden naar Kalkar, omdat de stad 
weer gevallen was (Maes & Dreesen, dl. II, p. 32-35). 
 
Reizen 
Bree was inmiddels een stad met een gedecimeerde bevolking. Toch nam men in Bree geen 
vreemden als burgers aan, tenzij na een verblijf in de stad van drie jaar. Degenen die het 
burgerschap van Bree wilden verkrijgen betaalden 4 gulden of 2 leren emmers (voor de 
brandweer) en moesten verklaren katholiek te zijn opgevoed (Maes & Dreesen, ‘De 
geschiedenis van Bree’, dl. II, p. 55). Reizen ging in die tijd, als het niet over water kon, per 
huifkar. Maar de wegen waren slecht en bij slechte weersomstandigheden vaak onbegaanbaar 
door de modder. En bovendien, zeker in het Land van Luik, waren de wegen vergeven van de 
bandieten en rondtrekkende huursoldaten die, bij gebrek aan soldij, alles roofden wat ze in 
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hun handen konden krijgen. Meestal werd daarom in konvooi gereisd. Wie niet weg hoefde, 
bleef binnen de stadsmuren; gereisd werd eigenlijk alleen door kooplieden en 
stadsbestuurders (met name stadsbodes, die brieven en berichten rondbrachten). Verder 
kwam je onderweg lieden tegen als tandartsen, narren en straatmuzikanten. Ook 
wetenschappers en kunstenaars waren reislustig. 
Vanuit Bree was Maastricht de centrale plaats in de regio. De reis van Bree naar Maastricht 
per kar kostte in 1650 twee gulden. Vandaar kon men dan naar Luik met het ‘mercktschip’ 
voor 1 gulden en 12 stuivers. Was er geen schip, dan ging men te voet (Maes II, 172). De 
Staten-Generaal benoemden in Maastricht in 1644 nieuwe ambtenaren en werden 
maatregelen tegen de ‘officieren’ van de koning in het vooruitzicht gesteld. Een jaar later werd 
dit plakkaat echter ingetrokken en bleef alles bij het oude (Limburg’s verleden; geschiedenis 
van Nederlands Limburg tot 1815, p.232-233). 
 
Oorlogsgeweld 
Al snel braken onzekere tijden aan. In oktober 1675 werd het opnieuw onrustig rond Bree. De 
Prins van Nassau overwinterde in de Kempen. Zijn generaal, Weibnom, probeerde Bree in te 
nemen, maar de aanval werd aanvankelijk afgeslagen. In tweede instantie moest Bree 
capituleren. De troepen namen de stad in en richtten vernielingen aan. Ze beschadigden de 
muren, begonnen de 12 kanonnen weg te voeren, beschadigden en plunderden huizen en 
wilden de kerk binnenvallen. Maes en Dreesen (Geschiedenis van Bree: II, p. 39) vertellen dat 
men tot 1901 nog brandplekken op de kerkdeur kon zien die aan deze aanval herinnerden. Er 
moest rogge en schatting worden afgedragen en een Hollands garnizoen overwinterde 
maandenlang in Bree. 
 
Prinsbisschop Maximiliaan had in 1674 vrede gesloten met de Republiek en kreeg prompt 
problemen met de Fransen. Ook Bree zou in maart 1676 binnen de eigen muren de gevolgen 
van het conflict tussen de Fransen en Hollanders ondervinden. De gebeurtenissen zijn in detail 
overgeleverd: 
 
In de middag van 17 maart 1676 kwamen twee mannen te paard aangereden, schijnbaar 
paardenkooplui. Ze bestelden aan de poortwacht twee potten bier. Een van de wachters, 
Simon Cuypers, ging het bier halen in de herberg. Maar toen hij terugkwam stonden aan de 
poort enige Franse soldaten. Kort daarop kwam er nog een tiental bij en daarna nog andere. 
Ze reden zonder te vragen de poort binnen en sloten ze met geweld achter zich. Ook sloten 
ze de andere poorten. Een half uur later verscheen er een groep Hollandse ruiters, die met de 
Fransen wilden afrekenen. Alarm blazend liepen ze rond de stad langs de poorten. De 
Nieuwstadpoort staken ze met stro in brand. In een vuurgevecht vielen er verschillende 
gewonden, die door dokters Philip Mariot en Jan Jacobs, en door de Augustijnen werden 
verzorgd. De Fransen vluchtten daarop weg voor de Hollanders, die inmiddels in de stad 
waren. De Hollanders namen schout M. Jacobs en oud-burgemeester Peeter Boels in gijzeling 
mee naar Weert. Hun vrijlating kostte de stad 1200 rijksdaalders. 
 
De Fransen namen in maart 1676 Luik in en slopen de citadel op 31 maart bij hun vertrek uit 
angst dat deze in de handen van hun vijanden valt. De bastions, halve manen en een aantal 
oude muren worden ondermijnd. Een burgeroorlog onder de Luikse burgers was het gevolg. 
Franse troepen eisten ook dat Bree de verdedigingswerken rond de stad zou afbreken. In 
september 1676 moet Bree voedsel afstaan aan garnizoenen van de Prins van Nassau in 
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Hasselt en 40 stuks vee aan de Brandenburgers in Roermond. 
 
De vreemde troepen waren intussen nog niet uit de streek verdwenen. In november 1677 
waren er garnizoenen Fransen bij Bree (Maes II, 39-40). Op 10 augustus 1678 bij de Vrede van 
Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden krijgt de 
Republiek alle gebieden die nog door de Fransen bezet worden terug, waaronder Maastricht. 
Ook in maart-april 1679 waren er garnizoenen Fransen bij Bree (Maes II, 39-40). 
 
Kleine IJstijd 
De winter van 1683-1684 was in Europa waarschijnlijk tot de winter van 1708-1709 de koudste 
van het tweede millennium. De winter valt halverwege november in, zes weken voor de kerst. 
Na enkele weken vorst bevriezen alle grote rivieren in Europa. Op 2 januari is de Vlaamse kust 
tot 2 mijl uit de kustlijn bevroren. Begin januari is de Theems geheel bevroren, om half februari 
een ijsdikte te bereiken van 11 inch. In totaal is de rivier 41 dagen dichtgevroren geweest. Uit 
Brussel wordt op 29 januari gemeld dat de winkels gesloten zijn en verschillende mensen op 
straat neervallen van de kou. In Antwerpen ligt de Schelde geheel dicht. In Nederland vriest 
het zeven weken lang, met over het algemeen rustig en helder vriesweer, met weinig sneeuw. 
Dit is dan ook de reden dat er zeer grote ijsdikten worden gemeten, tot twee Rijnlandse voeten 
(63 centimeter). Half februari valt in West-Europa de dooi in. De maatschappelijk gevolgen 
van de winter zijn groot, op veel plaatsen zijn tekorten aan voedsel. Een hongersnood, zoals 
na de winter van 1709 heeft echter niet plaats gevonden.  
Op 26 augustus 1684 trok Maximiliaan met Beierse troepen de stad Luik in en herstelde zijn 
macht, waarna hij de democratie afschafte en regeerde als absoluut vorst. Op 2 juni 1688 
overleed hij (Schöffer, pag. 415-416). 
 
Aardbeving van 1692 
Op 18 september 1692 om 14.15 uur werd in heel Nederland een zware aardbeving gevoeld. 
Het epicentrum ligt bij Verviers, en het plaatsje Soiron ten westen van de stad wordt zo goed 
als geheel van de kaart geveegd. Met een kracht van 6,3 op de Richterschaal is dit een van de 
zwaarste aardbevingen die West-Europa ooit gekend heeft. In Roermond stortten de 
gewelven van de Minderbroederskerk in (Sieberg/Annalen des Hist. Vereins für den 
Niederrhein 1858 Blz. 68 (T68-1858 GAR). In Den Bosch bewoog de kerktoren hevig. In 
Amsterdam: waterbeweging op het IJ en in de Amstel; torens van de Oude en Zuiderkerk 
schudden, klokken luiden. De Roode Poortstoren trilde hevig, evenals het Paleis op de Dam. 
In Heerlen: “Op vele plaatsen kastelen en huizen omvergeworpen”. Breda: op wandborden 
die bij archeologisch kernonderzoek werden gevonden stond: “aertbeving overal” en “wasser 
een aertbeving”. In Rekken wordt in het kerkelijk register een zware beving vermeld. In 
Rolduc: “de kerk van het klooster Rolduc werd zo hevig geschokt, dat de top van de gevel afviel 
en de schoorsteen talloze barsten kreeg”. Middelburg: huizen werden beschadigd; schepen 
bewogen. Enkele naschokken op werden op 18 december te Maastricht gevoeld.19 Uit Bree 
zijn geen verslagen bekend, maar ook daar moet de aardbeving gevoeld zijn. 
In augustus 1693 passeerden 4 squadrons ruiterij en 800 dragonders Bree die tegen de 
Fransen optrokken (Maes II, 40). 
 

                                                   
19 Lit.: Sieberg 1940; v.d.Els 1878; Pauls 1893; Meyer 1781; Rutsch 1879; v. Fürth 1890; Janssen 1908; Perrey 
1845; Lorié 1903; ; v. Beurden 1890; Eckertz 1857; Jongeneel 1884; Vogt 1985; v. Beek 1988; v. Gils-Zaczek 1978; 
v. Malde 1990. Uit: Catalogus Aardbevingen in Nederland KNMI 179-1992, G.Houtgast, pag. 46e.v. 
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Stadsbrand van Bree 
In 1697 woedde in Bree een grote stadsbrand, waarbij 70 huizen in de Opitterstraat en 
Hoogstraat in de as worden gelegd. Volgens de overlevering hield het vuur op toen pastoor 
Smeyers met het H. Sacrament vooraan in de Hoogstraat kwam. Een steen met het opschrift 
‘Gheloefd zij het allerheylyg Sacrament des Autaers wardoor den brandt is opghehoy – den 
aen dit huys end syn verbrant 70 huysen’ herinnert hieraan (Maes & Dreesen, II, p. 133-134).  
 
Opnieuw brand en aardbevingen 
Het jaar 1699 verloopt rampzalig. Op 25 maart 1699 brandt het opnieuw in Bree, nu in de 
Gerdingerstraat. In twee jaar tijd werd zo door brand een groot deel van de stad verwoest. 
Waardoor dergelijke branden ontstonden blijkt uit een document uit oktober 1655: dat ‘door 
het bier brouwen en bakken deze stad diverse afbrandingen heeft geleden’ (Maes & Dreesen, 
II, p. 133-134). 
Vlak daarop waren er tot overmaat van ramp ook aardbevingen. Op 22 april 1699 een 
aardbeving van magn. 4.0 (v. Gils), met schade in Maaseik en Roermond 20  Op 22 juni werden 
in Roermond en Maaseik en omgeving 5 à 6 bevingen waargenomen.  
 
Spaanse Successieoorlog 
De Spaanse Successieoorlog (1701-1714) bracht nieuwe onrust. Deze oorlog ontstond na de 
dood van Karel II van Spanje omdat Lodewijk XIV in de ogen van zijn vele kleine en grote rivalen 
de Europese machtsverhoudingen geheel dreigde te verstoren met een aanspraak op de 
Spaanse troon voor zijn kleinzoon Filips van Anjou. Daarnaast waren die rivalen erop uit hun 
eigen territoriale kwesties in hun voordeel te beslechten. 
 
Een Engels-Nederlandse leger van de hertog van John Churchill, de hertog van Malborough, in 
de volksmond ‘Malbroek’ geheten, dat zich in Bree ophield maakte zich niet populair, zoals 
we mogen afleiden uit de folkloristische gewoonte die uit deze tijd stamt, om met de kermis 
op donderdag ‘Malbroek te begraven’. 
Prinsbisschop Jozef Klemens van Beierens regering in Luik was ook geen succes. Hij koos partij 
voor de Fransen en werd in 1702 door de Spanjaarden verjaagd. Pas in 1715 keerde hij vanuit 
Frankrijk terug. (Schöffer, pag 417). 
In de winter van 1705 kregen de burgers van Bree tot die maal toe te maken met inkwartiering. 
In 1706 lag een regiment Zwitsers in Bree ingekwartierd, en in hetzelfde jaar ook troepen van 
generaal Rosen. 
 
Winter van 1709 
In de winter van 1709 was er het regiment van generaal Figuenbach. Tot overmaat van ramp 
was deze winter uitzonderlijk streng: tijdens een vorstperiode van 40 dagen bevroor de gehele 
graanvoorraad (Maes & Dreesen, II, p. 41). De winter van 1708-1709 was in Europa met de 
revolutiewinter van 1789 waarschijnlijk de koudste winter van het tweede millennium. In het 
grootste deel van Europa vroor het bijna drie maanden, van Scandinavië tot Italië en van 
Frankrijk tot Rusland bevroren alle grote meren en rivieren. Zelfs het Gardameer vriest geheel 
dicht. In Nederland bevroor de grond tot meer dan een meter diep. Het vee stierf in de 
schuren, loofbomen spleten open door de koude en reizigers vroren onderweg dood in de 
koudste winter sinds mensenheugenis. Wijnvaten bevroren in de kelders, fruitbomen gingen 
massaal verloren, en zelfs eiken overleefden het niet. De graanteelt ging ook verloren. De 
                                                   
20 Lit. Sieberg 1940; v. Gils-Zaczek 1978. Uit: Catalogus Aardbevingen in Nederland KNMI 179-1992, G.Houtgast. 
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winter had ernstige hongersnoden tot gevolg, vooral Frankrijk werd zwaar getroffen. Naar 
schatting 600.000 mensen kwamen om door deze hongersnood. Alleen Parijs al verloor 24.000 
inwoners. In januari lag de gemiddelde temperatuur in Nederland op -5,1 graden, in Berlijn 
zelfs op -13,2 graden. De koudste dag in Nederland was 20 januari 1709. Te Keulen bevriezen 
die dag vijf schildwachten. De gemiddelde temperatuur van de gehele winter komt in 
Nederland uit op -2,3 graden.  
Een verslag uit die tijd geeft de situatie weer: ‘De Zuyderzee vroor dicht in de winter van 1709 
en het was mogelijk met de slee van Enkhuysen naar Staveren in Vrieslandt te gaan. Schepen 
bij Den Helder weken uit naar andere havens vanwege het grondijs. Op schepen, die toch 
binnengelopen waren, vroren de matrozen dood. Van de bemanning van de Oost-Indische 
schepen, die op Tessel waren gelegen, was veel volk, dat aan land kon komen, weggelopen. 
De meeste daarvan werden in de omringende polders doodgevroren teruggevonden. De 
wegen waren onbegaanbaar door de hoge sneeuw en mensen die toch op pad gingen om de 
dichtstbijzijnde stad te bereiken of om turf te halen in het veen, overleefden het niet. De 
dagen tussen 18 en 21 januari en de dagen erna waren ’t ergst. Er vielen vele doden op het 
platteland en in geheel Noord-Holland boven Alkmaar lagen de Gasthuysen vol met mensen, 
wier voeten en tenen geamputeerd moesten worden. Op 8 maart zit de Maas bij Rotterdam 
nog dichtgevroren. Pas in loop van deze maand wijkt de vorst, maar de gevolgen blijven nog 
lang zichtbaar. Op 3 april moet het jacht van de Admiraliteit van Amsterdam op de Zuiderzee 
terugkeren vanwege het vele ijs tussen Enkhuizen en Stavoren. Op 13 april was het ijs in 
Kopenhagen nog 14 duimen dik en op 1 mei was de haven van Danzig nog bevroren.’ 
 
Inkwartieringen 
Ook de daaropvolgende winter van 1709-1710 was zwaar voor de Breeënaren. Er werd een 
regiment Pruisische dragonders ingekwartierd.   
 
Vrede van Utrecht 
In 1713 maakte de Vrede van Utrecht een eind aan de oorlog. De prinsbisschop werd in 1714 
in zijn macht hersteld, beloofde neutraliteit en terugkeer in het Westfaalse grondgebied. De 
Zuidelijke Nederlanden komen onder Oostenrijks bewind. Voor Bree brak toen een periode 
van vrede aan, die tot 1740 zou duren.  
 
Lange periode van vrede 
Sinds 1713 kende Bree een ongekend lange periode van vrede, die tot 1740 zou duren. 
Gedurende de regering van prinsbisschop George II Lodewijk van Bergen (1724-1743) werd 
geen enkele belasting geheven. In 1724 werd Georges-Louis de Berghes gekozen tot 
prinsbisschop van Luik, wiens bewind in grote rust verliep (hij overleed in 1743). Jacobus 
Henricus krijgt weer een zoon, Michael, gedoopt op 5 april 1725. Zijn oom Anthoen en Helwigis 
Smets zijn peetouders. Een tragische gebeurtenis die in het stadje indruk moet hebben 
gemaakt, was een hevige onweersbui in 1726 tijdens het koningschieten van de schutterij, 
waarbij een moeder en kind overleden en velen gewond raakten (Maes II, 144). 
Het inwonertal van Bree was in 1736 gedaald tot 1132 zielen vanwege allerlei besmettelijke 
ziekten (Maes & Dreesen II pag. 196].  
 
De Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) 
In 1740 volgde Maria-Theresia haar vader Karel VI op als keizerin. Dit was de aanzet tot de 
Oostenrijkse Successieoorlog. Keizerin Maria-Theresia verdedigt met steun van Engeland en 
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Nederland haar rechten op de troon. Er begon weer een periode van inkwartieringen en 
opgelegde schattingen. De opvolging in Luik werd daardoor ook een politieke kwestie. Beieren 
slaagde erin om Johan Theodoor van Beieren, een broer van Karel VII op de Luikse troon te 
zetten en daarmee Maria Theresia de voet dwars te zetten. Met de verzoening tussen Beieren 
en Oostenrijk in 1745 losten de problemen op. Johan Theodoor overleed in 1763. Charles 
d’Oultremont werd gekozen als opvolger (Schöffer, pag. 418-419). 
 
Winter van 1740 
Samen met 1709 is de winter van 1740 één van de koudste van deze eeuw. Het begint al op 
26 oktober te vriezen en de kou zal voortduren tot juni. Bovendien is de zomer de koudste van 
deze eeuw. De eerste vorstperiode begon al begin oktober 1739 en duurde tot eind november. 
Vanaf 5 januari vroor het bij een harde wind 10 tot 20 graden. Troepen wolven trokken in rond 
en vormden een gevaar voor mens en dier. Rivieren bevroren. Pas halverwege maart kwam 
er een einde aan de langdurige vorstperiode. Ook met de lente wilde het niet echt vlotten. De 
lente van 1740 is met een gemiddelde van 5°C de koudste lente uit de gehele weer-
geschiedenis waarvan metingen bekend zijn. Als gevolg van de lage temperaturen verschenen 
plaatselijk pas eind mei de eerste bladeren aan de bomen. De gewassen die na de vorst waren 
opgeschoten bleven in dezelfde stand zonder te groeien, maar ook zonder te verdorren.  
De zomer van 1740 was die naam niet waard. De koudste van de hele 18e eeuw met 
maximum-temperaturen van net boven de 20°C. Door de lage temperaturen smolt de sneeuw 
in de Duitse Middelgebergten pas in de herfst waardoor men pas in het najaar te maken kreeg 
met wateroverlast. De oogsten mislukten en het duurde jaren voordat men dit catastrofale 
jaar te boven was. 
 
Runderpest 
De runderpestepidemie van 1740 zorgde in heel Europa voor zo’n drie miljoen slachtoffers. 
Door het hele land klonken op zondag de gebeden door de kerken. Ook meer aardse 
middeltjes werden gebruikt. De ene dag kregen de zieke dieren bijvoorbeeld rabarbervocht, 
de volgende raapolie en de dag daarna een mengsel van wijn, olie en honing. Pas in 1756 ebde 
de epidemie even weg; om na een paar jaar weer even onbarmhartig toe te slaan. 
 
Op 10 september 1741 moest Bree hooi, stro en haver leveren voor een Frans leger dat in 
Chênée lag. Ook in 1741 wordt de steenweg van ‘s-Hertogenbosch naar Eindhoven door Boxtel 
aangelegd, teneinde een rechtstreekse verbinding van Holland naar Luik te creëren die de 
Oostenrijkse Nederlanden vermijdt. 
 
Inkwartieringen 
Maart 1743 werden zeven bataljons Hannoverse soldaten ingekwartierd in Bree. De 
prinsbisschop gaf toestemming om gedurende de vasten eenmaal per dag vlees te eten, 
behalve op vrijdag en zaterdag. Op zondag mocht men tweemaal vlees eten, zolang de 
troepen niet weg waren. Keizerin Maria Theresia wordt in 1744 ingehuldigd als Landsvrouwe 
van de Oostenrijkse Nederlanden. Om de kosten van de inkwartiering te dekken, werden in 
1745 schattingen geheven. Van 1745 tot 1747 werd Bree herhaaldelijk bezocht door 
Oostenrijkse en Hollandse troepen, die strijd leverden tegen de Fransen: op 2 april 1745 een 
compagnie van 75 man, op 15 april 3 compagnieën van 45 Hollanders, 9 mei het Hollands 
regiment van de prins van Waldeck, 10 compagnieën van in totaal 780 man. Van 31 oktober 
tot 2 november weer zo’n 100 man Hollandse troepen. Met kerst keerden 580 man van de 
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prins van Waldeck weer terug. 
 
En opnieuw inkwartieringen 
Op 25 januari 1746 overnachtten 200 man van de Republiek in Bree, op 16 maart 60 man 
keizerlijke infanterie, op 20 maart 3 compagnieën keizerlijke infanterie, ca. 350 man, die 19 
paarden opeisten om de ‘bagasie’ weg te voeren naar Peer. Op 7 april overnachtten zo’n 340 
man ‘Pandoeren’ (Servokroaten).  
 
In juni 1747 was er het regiment van Maltha. Als die inkwartieringen kostten enorm veel geld, 
waarvoor het stadsbestuur zware leningen aanging. Besmettelijke ziektes onder het vee 
maakten het er in 1745 en 1747-1748 niet beter op [Maes II, 43-44].  
Op 2 juli 1747 is de Slag bij Lafelt (Riemst) tussen Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden. 
Langs de Romeinse heirbaan tussen Tongeren en Maastricht, rond het gehucht Lafelt 
(tegenwoordig een gehucht van Riemst), treffen de legers (in totaal 150.000 man) elkaar. De 
legers o.l.v. Cumberland en Waldeck lijden een nederlaag. De tol die deze bloedigste veldslag 
uit de geschiedenis van Belgisch-Limburg eist, is bijzonder zwaar: 10.971 gesneuvelden aan 
Franse zijde, 6707 slachtoffers bij de geallieerden en 3112 afgeslachte paarden. Andere 
bronnen spreken over ongeveer 5000 gesneuvelden en 10.000 gewonden. 
 

 
 

De slag bij Lafelt  
 

De Vrede van Aken (1748) 
In 1748 kwam de oorlog ten einde met de Vrede van Aken, die een toename van de 
machtspositie van Pruisen en Rusland in Europa betekende. Maria-Theresia regeerde tot 1780 
over de Oostenrijkse Nederlanden, zonder dat er een schot viel. Dat gaf de gelegenheid om 
de nodige herstelwerkzaamheden te doen. In 1754 werd het stadhuis herbouwd en werden 
de poorten hersteld en verbeterd en de stadsmuren werden hersteld. 
In 1754 werd het stadhuis van Bree volledig verbouwd, de Gerdingerpoort werd vernieuwd 
en verbreed, de andere poorten hersteld; ook de verwaarloosde stadsmuren werden hersteld. 
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Aardbeving 
Op 26 december 1755 om vier uur ’s middags was er in Düren (Duitsland) een zware 
aardbeving die ook in (Belgisch) Limburg goed is gevoeld. In Maastricht zijn ‘vele huizen uijt 
malkander gescheurt . Op 18 februari 1756 is er opnieuw een aardbeving om kwart over zeven 
‘smorgens in Düren, kracht 6.  Dit was de hoofdschok, en vele naschokken volgden tot 23 
augustus 1759 (!), toen er ook weer een aardbeving met kracht 6 was, die allemaal in Limburg 
werden gevoeld.21  
 
In 1782 werd Bree getroffen door de runderpest, die vanuit Duitsland kwam. ‘Die niet wel 
gadegeslagen werden, die viel de tong uit’, zo heette het; waarschijnlijk ging het dus om een 
soort mond- en klauwzeer. 
 
Klimatologische wereldramp met grote gevolgen  
Het jaar 1783 bracht ook een klimatologische catastrofe voor Europa: de uitbarsting van de 
IJslandse vulkaan Laki op 8 juni 178322 is de grootste uitbarsting (qua uitgestoten volume lava) 
van een vulkaan op IJsland in historische tijden. Ten gevolge van deze eruptie was het 
noordelijk halfrond in een waas van mist gehuld, waardoor de temperatuur het volgende jaar 
wereldwijd met ongeveer 1 graad Celsius daalde, en er zure regen en misoogsten ontstonden. 
In de warme zomer van 1783 waaide de wind geruime tijd naar het zuidwesten, waardoor een 
wolk met zwaveldioxide en zwavelzuur zich over West-Europa verspreidde, zover 
landinwaarts als Praag. Men schat dat alleen al in Groot-Brittannië 23.000 mensen overleden 
door de gifwolk. De gemiddelde temperatuur in de winter van 1783/84 was tot in Noord-
Amerika ca. 5 graden lager dan normaal. Alleen al in Groot-Brittannië stierven die winter 8000 
mensen meer dan gemiddeld. In Nederland kregen mensen last van hun luchtwegen en hun 
ogen. Er wordt wel gesteld dat de hongersnood in Europa uiteindelijk heeft geleid tot de 
Franse Revolutie. De uitbarsting heeft daarmee dus een enorme (politieke) uitwerking gehad 
op Europa. 
 
Bendes en de Bokkenrijders 
Het is dan wel vredestijd, maar het land is toch in verschillende opzichten in crisis: er heerste 
hongersnood (onder andere veroorzaakt door de eerder genoemde uitbarsting van de vulkaan 
Laki), en de invloed van de denkbeelden uit de Verlichting vinden ingang, terwijl het bewind 
in Luik dat probeert te voorkomen. Misschien is dat één van de oorzaken dat het platteland 
ook in de tweede helft van de 18de eeuw onveilig is.  
 
Het zijn nu vooral autochtone bendes die de bevolking terroriseren. Zij worden in de jaren 
1770 voor het eerst Bokkenrijders genoemd. Ze stelen, maken zich schuldig aan afpersing en 
tarten het gezag. Opmerkelijk feit is dat de bendeleden over het algemeen ambachtslieden 
zijn, met een gevestigde, hoewel dikwijls lage plaats in de maatschappij. De vervolging door 

                                                   
21 Zie http://www.historieroermond.nl/aardbeving/aardbeving.htm: ‘19-01-1760 t/m 05-02-1776 wederom 
Duren, Dl, en ook deze bevingen (5 ¾ )werden in Roermond gevoeld. Düren ligt ook aan de Roer, dus de Roerdal-
slenk was de oorzaak. “Heel lang geleden werd Bree, een plaatsje in Belgisch Limburg, al eens getroffen door een 
aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter,” vertelde geoloog Ronald van Balen van de Vrije Universiteit (VU). 
“Het gebied rondom Bree, Roermond, Sittard, Aken en Keulen is namelijk een actief tektonisch systeem …’. 
22 Grote vulkaanuitbarstingen doen zich op IJsland met regelmaat voor. In 1783 barstte de Laka uit: een vulkaan 
die in de buurt ligt van huidige vulkanen die actief zijn. De uitbarsting duurde negen maanden, veroorzaakte 
hongersnoden in IJsland en heel West-Europa, en zorgde voor een winter die 5 graden kouder was dan 
gemiddeld. 
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de overheid is zeer streng. Verdachten worden op de pijnbank gedwongen tot het noemen 
van namen. Soms wordt verondersteld dat de toenemende criminaliteit niet alleen te maken 
heeft met extreme armoede in deze periode, of een uiting is van sociale onvrede en bewust 
verzet tegen de gevestigde orde, die tot uitbarsting zal komen tijdens de Franse revolutie. 
 
Ook Bree heeft te lijden onder Bokkenrijders. Vooral de naam van Nolleke van Geleen is aan 
die periode in Bree verbonden. Een beruchte crimineel, die uiteindelijk in januari 1790 zal 
worden opgehangen, net als zijn vrouw Barbara Baggen. Zij was geboren op 18 april 1744 als 
dochter van een rijke boer. Nollekes echte naam was Joannes Arnold van de Wal. Zijn vader 
was afkomstig uit Geleen, vandaar zijn bijnaam Nolleke van Geleen. Hij noemt zichzelf 
kleermaker en speelman. Hij was de leider van de Bokkenrijders in de streek rond Bree. Een 
charismatische man, en een fantast. Hij speelde viool en kon goed dansen. In zijn huis was het 
een zoete inval, waar veel mensen logeerden en in- en uit liepen. 
 
Rond de Bokkenrijdersbendes hing een merkwaardige, occulte sfeer, die grotendeels door 
henzelf gecreëerd werd. Barbara Baggen werd op 22 november 1789 gearresteerd. Onder 
marteling bekent ze en noemt namen. Ze bekende ook de beruchte eed te hebben afgelegd: 
“dat haaren man een beeld in de hand hadde van eennen valsche god, representeerdende 
eenen ouden Sinte Machiel met den duyvel daat onder en dat beynsbergen in syne hand 
hadde het beeld Crona.”  
 
Een voorbeeld van de praktijken van Nolleke van Geleen is een bewaard gebleven brandbrief 
uit 1786 aan de welgestelde Laurens Bogaers uit Bree. Zeer waarschijnlijk schreef Barbara 
Baggen de brandbrief.23 
De transcriptie van deze afpersingsbrief luidt: 
‘Nose nose (vrees, vrees) Bougers (Bogaers) desen brief is aen u en gy moet leggen fuijftigh gulden aen 
de Gerdigen (Gerdinger) poort aen die meijdt of hoop die daer likt korste bij de poort neur die kant van 
de Itter (Itteren) poort daer sal liggen eenen roden tiegel stien  (rode stenen tegel) en daer onder sal 
sijn een kuijl daer moet gij het in leggen over morgen avondt omtrent seven uren en soo gij dat niet en 
doet soo sullen u huijs of u sier (schuur) in vier hoeken in brandt steken. En soo dat gij daer ûijt van sekt 
(iets van zegt) of het geldt niet in lekt of wacht opdat het geldt niet gehalt kan worden soo sijt gij  in 
tien  twalf (twaalf) iaere noch niet vrij en dan lieten wij dich of din vrou aen den hoek of kant om vaer 
sieten (omver schieten). En gij moet het leggen kort langs die meijt en din siet maer gerust dat u niet 
mier sal gesieden (en wees maar gerust dat u niets meer zal geschieden) want wij sijn met onse veere 
wij hebben din man sich nogh niet siet (want wij zijn met  ons vier en toch zult ge ons niet zien). 
 
Dit was al de tweede keer dat Bogaers werd afgeperst. Het is duidelijk dat het er niet al te 
gezellig meer toeging in het vriendelijk ogende stadje. Bedreigingen door Bokkenrijders 
werden vaak werkelijk ten uitvoer gebracht. Doordat de eerste afgepersten betaalden, 
regende het brandbrieven in Bree en vooral de dorpen erom heen (ca. 40 in een jaar of drie). 
De bende van Nolleke van Geleen had zich al schuldig gemaakt aan diefstal, roof en moord. 
De bende bestond nota bene uit lokale mensen. 
 
Revolutiewinter 
De winter van 1788-’89, ook wel revolutiewinter genoemd, is de koudste winter in Nederland 
sinds het begin van de metingen in 1706. Waarschijnlijk is het voor in Nederland en België de 
strengste winter van het afgelopen millennium geweest. Op 14 december blijft het kwik vier 
                                                   
23 Zie https://sites.google.com/site/vroomhistory/home/5-de-bokkenrijders. 
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dagen lang onder de –10 graden. Rotterdam meldt op de 14de –18 graden. In Hardenberg 
wordt het –22 graden en de volgende dag wordt in Utrecht een maximumtemperatuur van –
13 graden gemeten. Uit Den Haag wordt in de Leeuwarder Courant bericht dat twee kinderen 
door de koude zijn doodgevroren. Op tweede kerstdag valt de vorst weer in. Een dag later 
staan de thermometers beneden de –5 graden en weer een dag later onder de –10. Hiermee 
begint een voor Nederland extreem koude periode, die, afhankelijk van de locatie, zou 
aanhouden tot 12 of 13 januari. De 29ste en 30ste december verlopen zeer koud met in Brussel 
–20 graden. Daarbij waaide er ook een stevige wind, waardoor de sneeuw kon verstuiven. 
December 1788 werd de koudste decembermaand sinds het begin van de waarnemingen en 
ook nadien is het in december nooit zo koud geweest. Veel bomen vriezen kapot, sommige 
barsten open. Uiteraard vriezen zowel de rivieren als de Zuiderzee dicht en ook de Noordzee 
bevriest tot ruim een halve mijl uit de kust terwijl men tot vier mijl uit de kust grote aantallen 
ijsschotsen aantreft. Op 5 januari 1789 scheef de waarnemer te Utrecht: ‘t Is nu 6 weken dat 
deze koyde bijna aanhoudend geduurd heeft; de armoede groeit dagelijksch aan. Men zegt 
dat er hedennagt een schildwagt op deszelfs post doodgevroren is. In Haarlem wordt op 5 
januari een ijsdikte van meer dan 50 centimeter gemeten. Uit Leuven schrijft men dat door de 
koude al verscheidene mensen zijn doodgevroren. Antwerpen meldt dat de Schelde voor het 
eerst sinds 1740 weer is dichtgevroren.’ Op 27 februari draait de wind naar het noorden en 
de vorst valt opnieuw in. Er volgt een voor de tijd van het jaar zeer koude periode, tot 19 maart 
komt het kwik nauwelijks meer boven het vriespunt. In de nachten vriest het licht tot matig. 
Haarlem meldt op 12 maart min 9 graden. Waarschijnlijk heeft de strenge winter invloed 
gehad op de prijzen van graan, waardoor de maatschappelijke onrust, die uiteindelijk zou 
leiden tot de Franse Revolutie werd aangewakkerd. 
 
In 1789 breken in Brabant en het prinsbisdom Luik gelijktijdig onlusten uit. Anders dan de 
Brabantse opstand is de Luikse duidelijk geïnspireerd op de Franse revolutie. De prinsbisschop 
vlucht naar Trier. Hij bewerkstelligt een expeditie door de troepen van de keurvorst van de 
Palts. Bree bleef steeds trouw aan de prinsbisschop. Bree had in 1789 gedurende vijf weken 
Mainze en Paltse troepen ingekwartierd. Zij verplichtten de bevolking om alle wapens in te 
leveren (Maes & Dreesen II, p. 44). In 1790 trekken de troepen van de keurvorst zich terug 
over de Maas. In juli 1790 onderwierp Bree zich weer formeel aan de prinsbisschop. In 1792 
dringt een Frans leger de Oostenrijkse gebieden binnen. Prins-bisschop Francois-Antoine de 
Méan (1792-94) vlucht naar Duitsland, en Luik, Hasselt, Sint-Truiden en Maaseik worden 
bezet. Franse troepen passeren Bree. In de winter sloegen ze er een grote voorraad brood en 
meel op. In maart 1793 worden de Fransen teruggedrongen en vallen hun voorraden in 
handen van de Oostenrijkers, die het meenemen naar Maastricht (Maes & Dreesen II, p. 45). 
 
Franse Tijd 
Vanaf de capitulatie van Maastricht op 5 november 1794 begint in Bree de Franse tijd. De 
opeisingen die volgen op de bezetting brengen de gemeenten in diepe schulden. Bovendien 
mislukt de oogst van 1794 en is de daaropvolgende winter de strengste van de eeuw, zodat 
de gemeenten ook moeten lenen om de hongersnood te bedwingen. 
 
In 1795 houdt het prinsbisdom Luik op te bestaan, en het gebied gaat deel uitmaken van de 
Franse republiek, rechtstreeks vanuit Parijs bestuurd. In 1796 houdt het Franse bewind een 
volkstelling, waardoor we weten wie op welk adres woonde.24  
                                                   
24 Limburg, Franse Volkstellingen, o.m. kanton Bree:  http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=LB%7C5013%7Cft. 
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Eed van haat 
Eén van de eerste maatregelen van de Franse bezetting is de verbeurdverklaring van het 
grootste deel van de kerkelijke goederen. Een zeer onpopulaire maatregel is de verplichting 
voor priesters, vanaf 1797, van de zogenaamde ‘eed van haat’, waarin de haat tegen het 
koningschap gezworen wordt. Zeer veel geestelijken weigeren deze eed af te leggen, 
waardoor ze het verbod krijgen hun ambt uit te oefenen. Onbeëdigde priesters worden 
gevangen genomen en gedeporteerd. 
Op het platteland, ook in Bree, is het verzet tegen de Fransen algemeen, onder meer vanwege 
de verzwaring van de lasten, maar vooral door de maatregelen tegen de Kerk en de verplichte 
militaire dienst in de Franse legers na 1798, wanneer de conscriptiewet wordt ingevoerd. In 
de Vlaamse gewesten breekt de opstand uit. Deze Boerenkrijg situeert zich aanvankelijk in 
Vlaanderen en Brabant, later ook in Belgisch Limburg. Hij heeft het karakter van een 
guerrillaoorlog gevoerd door grotendeels ongeorganiseerde bendes. Op 4 december 1798 
bezetten de opstandelingen Hasselt. De volgende dag reeds worden zij uit de stad verdreven, 
waarbij zij zware verliezen lijden. Hiermee is de opstand gebroken. 
 

In 1799 wordt een nieuwe grondwet gemaakt, en in hetzelfde jaar wordt de vervolging van de 
onbeëdigde geestelijken stopgezet. De kerken worden heropend. Het Concordaat van 15 juli 
1801 tussen Napoleon en paus Pius VII regelt de onderlinge betrekkingen tussen kerk en staat, 
de godsdienst kan weer in volle vrijheid uitgeoefend worden en de spanningen nemen af, 
waardoor een periode van rust wordt ingeluid. 
 

Verdere literatuurverwijzingen  
Voor een uitgebreide ‘miserie’-kroniek van de 18de eeuw (zelfs van de 11de tot en met de 18de eeuw) in 
deze Loonse contreien verwijs ik verder naar de zeer breed informatieve website van Marc Robben: 
http://www.graafschaploon.be/home 25.  
Tevens is vermeldenswaard het reeds genoemde boek van J. Mertens, De Loonse Kempen : verzamelde 
opstellen over het verleden van Noord-Limburg, Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, Hechtel-Eksel 2009. 
Voor Overpelt, zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120217.  
Interessant vanwege eerdere vermeldingen in dit boek over het Dijkserf (Grote Brogel) is verder het 
boek van R.A.J. Dix: Familie-geschiedenis Dix,  van Loonse Kempen tot Amsterdam 1470-2000, Stichting 
Gens Dix, Arnhem 2000 (ISBN: 9090139028).26   
Van dezelfde auteur ir. R.A.J. Dix verscheen eerder ‘Een doolhof van aliasnamen, waarin drie families 
onderzocht worden, te weten Dyx, Groenen en Betten. Johan Dyx (geb. rond 1640), landbouwer op 
het Dyxgoed, burgemeester in 1697, overleden tussen 1705 en 27-11 1715 trouwt 1689 Maria Betten 
(1668-1735) van het Bettengoed te Grote Brogel.  

                                                   
25 Zie voor de 18de eeuw: http://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/18de-
eeuw, voor Limburg http://www.ppsimons.nl/stamboom/historie1700.htm en de vele heemkundewebsites: 
http://heemkunde-limburg.be/limburgse-heemkringen/. 
26 Een boekbespreking uit Genealogie,  kwartaalblad CBG 2001: ‘Het voorgeslacht van de familie Dix is tamelijk 
ongewoon. De stamvader van de Nederlandse tak, Joannes Christianus Dix (1783-1832), kwam uit Dingelstadt in 
de streek Eichsfeld in Oost-Duitsland en vestigde zich in 1807 in Amsterdam. Op zichzelf is dat geen bijzonderheid 
want veel Duitsers zochten in de 18e en het begin van de 19e eeuw hun heil in Amsterdam. Bijzonder is wel dat 
hij Belgische voorouders had. Zijn vader was afkomstig uit het dorp Grote Brogel in de Loonse Kempen in Belgisch 
Limburg, waar hij een zgn. koperteut (koperhandelaar/koperslager) was. Er bestond namelijk een handelsrelatie 
tussen beide streken en verschillende 'teuten' gingen naar Dingelstadt om daar handel te drijven. Dit Loonse 
voorgeslacht gaat terug tot het einde van de 15e eeuw en begint met Lenaert Dix (ca. 1465-na 1537), landbouwer 
op de 'Dijx Hof' of Dycxgoed onder Kaulille. Zijn dochter N. Lenaertsdochter trouwt omstreeks 1530 met Gosen 
Yven alias Dix. Uit het geslacht Yven stamt dus de beschreven familie Dix. Van het Amsterdamse nageslacht, dat 
in vier takken wordt behandeld, zijn vooral van de huidige generaties veel foto's opgenomen.’   
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DEEL 3   HULP UIT HET VADERLAND  
 
 
 
ZOEKEN NAAR NIEUWE WEGEN 
Nadat ik uit het voorgaande heb geconstateerd dat er op de gevolgde wijze uit het onderzoek 
geen geboortegegevens van Jacobus Betten tevoorschijn komen, heb ik naar nieuwe wegen 
gezocht. Aan een drietal genealogen die gezinsreconstructies van families in dorpen uit de 
Loonse Kempen als onderzoeksgebied hebben, schreef ik de volgende email: 
 
Geachte heer ...,  
  
Mijn naam is Hans Bette, ik woon in Veenendaal (Nederland) en doe al jaren historisch/genealogisch 
onderzoek (zie bv. http://www.bettecolours.nl/historieboeken/ ).  
  
Mijn oudst bekende voorvader Jacobus Betten verklaart in het Noord-Brabantse Fijnaart (1762) aan 
de pastoor (wanneer hij het Heilig Sacrament der zieken ontvangt), dat hij afkomstig is uit Kaulille (de 
pastoor schrijft: ex Caulille). In de monografie die ik over zijn leven schreef (en in het onderzoek naar 
en de boeken over zijn nageslacht) blijft de vraag open welke Zuid-Nederlandse voorouders Jacobus 
Betten had. Mijn eigen onderzoek in Hasselt heeft in 2003 wel veel Betten’s maar geen verbinding 
met Jacobus Betten opgeleverd. Jacobus was bij zijn trouwen soldaat in het Staatse leger en blijkt veel 
later meester-kleermaker te zijn.  
  
1.         Hebt u in uw genealogische gegevens mogelijke aansluitingspunten voor mijn zoektocht naar 
de geboorteplaats-tijd en ouders van Jacobus Bette, die zijn eerste kind, een dochtertje, vernoemd 
naar ene Aleidis en bij wier RK doop (Breda 1726) ene Joannes Betten en Elizabeth Winters de peter 
en de meter waren? Zijn tweede kind noemen hij en zijn vrouw Francijntje Knook: Johannis.  
  
2.         In de PRO-GEN Genealogie uit Limburg (in bezit van 2008, 2009 en 2014) komt de naam Betten 
regelmatig voor, maar geen Jacobus Betten die ik qua jaartal oid kan duiden. In de nieuwe 
Genealogie uit Limburg komt zelfs 109 keer de naam Betten voor (ik heb de dvd nog niet maar vond 
dit op de site).  Waar kan hier een link naar Jacobus Betten geboren ongeveer tussen 1690 en 1700 al 
dan niet in Kaulille (of Overpelt of omgeving) gevonden worden? 
  
3.         Wie doet in het Rijksarchief te Hasselt (Bampslaan) zulk bronnenonderzoek naar dit gedeelte 
van De Kempen aan wie ik dezelfde vraag zou kunnen voorleggen? 
  
Bijgevoegd een uittreksel van het boekje dat ik over Jacobus Bette maakte om u meer inzicht te geven 
in de historische context. Wanneer u mij in dit verzoek verder kunt helpen, stel ik dit op hoge prijs. Ik 
zie naar uw reactie uit. 
Hartelijke groet, 
 
J.C. Bette 
 
Een opmerkelijke emailwisseling 
Twee van de drie aan wie ik schreef, reageerden met antwoorden waarmee ik niet verder 
kom.  
Maar er is een reactie van genealogisch onderzoeker, de heer Marc Philippe uit Hasselt, die 
mij verbaast met zijn gegevens. Ik neem enkele inhoudelijke emails in dit boek op,  die in een 
stroom van gedachtewisselingen tussen hem en mij ontstonden. De emailwisseling blijkt van 
cruciaal belang, waaruit ik hierna enkele delen opneem. Mijn tekst is cursief, die van Marc 
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recht (en oprecht: met zeer veel respect en dank van mijn kant), de inleidende en groetende woorden 
alsook de data van de emails laat ik achterwege, het gaat om inhoud. 
 
Marc reageert op mijn openingsbrief met: 
‘Het belangrijkste probleem is dat de doopregisters van Kaulille pas beginnen in 1725. Als Jacobus dus 
geboortig is van Kaulille zal je hem in principe niet vinden. 
  
Wat de gichten van de schepenbank van Pelt betreft: ik heb die bijna allemaal doorgenomen en ik heb 
nergens een link gevonden met Jacobus Betten. 
Als mensen geen onroerend goed hebben of arm zijn dan zal je hen niet terugvinden in de gichten 
want dan valt er niets te verkopen, te lenen of te erven. 
Het vervelende is ook nog dat Jacobus het land verlaten heeft, wanneer zou je hem dan nog zien 
opduiken in de gichten van Pelt? Mogelijk alleen bij een erfenis. 
  
Op de Pro-Gen DVD van 2015 komt Jacobus ook niet voor. 
  
Wie doet in het Rijksarchief te Hasselt (Bampslaan) zulk bronnenonderzoek naar dit gedeelte van De 
Kempen aan wie ik dezelfde vraag zou kunnen voorleggen? 
Bij mijn weten niemand. Ik kom bijna elke vrijdag in het Rijksarchief te Hasselt. 
  
Ik heb nog eens in mijn notities gekeken. Om je een voorbeeld te geven, op 01-03-1701 komt er in de 
gichten een Matthijs Betten voor die gehuwd was met Eel (Aleidis) Winters. Zij werd genoemd met 
andere familieleden Winters. Maar als er geen kinderen genoemd worden dan heb je het raden naar 
wie de ouders zijn van Jacobus. 
Ik wil maar aantonen dat je in de gichten zoveel families Bettens mag vinden als je wil, maar als Jacobus 
niet genoemd wordt zit je volledig vast. 
  
Geen goed nieuws hé? Groeten. 
Marc Philippe’ 
 
Beste Marc, 
Graag kom ik toch nog eens bij je terug, omdat jij volgens mij bijzonder veel in Overpeltse geschiedenis 
hebt gezocht (gelet op jouw gezinsconstructies, waarvoor zeer veel dank!).  
  
Na enige maanden ben ik weer eens begonnen met het grondig doornemen van de parochieregisters 
van Beek, Bree en Overpelt. 
De door jou genoemde Matthijs Betten in de gichten van 1-3 1701 kan heel gemakkelijk Matheus Betten 
zijn, een zoon van bv. Joannes Betten, de (in mijn voorgestelde hypothese) vader van Jacobus (en 
Matthijs dus). Of anderszins een neef… Over Mathias/Matheus vinden we bij Geneapage: 
http://www.geneapage.be/gemeenten/kaulille/ka-frm3.htm. Matheus krijgt in Kaulille in 1730 een 
dochter die hij …Aleijdis noemt. De naamsverwijzingen van Jacobus naar zijn mogelijke grootvader 
Jacobus Renckens en van genoemde Aleijdis naar een (mij nog onbekende) voormoeder in het geslacht 
Betten ligt wel voor de hand. Ook mijn voorvader Jacobus Betten doopt in 1756 in Breda een dochter 
Aleijdis (peter Joannes Betten, meter Elizabetha Winters, zie daar!). Mathias Betten is in Overpelt in 
1730 peter bij de doop van Petronella Betten, dochter van Joannes Betten (directe lijn) en Joanna Claes. 
Er lijkt dus wel degelijk verband in deze familie te zitten.  
N.B. Uit mijn boeken heeft de eigenaar van hiernavolgende website (goede kennis van me) van mijn 
voorzichtige hypothese een hoogst waarschijnlijke opstelling gemaakt: 
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I68982.php, maar ik vind dat 
hypothesen bewezen moeten worden. Argumenten zijn als toe-leidende weg prima, maar genealogie 
vraagt om bewijsvoering, dunkt me.  
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 Mijn vragen zijn de volgende: 
1. Is er zoals van Bree (het mooie boek van Maes en Dreesen) een historisch boek over Overpelt? 
2. Kan jij de informatie over die door jou genoemde Matthijs Betten met n.b. Aleijdis Winters te 

pakken krijgen (foto of mogelijk zelfs digitaal)? Zo mogelijk ook van de door jou genoemde 
ANDERE Winter-familieleden die genoemd worden? 

3. Wat is de reden dat van Kaulille geen parochiegegevens bekend zijn van voor 1725? Is er door 
genealogen helemaal niets gevonden over die voorliggende Kaulilse periode, ook niet 
samengesteld uit de gichten etc? 

4. Is er ooit een index op de gichten etc. gemaakt van zeg maar 1650-1750? 
  
Marc reageert met: 
‘Die hypothese van de eigenaar van de website over Dinteloord ..., klopt dus niet. Joannes Betten en 
Petronella Reijnkens hadden geen zoon Jacobus (toch niet in het parochieregister van Overpelt) en 
trouwens op 12-04-1699 werd hun dochter Margareta gedoopt. 
  
En dan jouw vragen: 
1) Er is van Overpelt geen historisch boek. 
2) Foto in bijlage. ik hoop dat je het kan lezen en het zal je niet veel verder helpen vrees ik. 
3) Ik weet dat in de 18e eeuw de bokkenrijders in Kaulille de kerk geplunderd hebben. Zijn toen de 
parochieregisters verdwenen? 
4) In het Rijksarchief zijn er van geen enkele (groep) Limburgse gichten indexen gemaakt, met 
uitzondering dacht ik van Maaseik en Hasselt. En nou jij weer.’ 
 
Bettens in Grote Brogel 
Dan stuurt Marc me een overzicht van alle Bettens in Grote Brogel. Deze takken van de Limburgse 
Betten-familie heb ik in de eerste versie van dit boek (nu hoofdstuk 1, pag. 18-20), weliswaar niet in 
een genealogisch systeem, maar wel in de familielijnen al (mede vanwege de vele aliasnamen) redelijk 
uitvoerig beschreven. Bij het onderzoek uit hoofdstuk 2 van dit boek (pag. 52-56)  komen deze Betten-
namen eveneens naar voren.  
 
Het handelt dan over ene Theodorus Betten x Maria Betten, met de dochter Digna Betten. Dygna 
Betten huwt met Andreas Geerkens en krijgt met hem dertien Geerkens-kinderen.  
Bij de doopgetuigen komen we  familienamen tegen als Dyx, Winters, Exelmans, Nouwen, Rutten, 
Schepers, Custers, Bormans, Verhees, Simons, Oomsels en Straets. Bekende familienamen uit deze 
Loonse streek. 
 
Dan is daar Dionysius Betten, gehuwd met Anna Betten, met de dochter Maria Betten. Maria Betten 
huwt met Johannes Dyx en krijgt met hem (volgens deze opgave) drie Dyx-kinderen. 
Bij de doopgetuigen komen we hier namen tegen als Vrancken, Gielen, Theodorus Betten (!) en Anna 
Timmers, Cremers en Gronen, Rynders en Teunissen.    
Zeer interessant, maar vanwege gebrek aan enige voornaamverwijzing zie ik hier niet direct een 
verband met Jacobus Betten. Toch heb ik de gegevens wel degelijk opgenomen, maar zie vooralsnog 
geen reden tot nader onderzoek in de archieven van Grote Brogel.  
 
Twee voorvadergezinnen worden aangedragen 
 
Dan zend ik 12 juli 2016 de volgende email naar Marc Philippe met daarbij een overzicht van wat ik 
heb gevonden over Hermanus Betten en Catharina Viggels en nog wat basale gegevens. 
Gisteren heb ik een wekenlang onderzoek van de digitale parochieregisterbronnen afgerond (vele, vele 
honderden pagina’s zijn op het scherm gepasseerd) met de gedachte dat ik al de gegevens die ik gezien 
en opgenomen heb niet kan laten gelden als een echt bewijs mbt de voorouders van Jacobus Betten uit 
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Kaulille. Enige teleurstelling kan ik niet ontkennen… 
 
Nadat ik het boekje Jacobus Betten… (zie mijn website) in 2003 had geschreven, heeft dit onaffe me in 
het achterhoofd voortdurend dwars gezeten en van tijd tot tijd heb ik er grondig over nagedacht en de 
bronnen voor de zoveelste keer bekeken. Het gaat allemaal wel een bepaalde richting uit, maar er is 
geen sluitend bewijsstuk te vinden. Ook van zijn soldatenleven in het Staatse Leger zijn geen sporen te 
achterhalen. Een drie weken geleden ben ik er opnieuw weer eens voor gaan zitten. Het heeft zeer veel 
opgeleverd, maar niet een sluitende bewijsvoering.  
 
Mijn aanpak was aardig fors deze keer (zie Bijlage Overzicht mappen… om je een indruk te geven). 
Daarbij heb ik deze keer getracht de basale gegevens en de onderzoeksvraag zo helder mogelijk te 
verwoorden en die verwoording gisteren nog weer wat bijgesteld (zie Basale gegevens en 
onderzoeksvraag). Ook had in juni al mijn hypothese getracht zo helder mogelijk voor ogen te krijgen. 
Wat ik allemaal uit de parochieregisters heb overgenomen als mogelijke bewijsvoering zal ik je maar 
besparen. 
 
Ik had het gisteren er even helemaal mee gehad en ben in onze tuin maar eens fors een te groot 
geworden boom gaan snoeien. 
 
En dan krijg ik ineens deze email van jou en merk dat ik het maar zo niet opgeven kan. Gisteren heb ik 
nog de CD 2016 van PROGEN LIMBURG besteld, mogelijk zit daar nog iets tussen (naast alles wat ik al 
heb doorgesjouwd van de website PROG GEN LIMBURG en van jouw materialen m.b.t. Overpelt). 
 
Je schrijft: ‘dan worden de vragen alleen maar groter’… In letterlijke zin heb je gelijk, want er is geen 
einde aan zulk doorvorsen. Maar toch is dit voor mij iets anders. Ik heb het vermoeden dat het bij mijn 
voorgeslacht in Belgisch Limburg om een gewone boerenfamilie gaat. Daarvan heb ik me terdege 
gerealiseerd dat ze geen wereldschokkend nieuws hebben teweeg gebracht en dus in de gewone analen 
zo rond 1600 niet of bijna niet meer te achterhalen zijn. Maar daar zit tegelijk het venijn… Ik ben nog 
maar in de 18de eeuw bezig met Jacobus… 
 
Waarop ik dezelfde avond de volgende openbarende email ontvang met opmerkelijk nieuws: 
 
‘Ik zal je eens een paar foto’s doormailen (via WeTransfer) uit de schepenbankregisters van Pelt. 
  
Je weet dat er in Kaulille een gezin is Mathias Betten x (13-06-1717) Elisabeth Broeckmans (°Neerpelt 
06-08-1689), dochter van Gysbertus Broeckmans en Catharina Goeiens. 
Twee gekende kinderen in het parochieregister: de tweeling Wilhelmus en Aleidis Betten (°26-02-
1730). 
  
De akte van 02-07-1726 zegt dat Matthijs Betten en echtgenote Elisabeth Broeckmans op 26-06-1726 
hun vruchtgebruik van hun huis en hof te Kaulille hebben afgestaan aan hun zoon Jacob Betten, die 
gehuwd was met Francijn Knoock !! Vervolgens verkoopt Jacobus zijn kindsgedeelte aan zijn zuster 
Catharina voor 200 gulden. 
  
Als Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans in 1717 huwden, hoe kunnen die dan in 1726 al een 
gehuwde zoon Jacobus hebben? 
Was Jacobus een voorkind of is er in Kaulille nog een gezin Betten-Broeckmans? 
  
De volgend foto: twee akten van 20-06-1719. 
Matthijs Betten en zijn zwager Jan Broeckmans (°Neerpelt 07-11-1687) erven alle goederen gelegen te 
Neerpelt op het Broeseind van hun (schoon)moeder Lijn Geunis (Catharina Goeiens ?). 
Op dezelfde datum erft Matthijs Betten van zijn schoonmoeder via haar testament een stuk land 
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genaamd “den Mortel” en een groesbroek genaamd “het Savelbroek”. 
  
Op 20-05-1719 is er in Neerpelt een Catharina Gevens of Geuens overleden. Dat zal mogelijk dus 
Catharina Goeiens zijn. 
  
Tot slot is er een akte van 26-01-1734 waarbij op 22-01-1734 Matthijs Betten van Kaulille met zijn 
echtgenote Elisabeth Broeckmans de Neerpeltse erfgoederen van Elisabeth (met uitzonderling van een 
broek genaamd ‘de Savel’ gelegen aan de volmolen1) verkopen aan Adriaen Kleijmans2 voor 450 gld. 
  
Daar zit ik me nu al de ganse dag het hoofd over te breken om die puzzel te ontwarren, maar het lukt 
mij niet. Zet je maar schrap.’ 
 
Mijn reactie daarop: 
 
Beste Marc, ik ben perplex. Na dertien jaar wordt me door jou een nieuwe voorvader ‘bewezen en wel’ 
aangereikt in Matthijs Betten. Het zijn dus andere bronnen dan alleen de parochieregisters die hier de 
bewijsvoering vormen! 
Marc, ik ben je zeer dankbaar!! En dan alleen al dat iemand die ik (feitelijk) niet ken over een zaak mbt 
mijn voorouders schrijft: ‘daar zit ik me nu al de ganse dag het hoofd over te breken…’. Te mooi voor 
woorden. 
Je begrijpt dat er heen wat door me heen ging toen ik die namen Jacob Betten en Francijn Knook las! 
 
Wat betreft de inhoud ervan hoop ik dat je mijn gedachtegang hieronder kritisch zou willen volgen: 
Uit jouw bronnen uit de schepenbankregisters van Pelt stellen we vast: 
1. De hier genoemde Jacobus Betten en Catharina Betten zijn broer en zus, hun vader is Matthijs 
Betten. 
2. Matthijs Betten en Elizabeth B. zijn 13-06 1717 gehuwd. Elizabeth B uit Neerpelt is dan 28 jaar 
oud. 
3. Zij krijgen volgens wat we uit de parochieregisters weten drie kinderen: de door jou genoemde 
tweeling Aleidis en Wilhelmus (26-02 1730), maar ook wordt ene Helena Betten genoemd (overlijdt 28-
04 1807; hoewel de ouders niet worden genoemd (zie na inloggen: http://search.arch.be/nl/zoeken-
naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916010/level/file/scan-
index/86/foto/515_5000_000_00427_000_0_0148_a ). Aleidis Betten (1730-1804) trouwt 27-09 1751 
in Kaulille met Joachim Bormans uit Valkenswaard (verder gegevens ook bekend). Van Willem 
vernemen we niets. 
4. Of Elisabeth Broeckmans (Neerpelt 1689) de moeder is van Jacobus Betten weten we niet, maar 
zoals je schrijft zit er een logisch probleem in de huwelijksdatum van de ouders (1717) en het feit dat 
soldaat Jacobus Betten in 1726 met (instemming van zijn meerderen in het leger, zie mijn boek) trouwt 
met een 36-jarige weduwe met twee kinderen, Francijntje Knook. We kunnen aannemen dat Jacobus 
(aangemerkt als j.m., dus niet eerder gehuwd geweest) toen ongeveer 25 jaar oud was, dus geboren 
rond of voor 1700, mogelijk in Kaulille, maar niet per se (zie onder 6).  
5. Deze overwegingen leiden er eenvoudig toe te veronderstellen dat  in elk geval Jacobus, maar 
mogelijk ook Catharina kinderen uit een eerder huwelijk van Matthijs Betten waren. Aleidis (1730-1804) 
                                                   
1 De Volmolen van Neerpelt was een watermolen op de Dommel die zich bevindt iets ten noorden van de kom 
van Neerpelt. Ze wordt ook wel De Bempd genoemd, en ligt aan de Volmolenstraat. Oorspronkelijk was deze 
molen een ban- of dwangmolen die toebehoorde aan de Abdij van Floreffe. De naburige boeren waren verplicht 
daar hun graan te laten malen. In de 17e eeuw echter kwam de lakennijverheid op, en deze had behoefte aan 
volmolens, die het vollen met de voeten overbodig maakten. De ombouw van korenmolen tot volmolen 
gebeurde in 1610. In 1658 werd de molen aan de familie Vandersteen verkocht.  
2 Uit een lijst van de Tienden van Neerpelt weten we dat  Adriaen Kleijmans op een zeker moment ook een stuk 
land in het Broeseind bezat , zie http://www.heemkringneerpelt.be/Heemkringneerpelt/tienden.htm.   
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is in 1726 nog niet geboren. Overigens een lange tijd van 13 jaren geen kinderen (1717-1730), dan de 
tweeling en mogelijk later een meisje Helena (zie onder 3). Het blijft echter zeker te overwegen dat 
Catharina ook een kind is van Matthijs en Elizabeth en vernoemd naar moeders moeder Catharina 
Goeiens of Gevens…  
6. Opmerkelijk is verder dat Jacobus en Francijntje hun eerste meisje in Breda op 22 april 1727 bij 
de doop Alijdis noemen en dat Catharina Betten na haar trouwen met Joannes Paap in 1731 ook haar 
eerste kind en dochtertje in 1731 Aleidis noemen. Het ziet er naar uit dat dit een vernoeming is naar 
eenzelfde voormoeder (de mogelijk voor 1717 overleden eerste vrouw van Mathias Betten). Mathias 
kan heel ergens anders vandaan komen (niet per se Loonse Kempen) en dus elders getrouwd zijn met 
een eerste vrouw, waaruit mogelijk Jacobus (en Catharina) kinderen zijn. Zie hierover bijvoorbeeld ook 
mijn email aan jou van 6 juli jl., waarop jij 16.45 u reageert met: ‘dat Griet Winters haar tocht 
(vruchtgebruik) afstaat aan haar kinderen Huybricht, Corst, Lijsbeth, Jodoca, Maria en Eel (welke naam 
staat voor Aleidis!!), gehuwd met Mathias Betten!!  
7. Door het huwelijk met de Neerpeltse Elisabeth Broekmans komen vader en kinderen in de 
Loonse Kempen en gaan in Kaulille wonen.   
8. Waar Mathias Betten vandaan komt weten we niet, maar dat behoeft niet per se in de Loonse 
Kempen te zijn… De achternaam is redelijk schaars… 
  
Marc reageert dat het door deze (wellicht te breedvoerige☺) opstelling van zaken voor hem eerder 
ingewikkelder wordt. Hij zal mij daarna nog meerdere malen van genealogisch doordraven behoeden.., 
maar het onderzoek gaat verder en voorwaarts! Zeker en vast. 
 
Nu eerst de genoemde schepenbanktekst  02-07 1726; omdat ik vanwege begripsvorming hecht aan 
historische volgorde, neem ik ze daarna op datum over met een korte beschrijving. De schepenbank 
behandelde civiele zaken (kopen, verkopen, verhuren en erfenissen) en ook gerechtelijke zaken. 
 

 
AKTEN UIT DE SCHEPENBANK VAN HET AMBT PELT: PAPIEREN GETUIGEN 

 

SB 1726 02-07 1726  
Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans staan het vruchtgebruik van hun huis en hof te 
Kaulille af aan hun zoon Jacob Betten, gehuwd met Francijn Knook. Jacob verkoopt zijn 
kindsdeel daarna aan zijn zuster Catharina Betten voor 200 gulden. 

 

 



103 
 

 
 
Opmerkingen bij de tekst 

1. Matthijs Betten heeft het huis in Kaulille, langs het kerkhof en de gemeentestraat 05-02 1703 
gekocht van Hendrik Thijssen. Dit huis waarover het in de akte gaat, is eigendom van hem en 
zijn vrouw Elisabeth Broeckmans.3 We weten niet of Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans 
zelf in dit huis woonden, maar dat lijkt voor de hand te liggen.  

                                                   
3 Marc Philippe, email 27-7 2016: ‘Als in een notariële akte de man iets verhandelt met laudatie (toestemming) 
van zijn vrouw, dan mag je er zeker van zijn dat het goed eigenlijk afkomstig is van de vrouw, want anders hoeft 
zij geen toestemming te geven en werd zij in de akte zelfs niet genoemd.’ En: ‘Matthijs Betten handelt in bijwezen 
van zijn vrouw. Ik denk dat het hun gezamenlijk huis is want anders zou hij ‘laudatie’ aan haar vragen.’ 
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2. De nadere aanduiding van het huis en hof is gegeven met de ‘reengenoten’4: ten zuiden het 
kerkhof en ten oosten de ‘gemijnts srtaet’, dus de gemeentestraat…  

3. Dezelfde dag waarop Jacob het vruchtgebruik5 van dit huis en hof aan Jacob Betten wordt 
overgedragen is Jacob daar ‘met overstaen ende laudatie van zijn huisvrouw Fransijn Knoock’ 
en wordt beschreven dat Jacob heeft gegicht en gegoed6 zijn zuster Catharina Betten’ die ook 
aanwezig was en de gicht accepteerde ‘van seecker huijs en hoff als tot Caulille’ en dan wordt 
opnieuw de plaats ervan nader geduid. In de marge: reliverende of relief (de tocht) is ‘erven’. 

4. In de tweede marge wordt vermeld dat huis en hof verder belast blijven met tweehonderd 
gulden aan Lisabeth Winters7 en ook met vijftig guldens aan Anna Bruijnen uit Hamont. Het is 
bijzonder hier de naam van Elizabeth Winters te lezen, die negen maanden later, op 22 april 
1727 in de Waterstaatkerk van Breda bij de doop van het eerste kind Aleidis van Jacob en 
Francijntje aanwezig zal zijn. Hier is dus inderdaad sprake van een (familie)band.   

5. Jacob geeft daarna aan dat hij de somma van tweehonderd guldens van zijn zuster Catharina 
ontvangen heeft en daarmee is dit vruchtgebruik te gelde gemaakt en aan Jacob betaald. Ook 
hiervan is een akte opgemaakt, die aan Catharina voorlezen is.  

6. Dan is er nog een slotgedeelte waarin Catharina ‘voor zichzelf als voor haar broers kindsdeel  
renuntieert8 aan het vruchtgebruik’ waarbij marginaal naar het kindsdeel verwezen wordt ‘als 
tot Coulil oft elders is gelegen’ en wel ten behoeve van haar vader Matthijs Betten, die dit 
accepteert en waarmee alles ‘in de hoede van de wet is gekeert.’9 

  
We stellen het ons als volgt voor 
Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans bezitten een huis. Hun zoon Jacobus heeft geld nodig. Hij 
kan dat huis (samen met zijn zuster) pas erven als zijn beide ouders overleden zijn. 
 
De ouders kunnen hun huis schenken aan hun kinderen maar dan hebben die ouders (daarin) geen 
eigendom meer, dus wat doen ze: ze schenken het vruchtgebruik van dat huis aan de zoon. Het komt 
er op neer dat de zoon tijdens het leven van zijn ouders al zijn erfdeel krijgt. Zoon Jacobus verkoopt 
dan zijn erfdeel aan zijn zuster en zo komt hij toch in het bezit van 200 gulden. Als de ouders uiteindelijk 
sterven, erft hun dochter Catharina het volledige huis.  
 
Uiteindelijk doet Catharina afstand van/renuncieert aan dat vruchtgebruik. Iemand die het vrucht-
gebruik heeft van een goed moet ook opdraaien voor de kosten en lasten van dat goed. Dus Catharina 
heeft niets aan dat vruchtgebruik en zij wacht wel tot haar ouders overleden zijn. 
 

                                                   
4 Reengenoot: iemand die een gemeenschappelijke grens met een ander heeft; eigenaar van een belendend 
perceel; het werkwoord reenen betekent zoveel als afgrenzen, met palen afzetten, zie  
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M058062. 
5 Vruchtgebruik is een recht om gebruik te maken van goederen die niet je eigendom zijn. In een vruchtgebruik-
testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis (bijvoorbeeld het huis), maar 
dat de ouder (de langstlevende) het mag blijven gebruiken.  
6 De term ‘gichten en goeden’ is hier in de schepenakte een officiële verklaring afleggen en de zaak waarom het 
gaat vergoeden. Gicht verwijst dan naar de wettelijke verklaring dan wel overdracht, door de schepenen 
bekrachtigd. De gichten vormen samen een register van registratie, successie, hypotheken en rechtbanken, 
nagelaten door schepenbanken, waarin de schepenen dan geen bestuurders maar rechters waren. Een notariële 
akte is pas rechtsgeldig als zij bekrachtigd wordt door de schepenbank. Zoals een huidige notariële akte in België  
ook pas rechtsgeldig is als zij geregistreerd wordt op het Registratiekantoor/kadaster: 
http://www.kadaster.be/Kadaster/Registratiekantoren. In Kaulille was geen notaris, dus naar Neerpelt. 
7 Elisabeth Winters zal (mede verklaarbaar vanwege dit grote bedrag dat op dit huis/op haar naam blijft staan) 
de zuster zijn van Aleidis Winters, de eerste vrouw van Matthijs Betten. Dit gegeven van Aleidis Winters als de 
eerste vrouw van Matthijs Betten zullen we later boekstaven.  
8 Renunciëren (hier vervoegd geschreven als renuntieert) is afstand doen van rechten. 
9 ‘In de hoede van de wet gekeerd’ is volgens de wet geregeld.  
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Overzicht akten uit het Schepenbankregister, aangereikt door Marc Philippe, juli 2016 
 

 
 
SB 1701 01-03 1701 

Griet (Margaretha) Winters uit Kaulille legt vast dat zij haar tocht (vruchtgebruik) afstaat aan 
haar zes kinderen Huybricht, Corst, Lijsbeth, Jodoca, Maria (gehuwd met Jan Bruynen) en Eel 
(gehuwd met Matthijs Betten). De kinderen verkopen dan hun alzo verkregen erfgoederen aan 
hun broer Huybricht voor 500 gulden. 
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Opmerkingen bij de tekst 

1. Bij Jan Bruijning staat ‘man van Maria Winters’ en bij Matthijs Betten staat ‘man en mombaer 
van Eel (Aleidis) Winters, zijne huisvrouw’. Een mombaer is een voogd, door bloedverwant-
schap aangewezen, maar in die tijd was haar man altijd haar momber. Hij sprak in haar naam. 
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2. Margaretha (moeder Griet) staat het vruchtgebruik van haar goederen af aan haar kinderen. 
Uiteindelijk wordt zoon Huybricht Winters eigenaar van de goederen op voorwaarde dat hij 
hun moeder haar leven lang  kost, drank en onderhoud geeft. 

3. Dat Griet de tocht afstaat, betekent dat haar man eerder overleden is, want anders had haar 
man alles geregeld en mocht zij ‘slechts’ lauderen (toestemmen). 

4. Griet heet hier naar haar man, Winters. omdat al haar kinderen Winters worden genoemd. 
 
SB 1703 05-02 1703  

Matthijs Betten koopt 26-01-1703 voor 300 gld een huis met hof naast het kerkhof te Kaulille 
van Hendrick Thijssen. Deze Hendrick Thijssen, linnenwever, woont te Leiden en geeft een 
volmacht aan Gerart/Gerit Lodovijcx, koopman te Budel. Hendrick Thijssen heeft dat goed 
geërfd van zijn broer Willem Thijssen en diens laatst overleden echtgenote Ael Bierkens, die in 
haar leven te Kaulille gewoond heeft. Het gaat hier om ‘huis, hof, land en andere goederen’.  
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Opmerkingen bij de tekst 
1. Het aangekochte huis is gelegen naast het Kaulillse kerkhof en aangrenzend Dirick Neven en 

Heiliger Beckers. 
2. De volmacht is volgens de aanhef van 22 mei 1702, de verkoop acht maanden later. IJs en 

weder dienende, met de postkoets van Leiden naar Budel en dan naar Overpelt, besprekingen, 
overnachtingen: de hele transactie en afwikkeling vraagt tijd.  

3. Wat moet er buiten die 300 gld. nog allemaal betaald worden? Naar ’s lands gebruik en 
gewoonte: 1 dukaat voor de kermis; 1 gld. voor de wijnkoop (oorspr.: vertering (wijn of andere 
dranken) of maaltijd ter bevestiging of viering van de koop of ruil, door de koper (aan de 
verkoper en de getuigen) aangeboden; later: een zeker percentage dat boven den prijs bij een 
koop door den koper betaald wordt aan den verkoper. Verder 1 gld. en 1 stuiver supplementair 
(buiten de wijnkoop); en tenslotte ‘de vacatie zo tot Leiden, Buel (Budel), Hamont en Pelt 
daarover gedaan door den vele onkosten en verteringen’. Die postkoets, klerk of bode etc., 
zelfs als er later iets gerepareerd moet worden: het moet allemaal betaald worden. 

4. De getuigen zijn Joost Verstraeten, vicaris te Kaulille; Adriaen Meskens, schepen te Hamont; 
Joost Thijs. Verstraeten is gewoon een getuige, hij is de kapelaan (vervanger van de pastoor) 
van het dorp. In Kaulille waren er wellicht weinig andere notabelen om aanwezig te zijn. 

 
SB 1715 09-04 1715 

Matthijs Betten en consoorten (deelgenoten, de mensen die bij iemand horen) erven van 
Maria Winters een kapitaal van 275 gulden. Maria Winters, gehuwd met Jan Bruijnen, is de 
schoonzuster van Matthijs, zuster van zijn vrouw Aleidis Winters (zie SB 1701 01-03 1701) .  
 
 

 
  
Opmerkingen bij de tekst 
1. Er staat in de tekst dat hij met zijn consoorten’ (Vlaams, bij ons consorten) zijn trekkende op Jan 
Bruijnengoed of Bruinen  goed op hen na de dood van Marie Winters gedevolveert…’’ : Maria Winters 
heeft 275 gulden aan iemand geleend (mogelijk aan haar man, Jan Bruijnen). Jan Bruijnen zijn 
goederen staan pand voor die lening. Matthijs Betten en consorten erven de rente van die 275 gulden. 
2. Er staat: ‘alwelck relief aen hen naer onser bancker recht salvo jure cujuslibet is verleend’: welke 
relief (=erfenis) aan hen verleend is volgens het recht van onze bank en ter bewaring van het recht van 
alle anderen. 
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SB 1718 11-10 1718 
Joannes Betten van 1675 (de broer van Matthijs Betten) was gehuwd met Petronella Reijnkens 
en hij erft op 11-10 1718 van een Elisabeth Renckens. Die Elisabeth Renckens kan de zuster zijn 
van Petronella Reijnckens en gedoopt zijn te Overpelt op 09-04-1661. Op 23-08 1718 overleed 
er te Overpelt een Elisabeth Renckens (Overpelt, 09-04 1661 – Overpelt 23-08 1718). 

 

 
 

 
SB 1719 20-06 1719 

Matthijs Betten en zijn zwager Jan Broeckmans (°Neerpelt 07-11-1687) erven alle goederen 
gelegen te Neerpelt op het Broeseind10 van hun (schoon)moeder Lijn11Geunis12 (Catharina 
Goeiens?) 13. 
Op dezelfde datum erft Matthijs Betten van zijn schoonmoeder via haar testament een stuk l

 and genaamd ‘den Mortel’ en een groesbroek14 genaamd ‘het Savelbroek’. 
N.B. Op 20-05-1719 is er in Neerpelt een Catharina Gevens of Geuens overleden. Dat zal 
mogelijk dus Catharina Goeiens zijn. 

                                                   
10 Zie http://www.heemkringneerpelt.be/Heemkringneerpelt/geschiedens.htm Uit De geschiedenis van 
Neerpelt: ‘In de 80-jarige oorlog (1568-1648) was Loon de speelbal van de grootmachten en het slagveld van de 
oorlog tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden. Vreemde troepen hielden strooptochten. De Kempenaars 
mochten schansen bouwen om zich te verdedigen. In Neerpelt werden er drie schansen opgericht : op de Grote 
Heide, het Broeseind en het Herent. Ze waren echter van weinig nut tegen de geregelde legers’.   
11 Lijn: de verkorting van Cathalijn, Catharina. 
12 In de lijst van ‘De tienden van Neerpelt van 1713 tot 1757’ komt in akte 14 ene Mattijs Geunis voor met wed. 
achter zijn naam, hij komt ook voor in Neerpelt, akte 23, tevens een Hendrik Geunis met ‘kinderen’ achter zijn 
naam. Ook lezen we dat ene Adriaen Kleijmans (vader van Joanna Kleijmans + Breda 2701 1815)  het Broeseind 
bezat, zie http://www.heemkringneerpelt.be/Heemkringneerpelt/tienden.htm. Voor de geschiedenis van 
Neerpelt, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122056, daaruit: De oudste vier neder-
zettingen, de Grote Heide, het Broeseinde - etymologisch: het einde van het moeras -, het Boseind(e) - 
etymologisch: het einde van het bos -, en het Herent - etymologisch: de plaats waar haagbeuken groeien - liggen 
in de Dommelvallei, gaan vermoedelijk terug tot XI-XII en hebben zich spontaan gevormd tot de huidige vier 
gehuchten, die door bebouwing met elkaar zijn verbonden en daardoor niet meer herkenbaar zijn.  
13 De ouders van Elisabeth Broeckmans zijn Gysbertus Broeckmans (+Neerpelt 22-09-1689) en Catharina Goeiens 
(Geuens) (+Neerpelt20-05-1719), die te Neerpelt huwden op 09-09-1687. 
14 Groesbroek: gras, groeze met gras of een ander groen bedekte of begroeide grond. Een broek is een laag-
gelegen drassig land. 



113 
 

 
 

 
 

Broeseind te Neerpelt15  in latere tijden 

                                                   
15 Veel over Neerpelt in de website van de familie Bijvoet: 
http://www.bijvoet.org/content/index.php/familieartikelen/313-lezing.  
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SB 1721 04-03 1721 
Op 21 januari 1721 mangelen (ruilen) Matthijs Betten en echtgenote Elisabeth Broeckmans 
met Jan (Joannes) Dillen en echtgenote Petronella IJen (met wederzijds laudatie van de 
huisvrouwen) voor de notaris van Neerpelt: van Matthijs aan Jan drie roeden land, uit de zo 
genoemde Lange Vooren (te Neerpelt) en 187 gld en dit tegen een huis en hof op het 
Broeseind16 te Neerpelt van Jan Dillen aan Matthijs Betten. Matthijs heeft de akte aan de 
schepenbank voorgelegd,  ‘sequitor tenor’ dat is waarvan de inhoud volgt. Van notaris Jacobus 
Matthiae zijn geen verdere akten in het Rijksarchief… 

 

 

                                                   
16 Broesent, nu Broeseind was een gehucht bij Neerpelt. Op bestuurlijk gebied was de gemeente Neerpelt 
ingedeeld in vier gehuchten: de Grote-Heide, Broeseind, Boseind en Herent, met elk een jaarlijks verkozen 
burgemeester. Na de Franse revolutie werd de zelfstandigheid van de gehuchten afgeschaft en is er slechts 
sprake van één burgemeester. De gehuchten rond Neerpelt zijn thans opgenomen binnen de gemeente 
Neerpelt.Het patroon van Neerpelt is pas tijdens de vorige eeuw tot stand gekomen. Het was steeds een arm 
Kempisch landbouwdorp bijna volledig omgeven met uitgestrekte gemene heidegrond. In 1844 besloeg de heide 
nog bijna 60% van de gemeentelijke oppervlakte. 
Zie http://www.bijvoet.org/content/index.php/familieartikelen/103-ons-stamdorp-neerpelt  
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Opmerkingen bij de tekst 
1. Jan Dillen (Dilen) heeft geruild zijn huis en hof gelegen op het Broesent, belendend aan de ene 
kant Dirk Geenkens en aan de andere zijde Jan Moons en verder de gemeentestraat ‘aan’ (met)  
Matthijs Betten.   
2. Jan Dillen krijgt daarvoor van Matthijs Betten drie roeden land genaamd De Lange Vooren ‘af 
te meten achter aan de gracht’ en daarbij ontvangt Jan Dillen 187 gulden en 10 stuivers, aan Godsgeld 
10 stuivers (godsgeld werd betaald aan de armenkas). 100 guldens moet Matthijs Betten tellen binnen 
de tijd van zes weken. Dan worden er nog wat zakelijke voorwaarden en bepalingen aangedragen.  
3. Matthijs Betten gaat in dit huis op het Broeseind te Neerpelt wonen en mag er al zo snel in 
gaan als het hem belieft.  
4. Jan Dillen en zijn vrouw mogen er eveneens blijven wonen hun leven lang  en dan krijgt 
Matthijs de plicht het huis te onderhouden. Blijkbaar blijven Jan Dillen en zijn vrouw dus in het huis 
wonen en gaan Matthijs Betten en zijn vrouw eveneens in datzelfde huis wonen (hetgeen op een groot 
huis kan duiden).  
5. De akte is verleden in Neerpelt in het huis van Dirk Knuijsen en in aanwezigheid van Peter 
Gybels en Huybert van de Wyer als geloofwaardige getuigen, waartoe zijn geroepen en verzocht 
(‘gebeden’) zijn. Zij en de notaris hebben ondertekend, waarbij Jan Dibben en zijn vrouw Petronella 
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bekennen niet te kunnen schrijven. De overigen, dus ook Matthijs Betten en zijn vrouw tekenen.  
6. Notaris is Jacobus Matthiae, ‘notaris applicus de premissa requisitus’, een toegevoegde notaris 
hiertoe verzocht (nl. om de akte te verlijden). 
 
SB 1724 22-02 1724 

De schepenen verklaren dat op 12-02-1724 Francis Crijns aan Matthijs Betten (die brouwer is) 
voor 100 gld een erf (stuk grond) genaamd het Kerke(n)veld17 te Kaulille verkoopt. 

 

 

 
 

                                                   
17 Kerke(n)veld is de benaming voor een stuk grond zoals die in verschillende Limburgse dorpen voorkwam, 
vaak zo genoemd vanwege de ligging bij de dorpskerk. 
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Opmerkingen bij de tekst 
1. De schepenen Gijsbert Beijvoets en Joannes Smolders zijn schepenen ‘in judicio’ in deze 

rechtbank in deze zaak in het ambtsgebied van Pelt. 
2. Francis Crijns komt uit Kaulille en het erf waarover het gaat is Het Kerkeveld genaamd en ligt 

eveneens in Kaullie, met nadere aanduiding in de akte (ten westen van de Gemeentestraat).  
3. Tevens wordt bij de koop bedongen dat de koper (Matthijs Betten) zijn leven lang alle ‘afval’ 

uit beide ‘hoven’ van Matthijs Betten zal mogen genieten, zo dikwijls als Matthijs maar nodig 
heeft in verband met zijn brouwerij. Hij levert de verkoper ook nog bier aan. ‘Hem verkoper 
de helft der kooppenningen bedankende: de helft van de koopsom is dus onmiddellijk betaald, 
‘goede voldoeninge en verobligerende voor een goede en bundige gichte en kwijting’, alles is 
administratief en juridisch goed geregeld en akkoord bevonden waarna de zaak weer in de 
hoede van de wet is gekeerd… gelukkig maar☺.  

4. Dan volgt een Revocatie, dat is een herroeping en intrekking van een eerder vastgelegde akte 
en wel op dezelfde datum en voor dezelfde twee schepenen. 

5.  Dit betreft een verklaring van Matthijs Betten en zijn (tweede) vrouw Elisabeth Broeckmans 
dat ze zo’n vijf a zes jaar geleden18 voor notaris Joannes van der Straeten een akte hadden 
opgesteld waarin hun kinderen ‘egale kinderen’19 waren, hetgeen ze om hen moverende 
redenen nu niet langer raadzaam vinden. Daarom annuleren en wederroepen ze de inhoud 
van die voorgaande akte die dit betreft en daarmee laten ze de voorkinderen (uit het eerste 
huwelijk van Matthijs en Aleida Winters) en de nakinderen (uit het huwelijk van Matthijs en 
Elisabeth Broeckmans) na hun beider dood ‘ieder in hun gerechtigheid’20.  

 
SB 1724 07-11 1724 

Matthijs Betten blijkt verplicht het aangekochte Kerkeveld (zie SB 1724 22-02 1724) af te 
staan aan Jan Bierkens namens diens halfbroer Nicolaes Rutten en dit wegens het zogenoemde 
naderschap. Als iemand bij een verkoop kan aantonen dat hij een voorkeur heeft (bv. bij naaste 
bloedverwantschap), dan kan hij de verkoop laten annuleren (dit noemt men ook het recht van 
voorkeur of het recht van naasting)21.   

 

 
                                                   
18 Vijf a zes jaar vóór 1724 is dus 1718,1719 (ze zijn 13-06 1717 in Kaulille getrouwd). 
19 Dit betekent dat bij verdeling van de nalatenschap de legitieme porties die de kinderen uit het eerste en uit 
het tweede bed (huwelijk) toekomen ‘egaal’, dus gelijk, moeten worden gehouden en verdeeld.  
20 Zoals de wet bij nalatenschapsverdeling ieder (kind) zijn recht toedeelt. Let wel: Matthijs Betten is op 7-01 
1739 en Elisabeth Broeckmans is op 12-05 1738, beide in Kaulille, overleden. 
21 Het naastingsrecht is het recht van meestal een bloedverwant om binnen een jaar een verkochte zaak te kopen, 
mits hij contant betaalt. 
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Opmerkingen bij de tekst 
1. Matthijs Betten had het Kerkeveld ‘omtrent’ Drie Koningen22 aangekocht van Frank Crijns. 

Matthijs Betten heeft zijn geld terugontvangen en er is een gicht over opgesteld. Ook wordt 
nog gesproken over een hoeveelheid bier die Matthijs gedurende dit jaar aan Frank geleverd 
heeft en hij quiteert (verlaat) het hem voor zes pattacons23 die Jan Bierkens aan Matthijs 
Betten zal uittellen,  waarmee aan Jan Bierkens naderschap is verleend.   

 
SB 1725 20-02 1725  

Matthijs Betten had toch graag dat Kerke(n)veld (nu staat er Kerkenkamp) in zijn bezit gehad 
en op 20-02-1725 ruilt hij het met Jan Rutten (broer en volmachthouder van Nicolaes Rutten) 
voor een stuk land te Neerpelt gelegen, in de zgn. Lange Vooren, naast de gracht (zie ook SB 
1721 04-03 1721). 
 

 

                                                   
22 Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini) is een christelijke feestdag 
die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de 
wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de Koning der Joden gingen zoeken. De akte geeft 
aan dat de akte op 12- 1724 is opgesteld, ruim een maand later  
23 De pattacon (ook: patagon, patacon) was in de Zuidelijke Nederlanden een veelgebruikte munt en 
rekeneenheid; hij was dan ook bij veel van onze voorouders bekend. De zilveren munt wordt ook aangeduid als 
kruisdaalder, kruisrijksdaalder of kortweg rijksdaalder (Beesel, 1659). In oude akten spreekt men vaak over specie 
pattacons; hiermee bedoelt men een bedrag in klinkende munt. De pattacon had aanvankelijk een waarde van 
48 stuiver - 2 gulden 8 stuiver - en groeide al snel uit tot een belangrijke handelsmunt die tot ver buiten het 
oorspronkelijke muntgebied werd gebruikt. 1 pattacon werd verdeeld in 8 schelling of schilling. De waarde van 
de pattacon veranderde mettertijd zodat we mogen spreken van een veranderende geldkoers. De waarde van 1 
pattacon schommelde dus door de jaren heen: 2 gulden 8 stuiver Brabants (1669, 1694, Beesel 1758); 3 gulden 
2 stuiver (Swalmen, 1669); 1/2 gouden ducaat (1677); 3 gulden 4 stuiver Roermonds (Asselt, 1700-1764) oftewel 
64 stuiver Roermonds (Swalmen, 1701); 8 schelling 8 stuiver (Roermond, 1717); 3 gulden 16 stuiver Kleefs 
(Beesel, 1753); 4 gulden Kleefs (Beesel, 1754, 1790) oftewel 80 stuiver Kleefs (1790);  80 stuiver Luiks (1782).  
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SB 1725 10-04 1725 
Op 10-04-1725 ruilen Matthijs Betten en echtgenote Elisabeth Geunis (is hier Elisabeth 
Broeckmans naar haar moeder genoemd?) een huis en hof, dat hij in Neerpelt gekocht had, 
met Adriaen Cleijmans en echtgenote Elisabeth Deckers voor een stuk grond te Overpelt, 
genaamd de Vroente. Er moeten nog 80 pattacons aan Matthijs worden bijbetaald en het is 
toekomende kermis te aanvaarden. 

 

 
 

Dan de bekende akte die we hierboven als eerste bespraken:   
SB 1726 02-07 1726  

Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans staan het vruchtgebruik van hun huis en hof te 
Kaulille af aan hun zoon Jacob Betten, gehuwd met Francijn Knook. Jacob verkoopt zijn 
kindsdeel daarna aan zijn zuster Catharina Betten voor 200 gulden. 

 

 



120 
 

SB 1733 6-10 1733 
Op 06-10-1733 verklaart Joannes Theunissen, de armenmeester van Kaulille, dat Jacobus 
Betten als (vroegere inwoner) van Kaulille gehuwd is in Willemstad en dat hij aldaar (nog) 
geen vaste woonplaats kan ‘verkiezen’/vinden. Om die reden levert de armenmeester hem 
een ‘ontlastbrief’24 af. Hierin wordt zelfs over de opvoeding van de eventuele kinderen garantie 
geboden.  

 

 

                                                   
24 Een ontlastbrief is een schriftelijke verklaring, bij verhuizing naar een andere gemeente afgegeven namens de 
eerdere geboorte- of woonplaats. In de akte stelt de gemeente zich garant en verklaart zij dat ze in geval van 
armoede zal opkomen voor kosten van onderhoud van de aanvrager en diens gezin. In veel gevallen bevat de 
akte ook nog enkele regels over het (in dat geval meestal onbesproken) gedrag van de aanvrager. Ontlastbrieven 
worden ook wel aangeduid met de naam borgbrief (ook: akte van cautie = borg) of akte van indemnisatie (= 
schadeloosstelling).  
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Opmerkingen bij de tekst 
1. Schepen Joannes Smolders en ‘laetschepen’25 Henrick Knuijsen geven op voorspraak van de 

armmeester van Kaulille aan Jacobus Betten een borgbrief af. De Here verhoedde het met als 
het nodig mocht zijn staat zijn vroegere woonplaats voor armoedebescherming van Jacobus 
en zijn gezin garant.  

2. Zo’n brief geeft de bestuurders van de woonplaats waar Jacobus Betten zich zal willen vestigen 
enige zekerheid dat zij deze nieuwe inwoner en zijn gezin bij armoede niet zal behoeven te 
onderhouden. Zo’n borgbrief vergemakkelijkt Jacobus Betten vestiging in enige woonplaats in 
Staats-Brabant. 

3. In bijzijn van gezworene Geerets wordt in het ambt van Overpelt deze borgbrief getekend en 
afgegeven (waarbij de armmeester van Kaulille ws. voor verdere terhandstelling aan Jacobus 
Betten zal zorgdragen).  

 
SB 1734 26-01 1734 

Dit is een akte van 26-01 1734 waarin vermeld  dat op 22-01-1734 Matthijs Betten van Kaulille 
met zijn echtgenote Elisabeth Broeckmans de Neerpeltse erfgoederen van Elisabeth (met 
uitzonderling van een broek of weide genaamd ‘de Savel‘ gelegen aan de volmolen, 
belendend ten Noorden Peter Spooren en ten Zuiden de Dommel) verkopen aan Adriaen 
Kleijmans voor 450 guldens. Armen, kerk en de wijncoop’ te samen 12 guldens.  

 

                                                   
25 Een laatschepen is een rechter bij de laat(recht)bank, die zaken betreffende de ‘laat’ behandeld. Dat is hof 
waarvoor in de Middeleeuwen de laten of lijfeigenaren verschuldigd waren hun bezittingen over te dragen en in 
sommige gevallen ook terecht te staan. Een laat was in de vroege middeleeuwen een gedeeltelijk onvrije boer, 
afstammend van een persoon die zich min of meer vrijwillig onvrij gemaakt had in ruil voor de bescherming van 
een lokale heer. Evenals horigen was de laat aan de grond, en niet aan de heer gebonden. Waarom deze rechter 
bij een borgbrief betrokken werd is mij onduidelijk gebleven.  
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SB 1739 17-02 1739 

We weten dat Elisabeth Broeckmans overleden is 12-05 1738 en dat Matthijs Betten overleden 
is op 7-01 1739. In de akte van 17-02-1739 erft Jan Paep, gehuwd met Catharina Betten, van 
Matthijs Betten een huis met hof en belangrijk: hij erft ook voor de kinderen van Matthijs 
Betten verwekt bij zijn tweede vrouw, Elisabeth Broeckmans. Dus hier hebben we het bewijs 
dat Matthijs tweemaal gehuwd was. Catharina en Jacobus zijn dus inderdaad kinderen uit zijn 
eerste huwelijk. 
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SB 1740 9-02 1740 
Op 09-02-1740 verkoopt Nicolaes Rutten dat stuk land op het ‘Broesent’ te Neerpelt (zie SB 
1719. SB 1721 en SB 1725)26 aan Catharina Betten voor twee pistolen27. Jan Betten, de oom 
van Catharina (broer van haar vader Matthijs Betten), treedt op in haar naam. 

 

 
 

 
 

Neerpelt, de weg naar Overpelt in later tijden 

                                                   
26 In de tekst staat dat dit stuk land ongeveer in het jaar 1724 (of daaromtrent) door ruiling is verkregen vanwege 
Claes Rutten. 
27 Pistool: oude benaming voor verschillende buitenlandse gouden munten, in het bijzonder voor de Spaanse 
kroon en de Franse Louis d'or en later ook voor andere dergelijke goudstukken. ‘Een stuk goudgeld ter waarde 
van drie zilveren ducatons Hollands geld, ook wel gouden pistool’. In Zuid-Nederland nog lang bekend als naam 
voor een goudstukje van 10 franken. Een ‘gouden pistool’ kwam in de gehele 18e eeuw nog voor. 
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Overzicht en korte samenvatting van de schepenbank akten 
 
1701 01-03 Griet (Margaretha) Winters uit Kaulille legt vast dat zij haar tocht (vruchtgebruik) 
afstaat aan haar zes kinderen Huybricht, Corst, Lijsbeth, Jodoca, Maria (gehuwd met Jan 
Bruynen) en Eel (gehuwd met Matthijs Betten). De kinderen verkopen dan hun alzo 
verkregen erfgoederen aan hun broer Huybricht voor 500 gulden. 
 
1703 05-02 Matthijs Betten koopt 26-01-1703 voor 300 gld een huis met hof naast het kerkhof 
te Kaulille van Hendrick Thijssen.  
 
1715 09-04 Matthijs Betten en consoorten (deelgenoten, de mensen die bij iemand horen) 
erven van Maria Winters een kapitaal van 275 gulden. Maria Winters, gehuwd met Jan 
Bruijnen, is de schoonzuster van Matthijs, zuster van zijn vrouw Aleidis Winters. 
 
1718 11-10 Joannes Betten (van 1675, de broer van Matthijs Betten) was gehuwd met 
Petronella Reijnkens en hij erft op 11-10 1718 van een Elisabeth Renckens.  
 
1719 20-06 Matthijs Betten en zijn zwager Jan Broeckmans (°Neerpelt 07-11-1687) erven alle 
goederen gelegen te Neerpelt op het Broeseind  van hun (schoon)moeder Lijn  Geunis/   
Catharina Goeiens . 
1719 20-06 Matthijs Betten erft van zijn schoonmoeder via haar testament een stuk land 
genaamd ‘den Mortel’ en een groesbroek  genaamd ‘het Savelbroek’. 
 
1721 04-03 Op 21 januari 1721 mangelen (ruilen) Matthijs Betten en echtgenote Elisabeth 
Broeckmans met Jan (Joannes) Dillen en echtgenote Petronella IJen (met wederzijds laudatie 
van de huisvrouwen) voor de notaris van Neerpelt: van Matthijs aan Jan drie roeden land, uit 
de zo genoemde Lange Vooren (te Neerpelt) en 187 gld en dit tegen een huis en hof op het 
Broeseind  te Neerpelt van Jan Dillen aan Matthijs Betten.  
 
1724 22-02 Matthijs Betten koopt het Kerkenveld: de schepenen verklaren dat op 12-02-1724 
Francis Crijns aan Matthijs Betten (die brouwer is) voor 100 gld een erf (stuk grond) genaamd 
het Kerke(n)veld  te Kaulille verkoopt. 
 
1724 07-11 Matthijs Betten blijkt verplicht het aangekochte Kerkeveld (zie SB 1724 22-02 
1724) af te staan aan Jan Bierkens namens diens halfbroer Nicolaes Rutten en dit wegens het 
zogenoemde naderschap.  
 
1725 20-02 Matthijs Betten had toch graag dat Kerke(n)veld (nu staat er Kerkenkamp) in zijn 
bezit gehad en op 20-02-1725 ruilt hij het met Jan Rutten (broer en volmachthouder van 
Nicolaes Rutten) voor een stuk land te Neerpelt gelegen, in de zgn. Lange Vooren, naast de 
gracht (zie ook 1721 04-03). 
 
1726 02-07 Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans staan het vruchtgebruik van hun huis 
en hof in Kaulille af aan hun zoon Jacobus Betten, gehuwd met Francijn Knook. Jacob 
verkoopt zijn kindsdeel daarna aan zijn zuster Catharina Betten voor 200 gulden. Huis en hof 
liggen ten noorden van het kerkhof en ten westen van de gemeentestraat. Matthijs heeft dit 
huis in 1703 gekocht van Hendrik Thijssen. Zie voor details pag. 102 t/m 104.  
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1733 6-10 verklaart Joannes Theunissen, de armenmeester van Kaulille, dat Jacobus Betten 
als (vroegere inwoner) van Kaulille gehuwd is in Willemstad en dat hij aldaar (nog) geen vaste 
woonplaats kan ‘verkiezen’/vinden. Om die reden levert de armenmeester hem een 
‘ontlastbrief’  af. Hierin wordt zelfs over de opvoeding van de eventuele kinderen garantie 
geboden. 
 
1734 26-01 Vermeld  wordt dat op 22-01-1734 Matthijs Betten van Kaulille met zijn 
echtgenote Elisabeth Broeckmans de Neerpeltse erfgoederen van Elisabeth (met 
uitzonderling van een broek of weide genaamd ‘de Savel‘ gelegen aan de volmolen, belendend 
ten Noorden Peter Spooren en ten Zuiden de Dommel) verkopen aan Adriaen Kleijmans voor 
450 guldens. 
 
1739 17-02 Elisabeth Broeckmans is overleden 12-05 1738 en Matthijs Betten is overleden 7-
01 1739. In de akte van 17-02-1739 erft Jan Paep, gehuwd met Catharina Betten, van 
Matthijs Betten een huis met hof en belangrijk: hij erft ook voor de kinderen van Matthijs 
Betten verwekt bij zijn tweede vrouw, Elisabeth Broeckmans. 
 
1740 9-02 Nicolaes Rutten verkoopt dat stuk land op het ‘Broesent’ te Neerpelt (zie SB 1719. 
SB 1721 en SB 1725)  aan Catharina Betten voor twee pistolen . Jan Betten, de oom van 
Catharina, treedt op in haar naam. 
 
Een eigenaardigheid toegelicht 
 

• De man en mombaer (momboir)-formule.  
 

 
 
Bron: ‘Brabandts Recht dat is generale costumen vanden lande ende hertoghdomme van Brabandt... Limborgh 
stede ende lande van Mechelen: met verscheyde ordonnantien reglementen statuten, ende manieren van 
procederen ...’, Johannes Baptista Christyn, Michiel Knobbaert, 1682 
https://books.google.nl/books?id=jdxDAAAAcAAJ&pg=PA1455&lpg=PA1455&dq=man+en+mombaer&source=bl&ots=XAWdbCvUAA&sig=v
770i_gL78bsA8dA3bSM3LRPUjQ&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi50daLpPHOAhVMuBoKHW5vCh0Q6AEILzAD#v=onepage&q=man%20en%20
mombaer&f=false  
 

Dat haar man ook haar mombaer is, houdt voor een vrouw in de 17de eeuw in, dat hij in alle zakelijke 
(trans)acties voor haar handelend kan en zal optreden. Je leest het in de oude akten  

regelmatig bij zakelijke overeenkomsten.  
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Landschappen in de Loonse Kempen 
Jacques Doven (Neerpelt) 
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DEEL 4   TUSSENBALANS  
 
 
 
ANTWOORDEN OP DE ONDERZOEKSVRAGEN 
 
Wat is bekend geworden 
Wie een tussenbalans opmaakt, vraagt zich af wat er door middel van het gedane onderzoek 
met als leidraad de onderzoeksvragen inmiddels is gerealiseerd. Daarbij gaat het over de ‘al 
wel, nog niet’ situatie. De stand van zaken wordt vastgesteld en geijkt aan het doel, aan het 
resultaat dat de onderzoeksvragen beoogden. We nemen daarvoor de zeven vragen uit het 
begin van dit boek als referentiepunt. 
 

1. Wie waren de (voor)ouders en evt. ander familieleden van Jacobus Betten? 
De ouders van Jacobus Betten zijn nu bekend: Matthijs Betten en Aleidis Winters, 
alsook de grootouders, dat zijn Hermanus Betten en Catharina Viggels. De nadere 
genealogische gegevens over de gevonden familieleden worden hierna gegeven 
onder ‘Genealogische resultaten’.  
 

2. Kwam Jacobus Betten uit Kaulille en wanneer is hij geboren/gedoopt? 
Omdat de vroege doopregisters van Kaulille zijn verloren gegaan, kunnen we deze 
gegevens van Jacobus niet meer nagaan. De hele context wijst er wel op dat de 
woorden van Jacobus dat hij uit Kaulille kwam op waarheid berusten. Dit hele boek 
gaat uit van die stellingname, tenzij later anders bewezen wordt.  

 
3. Wie was de peter Joannis Betten die in 1727 in Breda bij de doop van Alijdis was? 

Deze Joannes Betten is naar alle waarschijnlijkheid de broer van Jacobus’ vader 
Matthijs geweest, zijn oom Joannes Betten (Beek 1675-Overpelt 1741).   

 
4. Wie was de meter Elizabeth Winters die in 1727 bij de doop van Alijdis was? 

Deze Elisabetha Winters is naar alle waarschijnlijkheid de zuster van zijn moeder 
geweest, zijn tante Elisabet Winters van wie op dit moment nadere gegevens over 
geboorte en overlijden nog onbekend zijn.  

 
5. Wat was de historische context van een aantal van de betreffende steden en 

dorpen ofwel het burgerlijke leven in de Loonse Kempen rond 1700?  
Deze vraag is voor een deel beantwoord onder de titel ‘Geschiedenis van enkele 
dorpen in de Loonse Kempen’, met name Kaulille en Bree. Verder zijn er veel 
literatuurverwijzingen in deze tekst opgenomen die nader antwoord geven op de 
lokale situatie en de historische ontwikkelingen in de periode 1600-1800. 

 
6. Wat valt er te zeggen over de families Betten in de Loonse Kempen en in het 

bijzonder over het voorgeslacht van Jacobus Betten? Dit voor wat betreft de 
uitoefening van beroepen, het verhandelen van geld of goed etc. 
De min of meer losse gegevens die antwoord geven aan deze vraag zijn vooral te 
vinden in het deel ‘Hulp uit het vaderland’. Hierna zal een hoofdstuk aan de 
levensloop van de voorouders Matthijs en Hermanus Betten worden gewijd, 
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waarin de verspreide historische gegevens worden opgenomen in een lopend 
verhaal.  

 
7. Is de werkhypothese uit mijn ‘Jacobus Betten, een genealogisch-historisch 

onderzoek in West-Brabant en Belgisch Limburg’ van voldoende bewijsmateriaal 
te voorzien  om deze te bevestigen? En tegelijkertijd: is de hypothese van 
genealoog Hans Prince te bevestigen of te falsifiëren? 
Dit onderzoek heeft voldoende aangetoond dat de hypothese Prince verbeterd 
dient te worden naar aanleiding van de gevonden onderzoeksresultaten. In het 
bijzonder wordt dat zichtbaar in de hierna volgende Genealogische resultaten.  

 
 
GENEALOGISCHE RESULTATEN 
 
Vier modellen van genealogisch onderzoek 
Omdat genealogie een bijna oneindige hoeveelheid gegevens kan opleveren, kiezen de meeste 
genealogen voor een bepaald soort onderzoek. Er zijn vier hoofdvormen in opzet en presentatie van 
voorouderonderzoek te onderscheiden. Eerst volgt de korte en eenvoudige toelichting bij de 
benaming, dan volgt de uitvoeriger beschrijving. 
 
De stamreeks 
Alle (dat wil zeggen zoveel mogelijk voor de genealoog bekende) voorouders in mannelijke 
(patrilineair) of in de vrouwelijke lijn (matrilineair), van heden naar verleden 
 
De kwartierstaat 
Alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn, van heden naar verleden 
 
De genealogie 
Alle nakomelingen van de proband (een persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een 
genealogisch onderzoek) in mannelijke lijn 
 
De parenteel 
Alle nakomelingen van een proband in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. 
 
Dit zijn de vier hoofdvormen waarin genealogen hun bevindingen veelal presenteren, met hieronder 
de bredere omschrijving: 
 
De stamreeks neemt bijvoorbeeld jezelf als uitgangspunt en toont dan de gegevens over je ouders, de 
ouders van je vader, de ouders van je grootvader van vaders kant en zo verder. Met deze opzet 
beginnen de meeste mensen. 
 
De kwartierstaat neemt ook jezelf als uitgangspunt. Terugwerkend in de tijd verzamel je dan de 
gegevens over je twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders en zo verder. Elke volgende 
generatie verdubbelt het aantal voorouders. Omdat het op die manier om forse aantallen gaat die 
onoverzichtelijk worden, geeft men mensen getallen, dus nummering van personen. Dit houdt het 
overzicht erin. 
 
De genealogie werkt van het verleden naar het heden, dus vanuit de oudst bekende voorvader naar 
jezelf. Hier krijg je dus alle naamgenoten die tot dezelfde familie behoren. Eerst in de (rechtgaande) 
mannelijke lijn naar de oudst bekende voorvader zoals bij de stamreeks. Die oudst gevonden voorvader 
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(Hermanus Betten) is dan de ‘stamvader’ en het beginpunt van de genealogie. Je verzamelt daarna de 
gegevens over zijn gezin en werkt vervolgens de zonen (naamdragers) verder uit. Van die zonen 
opnieuw het gezin, waarna hun zonen volgen…, zo generatie na generatie door tot in de huidige tijd, 
tot jezelf. Zo krijg je een overzicht van alle nazaten in de mannelijke lijn van je stamvader. 
 
De parenteel is de meest uitgebreide vorm van onderzoek. Daarbij worden de nazaten van de 
stamvader niet alleen in de mannelijke, maar ook in de vrouwelijke lijn (zoveel mogelijk) uitgewerkt. 
Het gaat dan niet alleen om de zoons en hun gezin, maar ook om de dochters. 
 
De door mij hier beschreven volgorde geeft ook ongeveer de moeilijkheidsgraad in volgorde aan. Mijn 
monografieën (biografie over een persoon/gezin of familie) vormen voor het betreffende gezin na de 
stamreeks veelal een mix van de genealogie- en parenteelvorm. Bij het publiceren van genealogisch 
onderzoek moet men zich bewust zijn van de openbaarheid van gegevens en zoveel als maar mogelijk 
is vasthouden aan de waarborg van privacy voor in leven zijnde personen.   
 
Hieronder volgt het resultaat van het voorgaande onderzoek, ondergebracht in een 
genealogische structuur en wel die van de parenteel van de nu oudst-bekende voorvader van 
ons geslacht Betten, Hermanus Betten. Met daarin zijn nu bekende nazaten tot en met 
Jacobus Betten, die in eerste instantie uitgangspunt van dit onderzoek was en diens dochter 
Aleidis (Breda, 1727) en zoon Johannes (Willemstad 1730-Fijnaart 1793).  Hiermee is de 
genealogische lijn van deze Betten/Bette-familie opgevoerd tot 12 geslachten, in een periode 
van ruwweg 1646-2016 ofwel 370 jaar. 
 
 
PARENTEEL VAN HERMANUS BETTEN (versie 20 september 2016) 
 
I.1Hermanus Betten, geboren circa 1645, 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. 
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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: 
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. 
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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. 

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 
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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 

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  
 
Betten Aleidis/Aldegondis                                                    (III.13) 
    *                                     † 18-07-1804 Kaulille                 
    = 26-02-1730 Kaulille                 
      (dochter van Betten Matthijs (II.4) en Broeckmans Elisabeth (II.6)) 
∞     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)) 
∞ (1) circa 1730 Paep Joannes                                                              (III.8) 
    *                                     † 28-05-1751 Kaulille                 
    = 20-11-1701 Wijchmaal                
      (zoon van Paep Henricus en Jannis Maria) 
∞ (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) 
    ∞ 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                 
∞ (1)  voor 1670                                                               
Tiesen Petronella                                                               (I.2) 
                                          †  voor 1675 (Beek?)                  
∞ (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) 
    ∞ 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) 
    ∞ (1)  voor 1701 met Winters Aleidis      (II.5) 
      (dochter van Winters Margaretha, weduwe) 
    ∞ (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) 
    ∞ 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                                                        
∞     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)) 
∞     04-05-1698 Overpelt (kerk. getuigen: Petrus Smolders en Mathias Betten) 
Reijnkens/Renckens Petronella                                                 (II.3) 
                                           † 10-12-1719 Overpelt                 
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    = 13-04-1663 Overpelt                 
      (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) 
    ∞ 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) 
    ∞ (1)  22-06-1728 Overpelt met Claes Joanna     (III.4) 
    ∞ (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)) 
∞     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) 
    ∞ 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)  
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 7. Catharina Elisabetha Goffaer                                              (III.22) 
    = 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)) 
∞ (1)  voor 1701                                                               
Winters Aleidis                                                               (II.5) 
      (dochter van Winters Margaretha, weduwe) 
∞ (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                 
    ∞ (1)  met Paep Joannes        (III.8) 
        (zoon van Paep Henricus en Jannis Maria) 
   ∞ (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                 
    ∞ 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)) 
∞ (1) 22-06-1728 Overpelt                                                       
      (kerk. getuigen: Petrus Schepers en Joannes Jansen) 



138 
 

Claes Joanna                                                                (III.4) 
    *                                     † 24-11-1747 Overpelt                 
∞ (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*) 
 
 
GEZINSREPERTORIUM ALLE PERSONEN ALFABETISCH 
 
van Balen Arnoldus                                                             [99] 
x                                                                               
Spelters Anna                                                                 [100] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Maria                                                                     [36] 
    *                                     † 08-05-1728 Overpelt                 
    = 25-11-1675 Overpelt                 
    x circa 1705 met Claes Goswinus [20] 
      (zoon van Claes Laurentius [97] en Willen Margareta [98]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Andreas                                                                [58] 
∞     20-10-1711 Bocholt (Belgisch Limburg)                                     
Heijnen Catharina                                                              [59] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Christiaan                                                              [86] 
∞                  Bree                                               
Nijs Geleme                                                                   [87] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Maria                                                                      [88] 
    = 16-09-1642 Bree                     
      (doopgetuigen: Arnoldus Smis en Anna Giels) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Henricus                                                                [60] 
x                                                                               
Hamons Catharina                                                               [61] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Helena                                                                      [62] 
    = 01-11-1695 Bocholt (Belg. Limb.)    
      (doopgetuigen: peter is Joannes Hamons en meter is Margarita Betten) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Hermanus                                                                [11] 
    * circa 1645                          † 07-11-1717 Overpelt                 
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∞ (1)  voor 1670                                                                
Tiesen Petronella                                                              [34] 
    *                                     †  voor 1675 Beek?                    
∞ (2) 10-02-1675 Beek                                                           
      (kerk. getuigen: Leonardo Coppen (tekent vaak huwelijksakten als getuige 
      mee) en Antonio Betten; frater Leonardus Coenen) 
Viggels Catharina                                                              [12] 
    = 21-09-1638 Bree                     
      (dochter van Viggels Arnoldus [46] en Cillen Agathe [48]) 
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Aleijdis                                                                    [35] 
    = 14-09-1670 Beek                     
      (doopgetuigen: Joannes Betten en Reneera Ceunen) 
Uit het tweede huwelijk: 
 2. Joannes                                                                   [13] 
    *                                     † 26-09-1741 Overpelt                 
    = 24-10-1675 Beek                     
      (doopgetuigen: Henricus Soors en Margarita van Mortel alias Soors) 
    ∞ 04-05-1698 Overpelt met Reijnkens/Renckens Petronella [15] 
      (dochter van Reijnkens Jacobus [16] en Voets Elizabetha [17]) 
 3. Matthijs                                                                     [1] 
    1724: brouwer  
    *                                     † 07-01-1739 Kaulille                 
    = 14-01-1677 Beek                     
      (doopgetuigen: Henricus Leen en Elisabetha Raeijmadekers) 
    x (1)  voor 1701 met Winters Aleidis      [55] 
      (dochter van Winters N.N. [129] en N.N. (weduwe Winters) Margaretha 
      [119]) 
    ∞ (2)  13-06-1717 Kaulille met Broeckmans Elisabeth     [2] 
      (dochter van Broeckmans Gijsbertus [49] en Goeiens Catharina [50]) 
 4. Gertrudis                                                                  [37] 
    = 23-04-1679 Beek                     
      (doopgetuigen: Guilielmus Tiesen en Maria Coesen) 
 5. Margareta                                                                 [14] 
    *                                     † 27-09-1757 Zolder                   
    = 05-01-1682 Beek                     
      (doopgetuigen: Andreas Viggels en Helena Soors) 
    ∞ 06-04-1704 Beek met Gofferdt Nicolaus      [26] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Jacobus                                                                 [38] 
∞     24-09-1711 Bree                                                           
      (kerk. getuigen: Simon Thijs en Elizabetha Cleutgens en pastoor Jacobs) 
Stevens Elisabeth                                                                [39] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Mathias                                                                    [40] 
    = 14-04-1713 Beek                     
 2. Maria Betten alias Stevens                                                     [41] 
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    *                                     † 04-01-1743 Bree                     
    = 16-01-1715 Beek                     
 3. Petrus Betten alias Stevens                                                     [42] 
    = 19-11-1716 Beek                     
 4. Anna Betten alias Stevens                                                     [43] 
    *                                     † 28-02-1781 Beek                     
    = 21-01-1719 Beek                     
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Jacobus                                                                   [51] 
    *            Kaulille                 † 24-02-1762 Fijnaart                 
                                          ∩ 02-03-1762 Fijnaart                 
      (zoon van Betten Matthijs [1] en Winters Aleidis [55]) 
o     25-05-1726 Willemstad                                                     
x     16-06-1726 Breda                                                          
∞     23-01-1727 Breda                                                          
Knook Francijntje                                                                     [52] 
    = 29-07-1689 Zevenbergen              ∩ 12-06-1761 Fijnaart                 
Uit dit huwelijk: 
 1. Alijdis                                                                       [53] 
    = 22-04-1727 Breda                    
      (doopgetuigen: Joannes Bette en Elisabeth Winters) 
 2. Johannis                                                                      [54] 
    *                                     † 07-09-1793 Fijnaart                 
    = 05-02-1730 Willemstad               
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Joannes                                                                       [13] 
    *                                     † 26-09-1741 Overpelt                 
    = 24-10-1675 Beek                     
      (zoon van Betten Hermanus [11] en Viggels Catharina [12]) 
∞     04-05-1698 Overpelt                                                       
      (kerk. getuigen: Petrus Smolders en Mathias Betten (Matthia Bethem)) 
Reijnkens/Renckens Petronella                                                       [15] 
    *                                     † 10-12-1719 Overpelt                 
    = 13-04-1663 Overpelt                 
      (dochter van Reijnkens Jacobus [16] en Voets Elizabetha [17]) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Margareta                                                                         [18] 
    *                                     † 04-04-1762 Overpelt                 
    = 12-04-1699 Overpelt                 
      (doopgetuigen: Petrus Peten in de plaats van Hermanus Betten en Elizabeth 
      Renkens) 
    ∞ 10-01-1740 Overpelt met Claes Goswinus         [20] 
      (zoon van Claes Laurentius [97] en Willen Margareta [98]) 
 2. Joannes Betthem/Betten                                                      [19] 
    *                                     † 06-05-1755 Overpelt                 
    = 17-02-1701 Overpelt                 
      (doopgetuigen: Mattheus Block in naam van peter Anthony Betthem en meter 
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      Aleydis Renckens) 
    ∞ (1)  22-06-1728 Overpelt met Claes Joanna       [23] 
    ∞ (2)  12-01-1749 Overpelt met Voets Maria       [25] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Joannis                                                                   [32] 
    *                                     †    in 1641 Beek/Bree?               
x                                                                               
Soors Margareta                                                                 [33] 
    *                                     † 24-11-1689 Beek                     
Uit dit huwelijk: 
 1. Antonius                                                                    [31] 
    *                                     † 31-12-1710 Bree                     
    = 27-10-1641 Beek                     
      (doopgetuigen: Nicolaus Stappers en de echtgenote van Stephanus Noukens) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betten Matthijs                                                                    [1] 
    1724: brouwer  
    *                                     † 07-01-1739 Kaulille                 
    = 14-01-1677 Beek                     
      (zoon van Betten Hermanus [11] en Viggels Catharina [12]) 
x (1)  voor 1701                                                                
Winters Aleidis                                                                    [55] 
      (dochter van Winters N.N. [129] en N.N. (weduwe Winters) Margaretha 
      [119]) 
∞ (2) 13-06-1717 Kaulille                                                       
Broeckmans Elisabeth                                                              [2] 
    *                                     † 12-05-1738 Kaulille                 
    = 06-08-1691 Neerpelt                 
      (dochter van Broeckmans Gijsbertus [49] en Goeiens Catharina [50]) 
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Jacobus                                                                       [51] 
    *            Kaulille                 † 24-02-1762 Fijnaart                 
                                          ∩ 02-03-1762 Fijnaart                 
    x 16-06-1726 Breda met Knook Francijntje       [52] 
 2. Catharina                                                                     [56] 
    *                                     † 04-12-1783 Kaulille                 
    x (1) circa 1730 met Paep Joannes          [63] 
      (zoon van Paep Henricus [64] en Jannis Maria [65]) 
    ∞ (2)  09-01-1753 Kaulille met Smeets Petrus       [66] 
Uit het tweede huwelijk: 
 3. Helena                                                                          [5] 
    *                                     † 28-04-1807 Kaulille                 
    = circa 1723 Kaulille                 
 4. Aleidis/Aldegondis                                                                [3] 
    *                                     † 18-07-1804 Kaulille                 
    = 26-02-1730 Kaulille                 
    ∞ 27-09-1751 Kaulille met Bormans Joachim          [6] 
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 5. Wilhelmus                                                                       [4] 
    = 26-02-1730 Kaulille                 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Betthem/Betten Joannes                                                          [19] 
    *                                     † 06-05-1755 Overpelt                 
    = 17-02-1701 Overpelt                 
      (zoon van Betten Joannes [13] en Reijnkens/Renckens Petronella [15]) 
∞ (1) 22-06-1728 Overpelt                                                       
      (kerk. getuigen: Petrus Schepers en Joannes Jansen) 
Claes Joanna                                                                      [23] 
    *                                     † 24-11-1747 Overpelt                 
∞ (2) 12-01-1749 Overpelt                                                       
Voets Maria                                                                        [25] 
    *                                     † 04-03-1773 Overpelt                 
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Petronella Betten/Betenem                                                      [24] 
    *                                     † 06-10-1747 Overpelt                 
    = 18-08-1730 Overpelt                 
      (doopgetuigen: peter Matthias Betten, meter Margaretha Betten (zuster 
      *1699-1762* van Joannes of tante *1682-1757*) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Bormans Joachim                                                                      [6] 
    *                                     † 19-11-1779 Kaulille                 
    = 13-10-1725 Valkenswaard (N-Br. Nl)  
∞     27-09-1751 Kaulille                                                       
Betten Aleidis/Aldegondis                                                              [3] 
    *                                     † 18-07-1804 Kaulille                 
    = 26-02-1730 Kaulille                 
      (dochter van Betten Matthijs [1] en Broeckmans Elisabeth [2]) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Elisabeth                                                                       [135] 
    = 09-01-1755 Kaulille                 
    x met Peeskens Petrus Matheus          [136] 
 2. Marcellus                                                                      [137] 
    = 04-02-1757 Kaulille                 
 3. Matheus                                                                        [138] 
    *                                     † 01-12-1759 Kaulille                 
    = 01-12-1759 Kaulille                 
 4. Maria                                                                            [93] 
    = 14-01-1761 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Petrus Smeets en Lucia Ercken in de plaats van Maria 
      Bormans uit Valkensweert.) 
 5. Maria Helena                                                                       [7] 
    *                                     † 11-10-1779 Overpelt                 
    = 07-12-1763 Kaulille                 
 6. Joanna                                                                      [139] 
    = 02-03-1767 Kaulille                 
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    x met Van Saman Leonardus [140] 
 7. Petronella                                                                 [141] 
    = 18-09-1769 Kaulille                 
 8. Petronella                                                                 [142] 
    *                                     † 26-09-1781 Kaulille                 
    = 10-10-1771 Kaulille                 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Broeckmans Gijsbertus                                                            [49] 
    *                                     † 22-09-1689 Neerpelt                 
∞     09-09-1687 Neerpelt                                                       
      (kerk. getuigen: Petrus Bijnnen en Adrianus N.N.) 
Goeiens Catharina                                                                [50] 
    *                                     † 20-05-1719 Neerpelt                 
Uit dit huwelijk: 
 1. Joannes                                                                       [57] 
    = 07-11-1687 Neerpelt                 
    x met Buijvoets Margaretha [116] 
      (dochter van Buijvoets Gisbertus [117] en Pellens Maria [118]) 
 2. Elisabeth                                                                        [2] 
    *                                     † 12-05-1738 Kaulille                 
    = 06-08-1691 Neerpelt                 
    ∞ 13-06-1717 Kaulille met Betten Matthijs          [1] 
      (zoon van Betten Hermanus [11] en Viggels Catharina [12]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Broeckmans Joannes                                                                 [57] 
    = 07-11-1687 Neerpelt                 
      (zoon van Broeckmans Gijsbertus [49] en Goeiens Catharina [50]) 
x                                                                               
Buijvoets Margaretha                                                             [116] 
    *                                     † 21-01-1768 Neerpelt                 
    = 30-08-1690 Neerpelt                 
      (dochter van Buijvoets Gisbertus [117] en Pellens Maria [118]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Bruijnen Joannes                                                                    [125] 
x                                                                               
Winters Maria                                                                     [124] 
      (dochter van Winters N.N. [129] en N.N. (weduwe Winters) Margaretha    [119]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Buijvoets Gisbertus                                                                   [117] 
x                                                                               
Pellens Maria                                                                       [118] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Margaretha                                                                      [116] 
    *                                     † 21-01-1768 Neerpelt                 
    = 30-08-1690 Neerpelt                 
    x met Broeckmans Joannes            [57] 
      (zoon van Broeckmans Gijsbertus [49] en Goeiens Catharina [50]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Cillen Agatha                                                                        [47] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Claes Goswinus                                                                       [20] 
    *                                     † 15-01-1752 Overpelt                 
    = 26-01-1680 Balen                    
      (zoon van Claes Laurentius [97] en Willen Margareta [98]) 
x (1) circa 1705                                                                
van Balen Maria                                                                      [36] 
    *                                     † 08-05-1728 Overpelt                 
    = 25-11-1675 Overpelt                 
      (dochter van van Balen Arnoldus [99] en Spelters Anna [100]) 
∞ (2) 03-08-1728 Overpelt                                                       
Gerrits Joanna                                                                       [21] 
    *                                     † 09-05-1739 Overpelt                 
∞ (3) 10-01-1740 Overpelt                                                       
      (kerk. getuigen: Joannes Adriaenzens en Wilhelmus Renkens) 
Betten Margareta                                                                     [18] 
    *                                     † 04-04-1762 Overpelt                 
    = 12-04-1699 Overpelt                 
      (dochter van Betten Joannes [13] en Reijnkens/Renckens Petronella [15]) 
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Henricus                                                                         [101] 
    = 04-08-1706 Overpelt                 
 2. Anna                                                                                   [102] 
    = 04-08-1706 Overpelt                 
 3. Elisabetha                                                                        [105] 
    = 29-05-1711 Overpelt                 
 4. Joannes Andreas                                                                 [107] 
    = 15-09-1714 Overpelt                 
 5. Anna Catharina                                                                  [108] 
    = 11-11-1717 Overpelt                 
 6. Gerardus                                                                       [109] 
    = 02-04-1719 Overpelt                 
 7. Petrus Joannes                                                                 [103] 
 8. Anna Maria                                                                     [104] 
 9. Josyna                                                                         [106] 
Uit het tweede huwelijk: 
10. Maria Helena                                                                     [22] 
    = 29-07-1729 Overpelt                 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Claes Laurentius                                                                       [97] 
x                                                                               
Willen Margareta                                                                     [98] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Goswinus                                                                        [20] 
    *                                     † 15-01-1752 Overpelt                 
    = 26-01-1680 Balen                    
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    x (1) circa 1705 met van Balen Maria            [36] 
      (dochter van van Balen Arnoldus [99] en Spelters Anna [100]) 
    ∞ (2)  03-08-1728 Overpelt met Gerrits Joanna           [21] 
    ∞ (3)  10-01-1740 Overpelt met Betten Margareta [18] 
      (dochter van Betten Joannes [13] en Reijnkens/Renckens Petronella [15]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Claesemans Nicolaus                                                                [126] 
x                                                                               
Smolders Helena                                                                   [127] 
Uit dit huwelijk:  
 1. Joannes Cloeselmans                                                              [96] 
    *                                     † 19-12-1758 Zolder                    
    = 11-11-1704 Overpelt                 
    ∞ 03-05-1727 Zolder met Goffart Maria Catharina          [27] 
      (dochter van Gofferdt Nicolaus [26] en Betten Margareta [14]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Cloeselmans Joannes                                                                  [96] 
    *                                     † 19-12-1758 Zolder                   
    = 11-11-1704 Overpelt                 
      (zoon van Claesemans Nicolaus [126] en Smolders Helena [127]) 
∞     03-05-1727 Zolder                                                         
Goffart Maria Catharina                                                             [27] 
    *                                     † 17-05-1782 Zolder                   
    = 12-03-1705 Beek                     
      (dochter van Gofferdt Nicolaus [26] en Betten Margareta [14]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Geerkens/Betten Andreas                                                            [110] 
x                                                                               
Betten Digna                                                                         [111] 
    *                                     † 16-10-1747 Grote-Brogel             
    = 01-11-1696 Grote-Brogel             
      (dochter van Rutten/Betten Dirick [112] en Betten Maria [113]) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Helena Betten                                                                       [8] 
    = 02-01-1735 Grote-Brogel             
    ∞ 03-07-1776 Kaulille met Smis Theodorus             [9] 
      (zoon van Smits Theodoor [114] en Betten Helena [115]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Gofferdt Nicolaus                                                                       [26] 
    *                                     † 30-04-1747 Zolder                   
∞     06-04-1704 Beek                                                           
Betten Margareta                                                                      [14] 
    *                                     † 27-09-1757 Zolder                   
    = 05-01-1682 Beek                     
      (dochter van Betten Hermanus [11] en Viggels Catharina [12]) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Maria Catharina Goffart                                                            [27] 
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    *                                     † 17-05-1782 Zolder                   
    = 12-03-1705 Beek                     
      (doopgetuigen: Antonius Betten en Maria Viggels) 
    ∞ 03-05-1727 Zolder met Cloeselmans Joannes            [96] 
      (zoon van Claesemans Nicolaus [126] en Smolders Helena [127]) 
 2. Nicolaus Goffart                                                                   [128] 
    = 10-11-1706 Beek                     
      (doopgetuigen: Andreas Viggels en Anna Viggels) 
 3. dochter Goffart                                                                    [131] 
    *                                     † 24-01-1716 Beek                     
    = 24-01-1716 Beek                     
 4. Joannes Goffart                                                                     [44] 
    = 02-04-1717 Beek                     
      (doopgetuigen: Mattheus Betten en Petronella Betten) 
 5. Fransiscus Goffart                                                                    [45] 
    = 06-10-1719 Beek                     
      (doopgetuigen: Joannes Betten en Helena Soors) 
 6. Margareta Goffaer                                                                  [132] 
    = 15-08-1722 Zolder                   
      (doopgetuigen: Joannes Bortels en Ida Hoijdonckx) 
 7. Catharina Elisabetha Goffaer                                                         [133] 
    = 04-06-1724 Zolder                   
      (doopgetuigen: Florentius Heckens en Catharina Daniels) 
 8. Maria Goffaer                                                                      [134] 
    = 20-10-1726 Zolder                   
      (doopgetuigen: Hubertus Moris en Maria Joanna Menten) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Haments Judo                                                                            [83] 
x                                                                               
Betten Maria                                                                             [84] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Maria Margareta                                                                    [85] 
    = 03-04-1717 Beek                     
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Jannis Maria                                                                               [65] 
Kind: 
 1. Joannes                                                                                [63] 
    *                                     † 28-05-1751 Kaulille                 
    = 20-11-1701 Wijchmaal                
    x circa 1730 met Betten Catharina                 [56] 
      (dochter van Betten Matthijs [1] en Winters Aleidis [55]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Janssen Andreas                                                                         [89] 
    *                                     † 16-02-1771 Kaulille                 
      (zoon van Janssen Jan alias Kivits [67] en Hechtermans Aleidis [68]) 
∞ (1) 18-07-1722 Kaulille                                                       
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Betten Catharina                                                                         [90] 
    *                                     † 13-04-1753 Kaulille                 
∞ (2) 26-07-1754 Kaulille                                                       
Leurs Margaretha                                                                       [91] 
    *                                     † 05-11-1795 Kaulille                 
Uit het tweede huwelijk: 
 1. Catharina                                                                            [94] 
    = 28-05-1763 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Petrus Nijskens ten huize van Petrus Smeets en Aldegundis 
      Schellings in Opitter.) 
 2. Joannes                                                                             [95] 
    = 09-01-1767 Kaulille                  
      (doopgetuigen: Joannes Braeken uit Beek in de plaats van Joachim Bormans 
      en Catharina Betten) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Janssen Hendrik alias Kivits                                                               [92] 
Kind: 
 1. Jan alias Kivits                                                                        [67] 
    Molder, molenaar op de AA-molen (Zie Maes en Dreesen, de Geschiedenis van 
    Bree, dl. 2 p. 180).  
    x (1) met Lemmens Sibille                 [70] 
    x (1) met Hechtermans Aleidis                [68] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Janssen Jan alias Kivits                                                                     [67] 
    Molder, molenaar op de AA-molen (Zie Maes en Dreesen, de Geschiedenis van 
    Bree, dl. 2 p. 180).  
      (zoon van Janssen Hendrik alias Kivits [92]) 
x (1)                                                                           
Lemmens Sibille                                                                          [70] 
x (2)                                                                           
Hechtermans Aleidis                                                                     [68] 
Uit het tweede huwelijk: 
 1. Mathijs                                                                              [69] 
 2. Andreas                                                                             [89] 
    *                                     † 16-02-1771 Kaulille                 
    ∞ (1)  18-07-1722 Kaulille met Betten Catharina              [90] 
    ∞ (2)  26-07-1754 Kaulille met Leurs Margaretha             [91] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Paep Henricus                                                                           [64] 
Kind: 
 1. Joannes                                                                            [63] 
    *                                     † 28-05-1751 Kaulille                 
    = 20-11-1701 Wijchmaal                
    x circa 1730 met Betten Catharina [56] 
      (dochter van Betten Matthijs [1] en Winters Aleidis [55]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Paep Joannes                                                                    [63] 
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    *                                     † 28-05-1751 Kaulille                 
    = 20-11-1701 Wijchmaal                
      (zoon van Paep Henricus [64] en Jannis Maria [65]) 
x     circa 1730                                                                
Betten Catharina                                                                [56] 
    *                                     † 04-12-1783 Kaulille                 
      (dochter van Betten Matthijs [1] en Winters Aleidis [55]) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Aleidis                                                                     [71] 
    = 11-04-1731 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Mathias Betten en Marie Beckers alias Winters) 
 2. Henricus                                                                    [72] 
    = 16-10-1733 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Henricus N.N. en Catharina Paep) 
 3. Joannes                                                                     [73] 
    *                                     † 30-03-1739 Kaulille                 
    = 28-03-1736 Kaulille RK              
      (doopgetuigen: Mathias Betten en Maria Winters) 
 4. Mathias                                                                     [74] 
    = 09-04-1738 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Joannes Betten en Catharina Neven) 
 5. Andreas                                                                     [75] 
    *                                     † 02-11-1779 Kaulille (ongehuwd)      
    = 16-04-1741 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Joannes Petrus Pex en Catharina Rutten) 
 6. Maria Elisabeth                                                              [76] 
    = 21-10-1744 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Andreas Theunissen en Anna Huijbrechts) 
 7. Maria Margaritha                                                            [77] 
    = 11-04-1746 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Mathias Thijs en Marie Kerckhofs) 
 8. Petronella Paep/Paeps                                                        [78] 
    *                                     † 03-01-1780 Kaulille                 
    = 01-06-1750 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Joannis Betten en Catharina Pinxten) 
    ∞ 20-08-1777 Kaulille met Verhees Joannes      [79] 
      (zoon van Verhees Willem (Guillaume) [80] en Heeren Maria [81]) 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Peeskens Petrus Matheus                                                       [136] 
    *                                     †       1822                          
x                                                                               
Bormans Elisabeth                                                             [135] 
    = 09-01-1755 Kaulille                 
      (dochter van Bormans Joachim [6] en Betten Aleidis/Aldegondis [3]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Reijnkens Jacobus                                                                       [16] 
    *                                     † 15-02-1695 Overpelt                 
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x                                                                               
Voets Elizabetha                                                                       [17] 
    = 21-03-1632 Overpelt                 
Uit dit huwelijk: 
 1. Catharina                                                                            [28] 
    = 27-04-1659 Overpelt                 
 2. Elizabetha                                                                          [29] 
    *                                     † 23-08-1718 Overpelt                 
    = 09-04-1661 Overpelt                 
 3. Petronella Reijnkens/Renckens                                                        [15] 
    *                                     † 10-12-1719 Overpelt                  
    = 13-04-1663 Overpelt                 
    ∞ 04-05-1698 Overpelt met Betten Joannes               [13] 
      (zoon van Betten Hermanus [11] en Viggels Catharina [12]) 
 4. Joannes                                                                             [30] 
    = 01-05-1666 Overpelt                 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Rutten/Betten Dirick                                                                    [112] 
x                                                                               
Betten Maria                                                                           [113] 
Uit dit huwelijk:  
 1. Digna Betten                                                                        [111] 
    *                                     † 16-10-1747 Grote-Brogel             
    = 01-11-1696 Grote-Brogel             
    x met Geerkens/Betten Andreas                [110] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Van Saman Leonardus                                                                   [140] 
    *            Achel                    
x                                                                               
Bormans Joanna                                                                         [139] 
    = 02-03-1767 Kaulille                 
      (dochter van Bormans Joachim [6] en Betten Aleidis/Aldegondis [3]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Smeets Petrus                                                                           [66] 
    *                                     † 17-01-1769 Kaulille                 
    = circa 1705                          
∞     09-01-1753 Kaulille                                                       
Betten Catharina                                                                          [56] 
    *                                     † 04-12-1783 Kaulille                 
      (dochter van Betten Matthijs [1] en Winters Aleidis [55]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Smis Theodorus                                                                             [9] 
    * circa 1725                          † 15-08-1786 Bocholt                  
      (zoon van Smits Theodoor [114] en Betten Helena [115]) 
∞     03-07-1776 Kaulille                                                       
Betten Helena                                                                    [8] 
    = 02-01-1735 Grote-Brogel             
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      (dochter van Geerkens/Betten Andreas [110] en Betten Digna [111]) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Petrus Joannes                                                               [10] 
    *                                     † 22-08-1851 Neerpelt                 
    = 29-01-1781 Bocholt                  
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Smits Theodoor                                                                [114] 
x                                                                               
Betten Helena                                                                               [115] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Theodorus Smis                                                               [9] 
    * circa 1725                          † 15-08-1786 Bocholt                  
    ∞ 03-07-1776 Kaulille met Betten Helena       [8] 
      (dochter van Geerkens/Betten Andreas [110] en Betten Digna [111]) 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Verhees Joannes                                                                 [79] 
    *                                     † 06-09-1826 Kaulille                 
    = 23-07-1751 Kaulille                 
      (zoon van Verhees Willem (Guillaume) [80] en Heeren Maria [81]) 
∞ (1) 20-08-1777 Kaulille                                                       
Paep/Paeps Petronella                                                           [78] 
    *                                     † 03-01-1780 Kaulille                 
    = 01-06-1750 Kaulille                 
      (dochter van Paep Joannes [63] en Betten Catharina [56]) 
x (2)                                                                           
Neven Anna                                                                     [82] 
    *                                     † 07-06-1823 Kaulille                 
    = 21-10-1754 Kaulille                 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Verhees Willem (Guillaume)                                                       [80] 
x                                                                               
Heeren Maria                                                                   [81] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Joannes                                                                     [79] 
    *                                     † 06-09-1826 Kaulille                 
    = 23-07-1751 Kaulille                 
      (doopgetuigen: Joannes Dijckmans en Marie Mores) 
    ∞ (1)  20-08-1777 Kaulille met Paep/Paeps Petronella     [78] 
      (dochter van Paep Joannes [63] en Betten Catharina [56]) 
    x (2) met Neven Anna         [82] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Viggels Arnoldus                                                                 [46] 
    =       1595 Bree                     
x                                                                               
Cillen Agathe                                                                                [48] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Catharina                                                                    [12] 
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    = 21-09-1638 Bree                     
      (doopgetuigen: Petrus Stoe en Aleijdis Vanderhelst) 
    ∞ 10-02-1675 Beek met Betten Hermanus      [11] 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Winters N.N.                                                                   [129] 
x                                                                               
N.N. (weduwe Winters) Margaretha                                              [119] 
Uit dit huwelijk: 
 1. Aleidis                                                                         [55] 
    x  voor 1701 met Betten Matthijs        [1] 
      (zoon van Betten Hermanus [11] en Viggels Catharina [12]) 
 2. Hubertus                                                                     [120] 
 3. Christianus                                                                  [121] 
 4. Elisabeth                                                                    [122] 
 5. Judoca                                                                       [123] 
 6. Maria                                                                       [124] 
    x met Bruijnen Joannes         [125] 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
 
RESULTATENGRAFIEK VOOROUDERS EN NAKOMELINGEN VAN JACOBUS BETTEN  

  
 

    
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 
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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-? 
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RESULTATENGRAFIEK VOOROUDERS EN NAKOMELINGEN VAN JOHANNIS (JAN) BETTEN  
 

    

Matthijs Betten 
± 1677-1739 

Aleidis (Eel) Winters 
± 1663-1719 

Jan Joosten Knook 
1664-1703 

Eva Adriaansd Jiskoot 
1663-1694 

  

Jacobus Betten 
± 1699-1762 

Francijntie Jansen Knook 
1689-1761 

 

 Jan Bette  
(1730-1793) 

x (1) 1755 
Maria Provillie  

(1721-1775) 
 
 

 

Francina Bette 
1756-1812 

 

Isaak Bette 
1757-< 1759 

Jacob Bette 
1758-? 

Isaak Betten 
1759-1790 

 

Adriaan Bette 
1761-1783 

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 
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Kempische boederij en interieur, Charles Wellens 
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DEEL 5  FAMILIEGESCHIEDENIS BETTEN IN DE LOONSE KEMPEN 
 
 

       
 

 
 

Sint Martinuskerk Beek in de Belgische provincie Limburg in de gemeente Bree 
 

 
 
HERMANUS BETTEN 
De inmiddels als oudst-bekende voorvader van het hier beschreven Betten-geslacht te boek 
staande Hermanus Betten laat sporen na in de Loonse dorpen Beek en Overpelt. Uit de aan 
archiefbronnen ontleende bekende gegevens kunnen we opmaken dat Hermanus Betten zo 
ongeveer 1645/1650 geboren zal zijn, hoogstwaarschijnlijk in Beek of nabije omgeving. De 
eerste stappen die we zetten om zijn levensverhaal een beetje vorm te geven, zijn daarmee 
behoorlijk op interpretatie gestoeld. Het is niet anders.  
 
De tijd waarin hij leefde 
Wat we wel kunnen boekstaven is dat Hermanus (na het overlijden van zijn eerste vrouw, 
Petronella Tiesen, die hem een dochtertje schenkt dat ze Aleidis noemen) op 10 februari 1675 
trouwt met Catharina Viggels, met wie hij in Beek tussen 1675 en 1682 nog vier kinderen krijgt. 
Hermanus overlijdt 7 november 1717 in Overpelt en wordt daar begraven vanuit de Sint 
Martinuskerk aldaar. Zijn levensdata zijn dus zo ongeveer van 1645 tot 1717. Dit is de eerste 
periode die we nader zullen onderzoeken. Wat gebeurde er in die tijd in de Loonse Kempen? 
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We schetsen de wat ruimere geschiedenisperiode, in grote lijnen. Voor de meer toegespitste 
geschiedenis van Kaulille, Bree en Beek, wat de dorpelingen direct meemaakten, verwijs ik 
naar ‘Geschiedenis van enkele dorpen in de Loonse Kempen’, pagina 78 t/m 96 van dit boek. 
 
Eeuwen van onrust en oorlog1 
In 1568 begonnen de Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje vanuit Duitsland een 
opstand tegen de Spaanse overheersing van Filips II. Het was het begin van een woelige 
periode, waarin de sluiting van de haven van Antwerpen in 1585 ook grote economische 
gevolgen met zich meebracht voor de handel door Noord-Limburg. De opstand mondde 
uiteindelijk uit in de tachtigjarige oorlog (1568-1648). Het Prinsbisdom Luik was wel neutraal 
in het conflict, maar kwam er toch middenin terecht omdat het de barrière vormde tussen 
Duitsland aan de ene kant en Brabant en de regering in Brussel aan de andere. Zo werd er 
zwaar strijd gevoerd rond Maastricht, de belangrijkste Maasovergang en verbinding tussen 
Duitsland en Nederland. 
 
Doortrekkende legers en de muiterij van de onbetaalde Spaanse troepen zetten de 
plattelandsbevolking zwaar onder druk, het meest beducht waren de winterkwartieren van 
vreemde troepen. Van november tot april werd er namelijk niet gevochten, omwille van het 
gebrek aan bevoorrading. Troepen werden dan ondergebracht bij de burgerbevolking en de 
voorziene schadeloosstelling bleef meestal achterwege. Daar kwamen in 1579-1580 en 1586-
1587 nog eens pestepidemieën bovenop, waaraan velen bezweken. De voortdurende 
opeisingen, de pest, de teloorgang van oogsten en vee, het feit dat de economische activiteit 
stilviel, alles samen leidde dit tot armoede en hongersnood, vermindering van de 
plattelandsbevolking en torenhoge schulden bij gemeenten. Uiteindelijk zou dit 
oorlogsklimaat doorlopen tot ver in de 17de  eeuw, met achtereenvolgens de Hollandse oorlog 
(1672-1678), de Spaanse successieoorlog (1702-1713) en de Zevenjarige oorlog (1756-1763). 
 
In heel die tijd worden opeenvolgende initiatieven genomen om de burgerbevolking hier 
enigszins tegen te beschermen. Een eerste poging tot het vormen van een defensieve macht 
is de oprichting van de ‘Huyslieden’ in 1577. Alle mannen tussen 18 en 59 zijn verplicht bij het 
luiden van de stormklok te verzamelen en zich te bewapenen. Slecht gewapend en getraind 
maken zij echter weinig kans tegen de beroepssoldaten. De, middeleeuwse hagen en 
slagbomen bieden uiteraard onvoldoende bescherming tegen rondtrekkende troepen, de 
verspreide bewoning van het gebied vormde daarbij een extra probleem. 
 
Zo ontstaat bij het begin van de 17de eeuw een nieuw fenomeen: de schansen.2 
Buurtgemeenschappen en gehuchten verenigen zich en bouwen een beschermd schuiloord, 
ergens op de gemene gronden. De vorm van de schans wordt bepaald door het landschap. 
Meestal worden grachten gegraven en wallen opgegooid, versterkt met palen en gevlochten 
houtwerk, met daarin een poort met ophaalbrug. De toegangsweg wordt goed 
gecamoufleerd. Het is dus eerder een schuilplaats dan een verdedigingsbolwerk. De grachten 
worden gevuld met water uit een nabijgelegen beek. Binnenin worden hutten gebouwd en 
voorraden opgeslagen. In tegenstelling tot andere streken waar de heersers instaan voor de 
verdediging, is dit een volledig privaat initiatief, variërend in grootte tussen de 20 tot 50 
schansgezellen, elk met hun familie. Het gemeenschapsleven dat ook in andere tijden zo 

                                                             
1 Zie http://www.limburg.be/webfiles/pcce/product/masterplan_noordlimburg.pdf.  
2 Zie BIJLAGE .. Verschansing in de 17de eeuw.  
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essentieel was in de ontwikkeling van de regio, kwam hier opnieuw tot uiting, zij het in een 
totaal andere context. De strijd tegen de natuur maakte plaats voor het gezamenlijke verweer 
tegen belagers. 
 
Omwille van de sterk teruggelopen landbouwactiviteiten en om te ontkomen aan de armoede 
zwermen in die periode vanuit Noord-Limburg heel wat handelaars uit over Noord-Europa, tot 
in Sint Petersburg toe. Al sinds de late middeleeuwen, toen nog als gevolg van de grote 
bevolkingstoename, hadden heel wat boerenzonen een bijverdienste gezocht, ofwel in de 
regio zelf als spinner of wever, ofwel als vrachtrijder of handelaar. Daaruit groeiden heel wat 
activiteiten in de ambulante handel met de verkoop van zeer uiteenlopende waren, of tal van 
ambachten zoals hersteller van koperwaren, textielverkoper, beestensnijder, haarhandelaar 
of veekoopman. De zogenaamde 'Teuten' genoten doorgaans een goede naam en faam over 
grote delen van Europa. Dit soort handel was erg belangrijk voor de streek doorheen die hele 
woelige periode en loopt nog door tot in 1830, een ogenblik waarop de afbakening van sterke 
staatsgrenzen deze hele handel doet instorten.  
 
Het belang van de aloude zandbanen door de Kempen nam toe, een aantal ervan krijgen vanaf 
1669 zelfs een geregelde wagendienst, bijvoorbeeld tussen Den Bosch en Maastricht. Ze 
krijgen het statuut van 'postbaan', met een reglementering voor het transport en de 
aanduiding van de plaatsen waar een posthuis stond en de verwisseling van paarden moest 
plaats vinden (Eindhoven, Achel, Bree en As). Later volgt de postbaan van Maastricht, over 
Lommel en Eksel naar Breda. Lommel telde daardoor het grootse aantal cafés, het had een 
douanekantoor op de Grote Markt en ook een herberg-brouwerij-boerderij die als posthuis 
dienst deed. 
 
De achteruitgang van de economische situatie en aanhoudende krijgsverrichtingen die een 
grote instabiliteit in de regio opleverden, hadden ook een zeer grote weerslag op de 
landbouwactiviteiten. Marginale gronden en hoeven werden vaak verlaten en de Kempense 
bossen verder geplunderd. Pas onder de Oostenrijkers (1713-1792) keerde de rust voor 
voldoende lange tijd terug. Onder invloed van de bevolkingsaangroei en de zoektocht naar 
middelen om de oorlogsschulden af te lossen, ontstond in de tweede helft van de 18de eeuw 
een nieuwe golf van ontginningen, mee mogelijk gemaakt door vernieuwende agrarische 
technieken. 
 
In Brabant bepalen de Keizerlijke ordonnanties dat de ontginning van woeste heidegronden 
gedurende 30 jaar geheel en nog eens 30 jaar gedeeltelijk vrijgesteld worden van alle lasten 
en cijnzen. Eigenaars worden ook verplicht om hun gronden in ontwikkeling te brengen. 
Grootgrondbezitters zetten deze meestal om tot (naald)bossen, kleinere eigenaars eerder in 
landbouwgrond. Zo speelt de sturing van bovenaf, eerst in Brabant en later, vanaf het midden 
van de 19de eeuw, ook in de Kempen een dominante rol in de streekontwikkeling. 
 
Ondanks de tegenkanting van de lokale bevolking voor wie de heidegrond vaak nog van 
levensbelang was, worden aarden wallen aangelegd om het vrij gebruik door de dorpskudde 
te vermijden en grachten gegraven, soms ook om moerassige gronden te ontwateren. Daarbij 
werden stilaan en aanvankelijk op kleine schaal nieuwe technieken ontwikkeld zoals het 
'weteren' of het laten overstromen van gronden door gebruik te maken van water uit de 
rivieren ten behoeve van de bemesting. Het gras groeide dan wel sneller en hoger, maar in 
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vergelijking met gronden bemest met stalmest, bleek de voedingswaarde toch lager. Het 
belangrijkste is dat de ontginning weer toeneemt en de aanzet vormt naar nieuwe meer 
welvarende periodes in de geschiedenis. 
 
De omgeving waarin hij leefde en werkte 
Bestuurlijk behoorde Beek in de tijd van Hermanus Betten tot de Vier Crispelen, een soort 
ministaatje bestaande uit Bree en enkele dorpen eromheen (de ‘buitinge’ van Bree). De Vier 
Crispelen of Dorpen van Overheide was een bestuurlijke en gerechtelijke eenheid tijdens het 
Ancien Régime3 . Ze bestond uit vier Loonse heerlijkheden, namelijk de stad Bree en de 
omliggende dorpen Tongerlo, Beek en Bocholt.  
 
De grenzen van deze heerlijkheden en parochies liepen hoofdzakelijk door de zgn. gemene 
gronden (moeras- en heidegebieden), waar de grens moeilijk aan te geven was. Dit leidde vaak 
tot conflicten. Rechtspraak werd gesproken door de schepenbank van Bree voor het 
buitengebied, de buitenbank. Ze was onderhorig aan het Oppergerecht van Vliermaal. Onder 
de Franse Republiek werd het feodalisme opgeheven, zodat de dorpen eigen gemeentes 
werden. Hieronder kaartjes van de omgeving waarin deze familiegeschiedenis plaats heeft. 
 

       
 

 
                                                             

3   Met het Ancien Régime (Frans voor ‘oud bestuur’) wordt in eerste instantie het door het huis Bourbon op 
absolutistische wijze geregeerde Frankrijk van vóór de Franse Revolutie van 1789 bedoeld. Met de term Ancien 
Régime wordt daarnaast ook de periode bedoeld uit de Europese geschiedenis die begint aan het einde van de 
middeleeuwen en eindigt met de Franse Revolutie. Als dusdanig vergelijkbaar met ‘vroegmoderne tijd’, een 
periode in de Europese geschiedenis die loopt van circa 1450 tot zeg maar 1800. 
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Uitsnede van de Ferrariskaart 1777 4 met Bree en Beek 
 

 
 

Deel van de kaart van Bree en Beek in 1845 uit Maes en Dreesen 

                                                             
4 Voor een mogelijkheid deze Ferrariskaarten te bekijken: https://www.dermul.be/nl/nieuws/benieuwd-naar-
hoe-uw-streek-er-uit-zag-op-een-ferraris-kaart-uit-1777 of http://www.geopunt.be/kaart.  
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De kerk waardoor hij geloofde 
Dit hoofdstuk opent met drie foto’s van wat er zichtbaar is van de Rooms-Katholieke Sint 
Martinuskerk van Beek, waarin de genoemde grote ‘rites de passage’ uit Hermanus’ leven 
plaats vonden. Dat wil zeggen, de toren en enkele muurgedeelten dateren van rond het jaar 
1000 en worden gezien als zeldzame overblijfselen in de Ottoonse stijl, die nog vóór de 
Romaanse stijl 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. Het schip van de kerk werd in de 15de eeuw gesloopt, 
waarna in mergelsteen een nieuw gotisch driebeukig schip werd gebouwd, zoals we op de 
onderste foto zien. 
 
Deze kerk was voor de gezinnen van Beek een centraal gegeven in het hele leven.5 De 
parochiale geloofsgemeenschap vervulde een omvattende en veelzijdige rol in het leven van 
alle inwoners. De Reformatie heeft in Beek in de zeventiende eeuw voor zover ik kan nagaan 
geen of zeer weinig invloed gehad. Er was geen protestantse geloofsgemeenschap ontstaan 
en van onderwijs tot zieken- en armenzorg kreeg eigenlijk het hele sociale leven van de 
inwoners van Beek gestalte onder de vormende invloed van de Sint Martinuskerk. Zoals de 
invloed van de Rooms-Katholieke kerk in de meeste dorpen van Vlaanderen groot was.   
 
Zingen in de kerk 
Christenen zingen graag en veel als uitdrukking en belijdenis van wat ze geloven. Ook in de 
16de eeuw was dat in Beek al zo. Ooit was de koor- en gemeentezang in veel kerken a capella 
geweest, dat wil zoveel zeggen als zonder instrumentale begeleiding. De oorspronkelijke vorm 
van de term is alla cappella, dat is Italiaans voor ‘op de wijze van de kapel’, waarmee 
waarschijnlijk in eerste instantie de Sixtijnse Kapel werd bedoeld, die inderdaad een traditie 
van onbegeleide zang had. In de 16de eeuw kwam de kerkmuziek in zwang en in het bijzonder 
de begeleiding met een pijporgel. Zo op een zeker moment ook in Beek. Het begint in het 
buurstadje Bree, als in  1593 een orgel wordt besteld bij de befaamde meester orgelbouwer 
Niehoff uit Den Bosch. In 1739 vervaardigt orgelbouwer Laurent Gilman een nieuw orgel voor 
Bree en gebruikt daarin een deel van het oude zogenoemde Niehoff-pijpwerk. Het gaat hier 
om een van de oudste orgelpijpwerken van België.6 In 1782 verhuist het orgel van de St.-
Michielskerk van Bree naar de St.-Martinuskerk van Beek. De ons nu bekende Bettens zijn dan 
allang overleden of uit Beek vertrokken.  
 
Het belang van de kerk in de Loonse dorpsgemeenschap wordt door de beschrijving van Maes 
en Dreesen scherp getekend. Niet alleen was die invloed er op direct religieus gebied door 
prediking, liturgie, gemeenschapsleven en armenzorg, maar zeker door het onderwijs dat 
vanuit de parochie aan de kinderen van Beek werd gegeven. We lezen er dit over met 
betrekking tot het aanpalende stadje Bree (inkorting en taalbewerking van de tekst – veelal 
tussen haken na het toegelichte woord) zijn van mijn hand, jcb). Voor de impact van en vragen 
rond pestepidemieën, zie  http://theologica.nl/nl/overzicht/luther/. 
 

                                                             
5 Zie voor de invloed van de kerk in die periode en in de Loonse Kempen: S.F. Maes, J. Dreesen De geschiedenis 
van Bree (deel 1 en 2), Heverlee 1984/1985.  
6 Zie http://orgel.iseral.be/r/default.asp?iId=FIGHEG. 
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De school waarvan hij leerde 
‘De statuten van het bisdom Luik, die dagtekenen van uit ten minste de 12" eeuw, drukken er 
op dat de pastoors der steden en dorpen moeten zorgen dat er bij hun kerk een school komt, 
en dat de onderwijzers bekwame mensen zijn. 
Deze statuten zullen wel onderhouden geworden zijn door de pastoors van Bree (en Beek, 
jcb), al maken de overgebleven archiefstukken pas voor 't eerst in 1453 melding van een 
schoolmeester in Bree, Aert van der Nuwerkerken. In een stuk van 1538 lezen we dat Jan Tewis 
woont ‘achter de alde (oude) school. Er was dus in de 15de eeuw een lagere school in Bree.  
 
De schoolmeester werd benoemd door de burgemeesters en gezworenen op verzoek en 
presentatie (voorstel) van de pastoor. De pastoor was vanwege de prinsbisschop belast met 
het oppertoezicht over de scholen ‘opdat die jonckheyt wael en tot Godts loff geregeert, 
geleert ende onderwezen mochte worden’.  
Om de schoolmeester gemakkelijk te kunnen herroepen in geval hij zijn plicht niet deed, werd 
hij maar voor één jaar benoemd, van S. Jan tot St. Jan (24 juni).7 Wou hij nog een jaar 
aanblijven, dan moest hij dit op tijd schriftelijk aanvragen. Als men de lijst van de 
schoolmeesters nagaat, dan komt men tot de bestatiging (vaststelling8) dat ze het in 't 
algemeen niet lang uithielden tussen de kapoenen (koosnaam voor kinderen, deugnieten) van 
Bree. 
Rond 1582 werd de last van de schoolmeester, die -instond voor jongens en meisjes, verlicht 
door het benoemen van een ondermeester. Dat was gewoonlijk de vroegmisheer9 of 
kapelaan10, die tot deze functie werd aangewezen. 
 
Wat leerden de kinderen en jongeren op de scholen in de Loonse Kempen? 
Als eerste punt stond aangeschreven: de catechismus! De kinderen kregen wekelijks een les 
uit de Antwerpse Catechismus11 van buiten te leren. En de meester moest in de school de  hele 

                                                             
7 Zie bv. P. Kubben Het Lager Onderwijs te Bree voor 1795, Limburg, jg. 19 (1938), blz. 214-222. 
8 Zie voor vertalingen van het Vlaams in het Nederlands:  http://www.vlaamswoordenboek.be/definities. 
9 Een vroegmisheer, ook wel vroegmislezer genoemd, was een priester binnen de Rooms-Katholieke Kerk die 
dikwijls geen vaste aanstelling had als pastoor of parochievicaris, maar wel missen verzorgde binnen een 
parochie. Geestelijken werden per gelezen mis betaald. Om misstanden tegen te gaan mochten zij slechts één 
mis per dag lezen. Op zondagen werden echter regelmatig meerdere missen gelezen. Omdat de pastoor van een 
parochie slechts één mis mocht lezen, kon hij deze tweede mis niet zelf uitvoeren, en dit werd dan ook gedaan 
door een andere priester die ondersteuning bood. Deze laatste priester kon als parochievicaris aangesteld zijn, 
of als vroegmisheer speciaal voor deze mis naar de parochie afreizen. De extra mis betrof regelmatig de vroegmis 
op zondagen en feestdagen, waarbij de pastoor de hoogmis verzorgde, op een later tijdstip.  
10 Een parochievicaris is een priester van de RK-Kerk die werkzaam is in een parochie. Hij heeft niet de 
eindverantwoordelijkheid over de parochie, zoals een pastoor die heeft. Hij wordt daarom ook wel eens met de 
term 'hulppastoor' aangeduid. Het woord vicaris komt van het Latijnse vicarius dat plaatsvervanger betekent. In 
Nederland is de term kapelaan (Latijn: capellanus: een aan een kapel verbonden geestelijke) gebruikelijk. In 
Vlaanderen wordt hij veelal onderpastoor genoemd. De term 'kapelaan' voor de functie van onderpastoor is 
gangbaar sinds de napoleontische tijd. Voor die tijd was de kapelaan (of rector) uitsluitend een aan een kapel 
verbonden priester. 
11 In de 16de eeuw vond in de Rooms-Katholieke wereld de idee meer en meer ingang dat goed georganiseerd 
geloofsonderricht bijzonder belangrijk was, zowel voor de geestelijke verlossing van de gelovige zelf als in de 
strijd tegen het oprukkende protestantisme. De jezuïeten bedachten een methode om de belangrijkste 
geloofspunten in een bevattelijke vraag- en antwoordvorm aan te leren. In Vlaanderen verrichtte met name de 
Mechelse jezuïet Franciscus Costerus (1532-1619) op dat vlak baanbrekend werk. De eerste editie van zijn 
catechismus verscheen in 1603 in Brussel en vervolgens in Antwerpen. De kerkstrijd van de zeventiende eeuw 
komt in het Woord vooraf van de Antwerpse/Brusselse Catechismus (1609) helder onder ogen. Protestantse 
preken worden als dromen van de goddeloze Calvijn betiteld. Calvinisten, heidenen, Joden, ongelovige ketters, 
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zaterdagnamiddag aan de behandeling van de christelijke leer besteden. Daarbij kwam  nog 
een extra uur of een half uur op de zondagen en de feestdagen, vóór de hoogmis. Vandaar 
gingen de kinderen dan in twee rijen naar de kerk. Zondagnamiddag ondervroeg de pastoor 
de les in de kerk, onder toezicht van de schoolmeester.  
 

 
 

 
 

Catechismus, dat is, de christelijcke leeringhe in maniere van t'samen-sprekinghe, 
tusschen den meester ende den discipel door Costerus, Franciscus 1603 

                                                             
Arianen, Donatisten, beeldenstormers, het komt allemaal als een pantheon van goddeloze dwalingen voorbij. 
Het 5 december 1603 afgeleverde geloofsonderricht van de ‘dienaar in Christus’ Fransciscus Costerus laat er geen 
onduidelijkheid over bestaan: er zijn vele ketterijen en er is slechts één ware leer, die van de kerk van Rome zoals 
geleerd in Antwerpen en Brussel. En andersom, vanuit het protestantse gezichtspunt, ging het er vaak al even fel 
aan toe. Het werd de kinderen met de paplepel ingegeven... Zie voor de verschillende catechismussen en andere 
geestelijke en wereldse historische boeken, online: http://www.flandrica.be/flandrica/items/show/717. 



167 
 

Voor de studies waren de leerlingen, volgens het schoolreglement van 1541, verdeeld in 3 
afdelingen: ‘de minsten, de middelsten, de meysten of –hoechsten’. In de eerste afdeling 
leerde men lezen. In de tweede werden het schrijven (tot en met het briefschrijven) en de 
beginselen van de cijferkunst aangeleerd. In de derde afdeling leerde men de ‘principia der 
latiniteyt’, namelijk de Latijnse verbuigingen en vervoegingen. 
 
Later, toen er twee meesters voor de school waren, kwam er nog een vierde afdeling bij. Voor 
de drie eerste stond dan de ondermeester in, terwijl de rector van de school in de vierde 
afdeling de syntaxe (alles wat met de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen te maken 
heeft, ofwel van de zinsbouw, jcb)en de etymologie (het deelgebied van de taalkunde dat de 
herkomst van woorden bestudeert. De etymologie van een woord is de historische verklaring 
voor de manier waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen, jcb) gaf.  
Aan de kinderen die het verlangden werd ook de kerkzang aangeleerd: deze jongens gingen 
dan samen met de rector of de ondermeester op zon- en feestdagen aan de lessenaar zingen 
in Metten, Hoogmis en Vespers12.  
 
De derde en vierde schoolafdeling waren er voor jongens die zich tot hogere studies 
voorbereidden. De vierde afdeling  verviel later toen de paters Augustijnen hun onderwijs-
college stichtten. 
 
Er werd op school niet alleen zorg besteed aan de studies van de leerlingen, maar ook aan hun 
opvoeding. De meesters leidden de kinderen op tot ‘godsvrucht en goed leven’. Alle 
zaterdagen vermaanden ze de kinderen dat ze in de kerk ‘stichtend’ moesten zijn, en niet 
omzien of klappen (praten, spreken, kletsen, jcb). Ze zetten hen ook aan om op zaterdag de 
Lieve-Vrouw-mis bij te wonen, en ze gingen met hen naar het Lof13,  iedere dag, na de school. 
En als de processie uitging, gingen de kinderen in twee rijen mee en baden de Rozenkrans14.  

                                                             
12 De metten vormen het langste deel van het rooms-katholieke getijdengebed en bestaan in hun oorspronkelijke 
versie uit twee nocturnen (een nocturne of nachtwake is een onderdeel van het getijdengebed), die elk bestaan 
uit zes psalmen en een langere lezing, de eerste uit de Bijbel, de tweede uit de kerkvaders. 's Zondags komt daar 
nog een nocturn van drie lofzangen uit het Oude Testament met een evangelielezing en het Te Deum bij. Hierbij 
moet worden aangetekend dat de metten in zeer veel kerken en kloosters werden ingekort, waarbij de nocturnen 
over twee weken worden verdeeld (denk aan de uitdrukking ‘korte metten maken’ ☺). In de standaard (lange) 
versie duren de metten op zijn minst anderhalf uur, meestal langer. De hoogmis is een plechtige, gezongen 
godsdienstige samenkomst. De vespers behoren tot het officiële gebed van de RK-kerk, ze worden bij 
zonsondergang (namiddag) het liefst met de hele parochie gezongen/gebeden.    
13 Het Lof is de benaming voor een Rooms-katholieke  gebedsdienst met zang, waarbij het Allerheiligste (de 
heilige hostie – hostia is offer, symbool voor het lichaam van Christus- in de vorm van een stukje ongedesemd 
brood, na de consecratie - het moment in de viering van de eucharistie (Heilig Avondmaal), waarop het brood en 
de wijn volgens de RK-kerkleer veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus, dit wordt transsubstantiatie 
genoemd… aanbeden wordt (n.b. jcb). De gewoonte om ‘Lof te houden’ dateert uit de 13de   eeuw en werd wijd 
verspreid in de 15de en 16de eeuw op zondagen en kerkelijke feestdagen. Het komt tegenwoordig veel minder 
voor. Gebruikelijke gezangen tijdens het Lof zijn de beroemde hymnen Adoro te devote en Ave verum corpus. 
14 Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook 
de naam voor het 'rozenkransgebed', en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren van hiervan. De rozenkrans 
bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van het OnzeVader (15 maal) en het 
Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts 
eenmaal en bidt men in totaal 5 ‘OnzeVaders’ en 50 ‘Weesgegroetjes’. Dit heet dan een rozenhoedje maar wordt 
vaak gewoon rozenkrans genoemd. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de 
verrijzenis van Jezus overwogen. Hoe je dat mediterende overwegen van Jezus’ leven en lijden en sterven moet 
doen temidden van zoveel systematische verwoording van gebedsteksten zal de meeste protestanten altijd wel 
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Ook letten de meesters er op dat de kinderen niet lichtvaardig de naam van Jezus uitspraken 
en niet vloekten of zwoeren. 
De kinderen werden in de school ook opgevoed tot goede manieren. Er werd op gelet dat ze 
zich goed gedroegen op straat. De jongens moesten ‘voor ordentelijcke personen de hoed 
afnemen, en de dochterkens moesten niegen’ (het hoofd nijgen, uit beleefdheid buigen). 
De kinderen werd ten strengste verboden op het kerkhof te kaatsen (balspel, jcb), stenen uit 
de stadsmuren in de graaf15 te werpen, te gaan baden of zwemmen en voor geld te spelen. 
Als ze niet zuiver gewassen in de school aankwamen, werden ze naar huis gestuurd. 
 
Er was alle dagen school van 8 tot 11 uur voormiddag en van 1 tot 4 uur namiddag. In 1723 
werden twee namiddagen per week verlof gegeven; in 1783 een namiddag per week en twee 
volle weken per jaar (een vroege vorm van zomervakantie). 
 
Wat verdiende een schoolmeester? 
De eerste wedde (bezoldiging, loon, salaris, jcb) die we aangestipt vonden in de 16de eeuw was 
2 mudden koren (waarde ongeveer 50 gulden). Het ene jaar werden die betaald in natura, 't 
volgend jaar in geld. Later, in 1609, betaalde de gemeente 140 gulden en ½ voeder (= vracht) 
kolen; in 1624: 130 gulden en 1 voeder kolen; in 1724: 114 gulden van de stad en 10 gulden 
vanwege de Armentafel16, voor het onderwijs van arme kinderen. 
Bij deze officiële jaarwedde trok (betrok, ontving, kreeg; zeg maar de ouderbijdrage, jcb) de 
meester nog schoolgeld van de leerlingen: die van de eerste afdeling betaalden 4 stuivers per 
kwartaal; die van de 2de 6 stuivers, die van de 3de betaalden hem 8 stuivers. De arme kinderen 
werden ‘om Godts wil’ gratis onderwezen. Van de kinderen van de buitenijen17 mocht de 
meester vragen wat hij wou, maar hij moest daarin ‘ gracieljk’ zijn (letterlijk: genadig, dus mild; 
hij mocht hen niet overvragen, jcb) zijn. Later werd het schoolgeld vastgesteld voor al de 
afdelingen op 5 stuivers per 3 maanden. 
 
Het traktement van de ondermeester beliep 100 gulden per jaar, plus daarbij als schoolgeld 5 
stuivers vanwege de kinderen ‘die AB leren’ (het alfabet, het eerste jaar, jcb) en 6 stuivers 
vanwege de andere leerlingen in hogere ‘klassen’. De ondermeester had veelal nog andere 
verplichtingen en inkomsten, zoals koster van de kerk, vroegmisheer etc.  
 

                                                             
een raadsel blijven. Nog los daarvan, dat ‘tot Maria bidden’ (de zgn. Weestgegroetjes) voor protestanten al even 
onmogelijk zal zijn.   
15 Wat in dit verband een graaf is, heb ik niet kunnen achterhalen. Het kan van doen hebben met een gracht, 
maar omdat het er even voor over het kerkhof gaat, ligt een graf meer voor de hand: kinderen mogen geen 
steentjes in op het kerkhof gegraven grafkuilen werpen.  
16 De armenzorg werd toevertrouwd aan de Heilige Geesttafel, ook Geestdis, armentafel of armendis genoemd. 
Armenzorg was nauw verbonden met de kerk en de parochie. Het bestuur bestond uit 2 armenmeesters, meestal 
waren het schepenen en werden verkozen voor één jaar, door de pastoor, de baljuw en de schepenen. De 
benaming ‘Heilige Geesttafel’ is vermoedelijk afgeleid naar de plaats waar de bedeling van brood of andere 
goederen gebeurde, meestal achteraan in de kerk, op een tafel. Armentafels waren bedoeld voor de eigen 
parochianen. Het waren letterlijk tafels, waaraan regelmatige uitdelingen aan de plaatselijke armen gedaan 
werden, meestal in natura. De inkomsten die daarvoor nodig waren, werden bijeengebracht door de parochies 
of door geestelijke gilden. Deze gilden of broederschappen waren in de eerste plaats bedoeld voor de verzorging 
van de herinnering aan gestorven gildeleden. Daarnaast konden zij ook tot doel hebben uitdelingen aan de armen 
te doen. De gilden versterkten daardoor een van de functies van de parochie. 
17 De buitenijen werden gevormd door het terrein buiten de stadsmuur dat tot het stedelijke rechtsgebied 
behoorde. 
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Het middelbaar onderwijs 
De Eremijten18 van S. Augustinus werden in de 17de eeuw geroemd om hun geleerdheid en 
stonden bekend om de degelijkheid van hun onderwijs. Ze hadden onder meer grote colleges 
te Maastricht, Leuven, Hasselt en Tongeren. Het was dan ook een grote zegen voor de jeugd 
van Bree dat Gerard van Huis het college, dat hij stichten wilde, aan hen toevertrouwde. (Wie 
daar studeerde had een strak onderwijsschema te verwerken, dat we ook in Maes en Dreesen 
vinden, jcb). Gedurende de winter mocht na 5 uur ’s avonds, in de zomer na 6 uur niemand 
van de studenten meer op straat of buitenhuis bevonden worden. Indien nodig moest thuis 
gestudeerd worden. Om 9 uur ’s avonds moesten de studenten naar bed. Het was streng 
verboden naar herbergen of kermissen te gaan. Binnen het college mochten de leerlingen 
slechts het Latijn als taal gebruiken. Iedere maand waren er prijskampen. In de meeste 
Augustijnercolleges werd er aan openluchttoneel gedaan. Zo richtten ze met hun leerlingen 
ieder jaar in september onder de kermis van Tongeren (n.b.) een luisterrijke vertoning in. Te 
Bree was er drie maal per jaar toneel : in februari en september door de leerlingen  
Augustijnen en in oktober, met ‘Bree-kermis’ door de ‘ jonge ghesellen Comedianten’, onder 
regie van de schoolmeester. Voor de overige invloeden van het Augustijner onderwijs in de 
Rooms-Katholieke samenleving van die tijd verwijs ik naar genoemde hoofdstuk 2 van het 
eerste deel in Maes en Dreesen.  
 
De Staat waaraan Hermanus Betten verbonden was, maar weinig of niets van wist 
Op 6 januari 1579 werd de Unie van Atrecht opgericht waarbij de gebieden van de unie, 
graafschap Henegouwen, graafschap Artesië en Rijsels-Vlaanderen, zich aan het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog verzoenden met Filips II van Spanje en definitief vrede sloten met de 
hertog van Parma, die ze als landvoogd erkenden. Hun voorbeeld werd in de loop van het jaar 
door de steden Mechelen en Nijvel in hertogdom Brabant, en Aalst, Geraardsbergen, 
Broekburg en Belle in graafschap Vlaanderen gevolgd. Hiermee werd de scheiding tussen de 
latere Noordelijke Republiek en de Zuidelijke Nederlanden ingezet. 
 
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 opzichte van 
de Zuidelijke. 
Feitelijk werd de scheiding bewerkstelligd door de Val van Antwerpen vier jaar later, in 1585 
op 27 augustus. Alexander Farnese, hertog van Parma had de voorgaande jaren reeds alle 
steden in de Zuidelijke Nederlanden heroverd, waartegen de noordelijke geen actie 
ondernamen. In augustus boekte Parma dan zijn grootste succes met de inname van 
Antwerpen, de grootste en rijkste stad van de Lage Landen, die door het garnizoen het Leger 
van Vlaanderen werd ingenomen. De katholieke godsdienst werd verplicht. Parma forceerde 
hiermee een definitieve scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.  

                                                             
18 Eremijten zijn heremieten, mensen die zich op een speciale manier aan God toewijden door onder meer in 
afzondering te leven. De eremijten van St. Augustinus zijn kloosterlingen die zich toelegden op studie,  
Augustijner monniken of Augustijnen. Onder de verzamelnaam Augustijnen worden de kloosterorden verstaan 
die zich naar de kloosterregel van Augustinus richtten. Op grond daarvan streven zij naar een innerlijke harmonie 
met God. De zogenoemde Augustijner Koorheren hebben zich tot doel gesteld om vanuit een leven in de 
kloostergemeenschap, werkzaam te zijn in parochies, onderwijs, permanente vorming en geestelijke begeleiding. 
Over het Augustijnerklooster en College, zie Maes en Dreesen, De Geschiedenis van Bree, Eerste Bijdrage, 
hoofdstuk 2 (blz. 131-146). 
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De Nederlanden raakten sindsdien als volgt verdeeld:  
Enerzijds de vrijgevochten zeven noordelijke gewesten (voortaan de Verenigde Provinciën en 
later de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd), met het calvinisme als 
overheersende godsdienst en een groeiende rol voor de Oranjedynastie en die in de 17de eeuw 
een Gouden Eeuw beleefden. 
Anderzijds de overblijvende, verarmde, tien zuidelijke gewesten, waar onder druk van het 
Spaanse Leger van Vlaanderen de Bourgondisch-Habsburgse dynastie en het rooms-
katholicisme als godsdienst bewaard bleven en het calvinisme geweerd. 19 Hermanus Betten 
zal van deze grote politiek naar ik aanneem weinig of niets meegekregen hebben. 
 
HET GEZIN VAN HERMANUS BETTEN 
 
Het begint opnieuw met een doopdienst 
Het is een herfstige zondag als op 14 september 1670 een groepje mensen de Sint 
Martinuskerk van Beek binnenloopt. Een van hen draagt een in doeken gewikkeld kindje in de 
armen, een meisje dat in de kerkdienst die straks begint zal worden gedoopt. De moeder is er 
niet bij want het is in deze Rooms-Katholieke kerk de gewoonte om pas geboren kinderen zo 
spoedig mogelijk te laten dopen.20  
Bij de doop wordt dit meisje Aleidis genoemd, Aleidis Betten. Wanneer mijnheer pastoor later 
in het doopboek21 haar naam opschrijft, krast zijn pen over het stevige papier deze woorden: 
 

 

                                                             
19 Zie voor een compleet overzicht https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Spaanse_Nederlanden 
en in het bijzonder de uitklapteksten in de rechter marge ‘Geschiedenis van België, Tijdlijn en Bibliografie’. 
20 De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis. Rooms-Katholieke ouders willen Gods zegen voor de 
toekomst van hun kind en de doop is daartoe het eerste sacrament van de kerk. Het veelal pas geboren kind 
wordt besprenkeld met doopwater, onder aanroeping van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en daarbij 
gezalfd met gewijde olie (Chrisma). Het is het sacrament van de verbondenheid met God en met Jezus Christus 
in het bijzonder. Het is volgens de Rooms-Katholieke geloofsleer tegelijk het ontvangen van de gave van de 
Heilige Geest, die maakt dat de dopeling deelneemt aan de geloofsgemeenschap. Door het zo genoemde 
‘doopsel’ wordt een gedoopt kind christen en opgenomen in de Katholieke Kerk. Dopen vond en vindt in de regel 
plaats op zondag. Behalve de vader zijn er ook peetouders bij betrokken, de peter en de meter. Vroeger was de 
meter altijd degene die het kind ten doop hield. De reden hiervan was dat een kind direct na de geboorte gedoopt 
werd en de moeder dus nog op het kraambed lag. De peetouders zijn de vertegenwoordigers namens de 
geloofsgemeenschap en daarom zijn zij (zgn. peetoom en/of peettante) altijd katholiek. Tezamen met de ouders 
spreken ze de doopbeloften en de geloofsbelijdenis uit. In de tweede plaats zijn de peter en de meter de mensen 
die namens de parochie beloven om de ouders van een dopeling bij te staan in de geloofsopvoeding van de 
gedoopte kind. Ze ondersteunen de christelijke levenswijze en staan het kind bij in het geloofsleven. Dat kan heel 
praktisch zijn door te bidden voor het petekind, door af en toe te praten over God en samen naar de kerk te 
gaan, of door bijvoorbeeld een gebedenboekje, rozenkrans of een kruisje te schenken. Als vanzelfsprekend zijn 
de peetouders aanwezig bij de ‘Eerste Heilige Communie’, het ‘Vormsel’ en het huwelijk van hun petekind. In 
geval van overlijden van een of beide ouders waren peter en meter veelal betrokken in het voogdschap.  
21 De brongegevens van hierna opgenomen archiefstukken zijn in deel 2, 3 genoemd en worden niet herhaald. 
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De Beekse dooptekst luidt: ‘14 september 1670 is gedoopt Aleijdis, dochter van Hermanni 
Betten en Petronella Tiesen, de doopgetuigen waren Joannes Betten en Reenera Ceunen’. De 
namen werden veelal ‘verlatijnst’, dus het was gewoon Herman of Hermanus Betten en zijn 
vrouw Petronella Tiesen.  
 

        
 

Het doopboek van Beek stamt uit 1637, dit zijn de eerste en een willekeurige bladzijde 
 
 
Welke Joannes is in 1670 de peter van Aleidis Betten? 
Een van de doopgetuigen, de peter, was Joannes Betten. Wie was dat? Uit ons onderzoek is 
gebleken dat er in Beek begin 17de eeuw inderdaad een Joannes Betten leefde. Diens vrouw 
Margareta Soers liet 27 oktober 1641 (dus bijna dertig jaar eerder dan de doopdienst van 
Aleidis in 1670) in dezelfde kerk van Beek een zoon laat dopen die de naam Antonius ontvangt. 
De moeder Margareta wordt dan weduwe genoemd.  De gegevens zijn opgenomen in deel 2 
van dit boek onder de dopen in Beek. Margareta’s in 1641 overleden man Joannes Betten zou 
mogelijk de vader van Hermanus Betten kunnen zijn en Margareta Soers is dan zijn moeder. 
Maar hij was zeker niet getuige van deze doop.  
In het eerste gedeelte van dit boek (pag. 18) maak ik melding van een Joannes Betten die met 
zijn vrouw Maria Pasmans op 9 oktober 1642 in Bocholt een zoon Jacobus laten dopen. 
Doopgetuigen zijn daarbij Hubertus Besouxs en Catharina Smis. GENEAPAGE noemt hem niet. 
RAL heeft van de parochieregisters Bocholt een index die loopt van 1732-1797, dus te laat. De 
doopakten zelf lopen van 1645-1668. Deze Joannes blijkt hier niet te traceren. 22 
 
De DVD Genealogie uit Limburg geeft zicht op een hele serie Joannessen Betten in Alken. Bij 
nader inzien m.i. zonder logisch verband. Ik kan zonder andere bronnen niets zeggen over de 
peter van Aleidis Betten. Overigens kan de vraag ‘welke Joannes Betten was de peter van 
Aleidis Betten’ ook gesteld worden met betrekking tot Breda op 22 april 1727. 

                                                             
22 Genoemde gegevens van de doop van deze Jacobus Betten kwamen uit Genealogie Timmermans, die indertijd 
via Genealogieonline, maar nu door mij niet meer te vinden is.  
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Uit de bekende gegevens van het gezin van Hermanus Betten vormen we nu een aantal 
voorzichtige overwegingen om tot enig zicht op de gezinssituatie te komen. Wanneer en waar 
hijzelf geboren is, weten we niet. Het begint met zijn huwelijk met Petronella Tiesen en de 
geboorte van hun dochtertje Aleidis Betten in 1670 in Beek.  
De familienaam Tiesen komt in Beek, Bree e.o. zeer spaarzaam voor.23  
 
Hermanus Betten zal na het overlijden van Petronella op 10 februari 1675 in Beek trouwen 
met de 36-jarige Catharina Viggels uit Bree.   
 
De familienaam Viggels is in de Loonse Kempen bekender.24 Hier volgt Catharina’s doopbewijs: 
 

 
 
Catharina Viggels is te Bree gedoopt op 21 september 1638, dochter van Arnoldus Viggels en Agathe 
Cillen. Doopgetuigen peter: Petrus Stoe, meter: Aleijdis Vanderhelst. Het was net na de pestepidemie. 

                                                             
23 Tiesen: Rijksarchief Limburg te Hasselt (RAL), dopen Beek Leonard Ties 1678, in de parochieregisters van Beek 
geen Petronella Tiesen gevonden. DVDGUL2016 kent een Bartholomeus (1666) en diens vader Franciscus in 
Maaseik en een Elisabeth Tiesens in Ordinghen (1650-). Marc Philippe kent in zijn Overpelt-website ook geen 
Petronella Tiesen in Overpelt. Geneapage kent geen Petronella Tiesen (helemaal geen Tiesen). De spelling van 
de naam vormt meer mogelijkheden, maar ook die leveren geen Petronella op. BHIC geeft 10 hits in de laat-18de 
en 19de eeuw in Overloon.  
24 Viggels: 16 februari 1618 is een Jan Viggels gedeputeerde van ‘Bree met haar buijtinge’ (Keurboeken uit 
Limburg 1618/1770). RAL Beek 29 Juni 1665 tekent ene Joannes Viggels bij een huwelijk in Beek tussen Lambert 
Stijnen en Maria Cloutoos. 16 februari 1670 tekent hij in Beek bij het huwelijk tussen Bartholomeus van Eijghen 
Joam Nixs;  In 1677 staat Jan Viggels als coördinator aan het hoofd van een ‘rot waterscheppers en –dragers’ in 
het Nieuwstadvierdel van Bree (M&D dl II p. 138). ’DVDGUL2016: Agatha Viggels, moeder in 1668 te Tongerlo; 
een tiental Viggels-namen begin 18de eeuw in Opitter, Anna Maria Viggels huwt in 1740 in Achelt met Henricus 
Feijen; de ons bekende Catharina Viggels in Beek. Bij Maes en Dreesen komen we in deel I Fulgentius Viggels 
(p.145) tegen in de lijst van peters en broeders te Bree geprofest in 1657 In deel II Hendriek, Jenne, Joost en Nelis 
Viggels p.248. Verder lezen we daar: De Viggelshof was een oude pachthoeve onder Bree en hoorde in 1694 toe 
aan Nelis Viggels, na 1726 Jenne Viggels en na haar Joost en Hendrik tot 1762, van 1762 tot 1775 Lenaert Cillen 
alias Viggels en in 1777 aan burgemeester Vandersteegen (ruim 5 bunder) Viggelshof betaalde twee kerkebroden 
aan de pastorij van Bree Jan Viggels (138) ‘Tot water scheppen en dragen zijn verordineerd: het rot (de groep) 
van Jan Viggels in het Nieuwstadvierdel. Hij is daar onderdeel van een brandweercorps volgens een reglemet 8 
december 1677 te Bree. Een rot is een peleton van de stadswacht. In  dat deel II op p.254: De Wekersbeek (een 
waterloop) ontspringt in de Houborn op de Viggel, loopt onder de wekersbeekstraat en de Opitterkiezel door en 
verder onder de Herestraat, loopt uit op de Vlasroterbeek. Jozef Mertens kent in zijn teutenboeken en De Loonse 
Kempen geen Viggels in de indexen. Marc Philippe heeft in zijn enorm uitgebreide website met gezinnen uit 
Overpelt (e.o.) slechts onze Catharina die met Hermanus Betten huwt. Bij PROGEN en GENEAPAGE met de vele 
gemeenten uit de Loonse Kempen komt de naam Viggels slechts drie keer voor: onze Catharina uit Beek in 1665, 
Anna Maria Viggels die in 1740 in Achelt trouwt en in 1771 te Hamont overlijdt. Stamboom Van Vught kent 
Arnoldus Viggels, geboren op 27 februari 1595 in Bree, trouwt 1636 met Agatha Sillen en ze krijgen in Bree in 
1636 Andreas Viggels (Bree 26 oktober 1646-16 november 1715). Stamboom PARADIS te Bree kent Joannes 
Viggels, diens zoon, Arnold, diens zoon Andreas, diens dochter Anna (1669-1762, die in 1704 met Henricus 
Paredis trouwt. De meest uitgebreide opgave van Viggels-namen vinden we bij genealoog Maurice Martens, 
waarin ook onze Catharina Viggels met haar ouderlijk gezin en familie zijn opgenomen: 
 http://gw.geneanet.org/mmartens?lang=nl&n=viggels&oc=5&p=andreas.  
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In het jaar van hun trouwen wordt in Beek in oktober 1675 hun eerste kind Joannes geboren 
(doopgetuigen Soors). 
Ruim een jaar later ziet in januari 1677 in Beek hun zoon Matthijs het levenslicht 
(doopgetuigen Leen en Raeijmadekers – de naam zal verkeerd geschreven zijn en Rademakers 
oid zal bedoeld zijn, een naam die regelmatig in Beek voorkwam en in verschillende vormen 
werd gespeld).  
In april 1679 krijgen Hermanus en Petronella in Beek een dochtertje, Gertrudis (doopgetuigen 
n.b. Gulielmus=Willem Tiesen en Coesen). 
En dan wordt voor Hermanus zijn vijfde en voor Petronella haar vierde kind Margareta januari 
1682 geboren (doopgetuigen Viggels en Soors).  
Het gezin krijgt zijn vorm wat de kinderen betreft in de jaren 1670-1682, in Beek.25 Het zijn de 
enerverende en eigenlijk verschrikkelijk jaren die op pag. 86-88 van dit boek beschreven zijn.  
In 1675 lag de Prins van Nassau de hele winter met zijn legers in het gebied van de Loonse 
Kempen. Al wat op oorlogsgebied aan belegering en aan epidemische ziekten in Bree voorviel, 
beleefden de inwoners van het zo dichtbij liggende gehucht Beek volop mee. 
 
Een veronderstelling 
Wanneer we ervan uitgaan dat Hermanus bv. 6 jaar jonger is dan Catharina zal hij rond 1645 
geboren zijn. Bij zijn overlijden in 1717 is hij dan ongeveer 72 jaar oud. Catharina is in 1675 
zesendertig jaar, dat betekent dat ze bij haar laatste kind, in 1682 al wel 43 jaar is. 
 
De vader van Catharina, Arnoldus Viggels, is 1595 geboren in Bree en zo zullen we de geboorte 
van de vader van Hermanus Betten (we hebben geen naam) ook wel rond 1600 moeten 
zoeken.  Voor begrip door vernoeming (bij een meisje wordt naar het gezin van de moeder 
gekeken)  besluit ik het gezin Viggels zelf in de akten van RAL26 nader te onderzoeken en tevens 
te onderzoeken of Arnoldus Viggels nog leefde in 1670 (… er blijkt geen antwoord in Bree).  
 
Op zoek naar het gezin waarin Catharina Viggels is geboren 
In Beek huwt tussen 1637 en 1797 geen Viggels dan onze Catharina en er overlijdt in Beek geen Viggels 
tussen 1687 en 1797. Het is dus voldoende alleen onderzoek te doen naar Bree.  
 
In Bree wordt tussen 1580 en 1680 een Maria Viggels geboren en gedoopt in 1583, en idem een in 
1587, een Catharina in 1589 en een Cornelius in 1591, een Arnoldus Viggels in 1595, een Catharina 
Vigels op 14 september 1603 en een Leonardus Vigels 11 januari 1604, opnieuw een Catharina Viggels 
op  5 januari 1615 en een Aleidis Viggels 10 februari 1617, Agatha Viggels op 14 april 1620, Maria 
Viggels op 22 mei 1622, Joannes Viggels 2 oktober 1622, Arnoldus Viggels 29 mei 1625,  Aleidis Viggels 
14 juni 1626, Maria Viggels 21 juni 1626, Joannes Viggels 5 november 1628, Matthijs Viggels 20 
november 1628, Judocus Viggels, 18 mei 1631, Joannes Viggels 2 november 1631, Catharina Vichgels 
17 februari 1632, Andreas Viggels 22 mei 1634,  Agatha Viggels 22 april 1635, Anna Viggels 24 
september 1636, Andreas Viggels 9 september 1637, Catharina Viggels 21 september 1638, Joannes 
Viggels 6 januari 1642, Martines Vigels (!) 27 december 1642, Andreas Viggels 25 oktober 1646, 
Margaritha Viggels 18 april 1654, Joannes en Anna Viggels 3 november 1669, Petrus Viggels 5 

                                                             
25 Het aantal inwoners van Bree was door herhaaldelijk oorlogsgeweld en de pestepidemie teruggelopen van 
1150 in 1634 tot 870 in 1637 (Maes en Dreesen del. II, p. 195-196). In 1671 geeft de pastoor aan dat er weer 
ongeveer 1700 zielen in Bree zijn, in 1736 blijven er wegens allerlei besmettelijke ziekten ondanks de 
geboorteaanwinst 1132 over (783 burgers en 349 buitenburgers).  
26 Zie (met inloggen):  http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098912498/level/file/scan-index/1/foto/515_5001_000_00017_000_0_0001_r  
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september 1672, Anna Viggels 15 maart 1674, Sijmon Viggels 13 maart 1676, Joannes Viggels 31 maart 
1678 etc.  
 
In Bree trouwen vanaf 1582-1710 de volgende Viggelsen:  
30 mei 1602 trouwen   Margaritta Viggels en Henricus Raijmekers 
10 februari 1632 trouwen  Agatha Viggels en Petrus Stockx 
26 januari 1636 trouwen  Arnoldus Viggels en Agatha Zellen (Cillen) 
6 september 1636 trouwen  Mathias Viggels en Catharina Geutens 
26 juni 1640 trouwen   Meij Viggels en Lemen Mijlaars 
8 februari 1645 trouwen  Aleijdis Viggels en Corst Straetmans 
3 februari 1652 trouwen  Arnoldus Viggels en Aleidis Crijns 
25 oktober 1663 trouwen  Andrea Viggels en Guilielmus Engelen 
23 februari 1669 trouwen  Andreas Viggels en Guilhelmina Celien  
23 september 1670 trouwen  Agatha Viggels en Petrus Musseborgh 
13 februari 1672 trouwen Joannes Viggels en Joanna Gerits 
12 februari 1673 trouwen  Andreas Viggels en Catharina Renckens 
7 januari 1674 trouwen  Catharina Viggels en Petrus Dijckx 
2 februari 1693 trouwen Andreas Viggels en Catharina Michels 
15 oktober 1699 trouwen  Anna Viggels en Jacobus Moris   
29 november 1704 trouwen  Anna Viggels en Henricus Paridis 
21 september 1709 trouwen  Wilhelmus Viggels en Anna Maria Dreesen 
 
In Bree overlijden tussen 1623 en 1765 de volgende Viggelsen: 
21 januari 1635   Arnoldus Viggels vrouw 
2 oktober 1635   Cornelius Viggels dochter 
11 oktober 1635  Thijs Viggels dochter 
13 oktober 1635  Mathias Viggels kind 
15 oktober 1635  Mathias Viggels vrouw 
17 oktober 1635  Mathias Viggels kind (in 1635 heerst de pest) 
7 augustus 1647  AleIjdis Viggels, geboren H(?) 
29 april 1654   Aleijdis Viggels geboren Crijns 
1 augustus 1654  Maria Viggels 
5 mei 1660   Aleijdis Vigghels 
10 april 1669   Maria Viggels geboren N 
18 februari 1678  Mathias Viggels 
8 februari 1679   Cornelius Viggels 
23 augustus 1679  Anna Viggels geboren Vrakken 
8 september 1680  Agatha Viggels 
18 september 1683  Catharina Viggels echtgenote Petrus Dux 
2 juni 1684   Petrus Veggels 
19 januari 1691   Simon Viggels 
23 november 1695  Petrus Viggels 
7 april 1698   Aleijdis Viggels 
15 januari 1712   Agatha Viggels 
14 oktober 1714  Catharina Viggels geboren Michiels 
16 november 1715  Andreas Viggels 
17 november 1755  Catharina Viggels 
9 april 1756   H. Viggels 
9 juni 1764   Catharina Viggels 
 
Conclusie: er zijn meerdere gezinnen Viggels in de periode 1580 - 1780 in Bree. Opstelling van een 
bewezen genealogisch verband tussen hen vraagt nader onderzoek van de brongegevens.  
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Wat gebeurde er in Beek gedurende de jaren 1645 tot 1685? 
Weten we welke spannende en ingrijpende gebeurtenissen de inwoners van Beek in de 
tweede helft van de 17de eeuw beleefden? Kunnen  we ons enige voorstelling maken van hun 
dagelijkse wel en wee? Wat heeft Hermanus Betten in zijn jeugd, maar in elk geval in zijn 
huwelijks- en gezinsleven in Beek allemaal voorbij zien komen? We geven een inkijkje in de 
tijd van Hermanus Betten in het Loonse dorpje Beek dat als gehucht bij Bree behoorde en er 
nauw aan verbonden was. Wat de inwoners van Bree beleefden, dat beleefden de inwoners 
van Beek, Reppel en Gerdingen eveneens. We hebben al eerder laten zien dat de tweede helft 
van de 16de en het begin van de 17de eeuw voor de Loonse Kempen een crisistijd was. 
Legertroepen die in de wintertijd onderhouden moesten worden, inkwartiering, plundering, 
pest en hongersnood teisterden de Zuidelijke Nederlanden. Wat waren de ervaringen die 
Hermanus en Catharina hun tijd in Bree en Beek te verduren hadden27: 
 
Tijdens de jeugd en het jonge gezinsleven van Hermanus Betten en Catharina Viggels 
In september 1648 kwam een kapitein van de Franse Hertog Karel van Lotharingen28 aan het 
gemeentebestuur van Bree vragen om er zijn volk voor enige tijd te mogen huisvesten. Hij 
werd vereerd (in de zin van betaald) met vier potten wijn en wat schoon gepraat en het 
regiment trok verder. In december van datzelfde jaar werden de zogenoemde huysluyden 
(burgers die de burgerwacht vormen en bij branden of ter bescherming van de bevolking bij 
elkaar geroepen worden)  door de troepen van hertog Karel van Lotharingen verslagen tot 
achter het dorpje Meeuwen. De jongeman Edmond Quax werd uitgezonden om te gaan zien 
waar ze naartoe trokken. 
In maart 1649 werden ze gesignaleerd te Stramproy, een grensdorp in de buurt van Weert. 
Toen heeft Jan Quax een week wacht gehouden op de kerktoren. De sukkelaar (arme 
drommel) verdiende er 15 stuivers 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 van Bree gebracht. In september had, gelijk 
ieder jaar, de grote revue ofte monstering plaats van alle weerbare burgers en buitenije29, 
ieder met zijn geweer en harnas. 

                                                             
27 Bron: De Geschiedenis van Bree, S.F. Maes en J. Dreesen, Bree 1946, tweede deel 1952 p.36-40; taalaanpassing 
van mijn hand jcb; voor de specifieke bronnen van een en ander verwijs ik naar betreffende pagina’s. Voor een 
zeer uitgebreide historische verhandeling over de gebeurtenissen in de Graafschap Loon gedurende de 17de 
eeuw, zie: http://www.graafschaploon.be/geschiedenis-in-beeld/loonse-miserie-kroniek/17de-eeuw.  
28 Karel van Lotharingen, waarvan er wel zes waren: dit is nummer IV (1604-1675). 
29 Voor ‘buijterije’, de buitenburgers, zij die buiten de stad woonden en tot de stad behoorden, zie dit citaat 
‘Keurboeken uit Limburg (B)’ 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 Betskens. 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., Bron: http://de-wit.net/bronnen/histo/keur-limb-b-bree.htm. 
Let op: hier zien we herkenbare namen, ene Jan Viggels en Petrus Renckens als afgevaardigden van Bree en in 
de tekst komen verder bekende achternamen voor als Soors en Bormans  
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Nog jaren lang zou het Luikerland, en niet van het minste de omgeving van Bree, van de 
Lotharingers30 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 gecaresseer31 kostte de 
stad 59 guldens en 15 stuivers voor 't verteer, met knecht en paarden, plus 43 guldens voor 
de wijn! De burgemeester van Maaseik zond twee bruin-paters32 naar hier toe om te 
vernemen hoe het onderhoud was afgelopen. 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 1650. 
 
Niet dat de Lorreinen zinnens (=van plan) 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. Een paar dagen later kregen die van Bree de kans de kwartiermeester-generaal te 
‘vereren’ met 3 potten van de allerbeste wijn aan 24 stuivers 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 
geordineert33 met ouden en nieuwen raedt en burgers, dat men overmits (aangezien, daar, 
omdat) die grote 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? 
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 gulden 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, van het Duitse fertig) houden, en ‘sieh stellen op cruyt en loet’. Vier mannen gingen 
‘rissen steken’34 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’35. Einde januari stuurde de 

                                                             
30 De Lotharingers waren de soldaten van de Franse hertog Karel van Lotharingen.  
31 Carresseren: lett. vrijen, het hof maken, dingen naar den hand van, de liefdesgunst trachten te winnen. Hier: 
met zorg omringen; met voorkomendheid behandelen, voorzichtig onderhandelen. 
32 Bruin paters zijn monniken van een minderbroedersklooster, naar hun bruine habijt.  
33 Ordineren is in deze context instellen. 
34 Met dank aan Marc Philippe: rissen zijn russen en dat zijn in dit verband heidezoden: heidezoden afplaggen. 
Men noemde het ook wel steekturf. Etymologisch woordenboek: een heideplag is een brok veengrond van 
bepaalde afmetingen, dat met de begroeiing erop veel gebruikt werd als brandstof.  
35 Renboumen zijn slagbomen in de poorten.  
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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 bier36, 1 coup brood37, 
29 pond ‘kees’ (kaas) aan 6 stuivers het pond en 37 bussels (bossen) 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 Kloosterstraat 9). Ze brachten 100 pond polver (pulver=buskruit)  mee. De 8ste februari 
kwamen er nog 28 soldaten bij van de schans van Opoeteren. En de 21ste kwam er een brief 
aan uit Stokkem dat men daar 100 pond poeder en 100 pond lonten moest laten. halen. Een 
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 volder38 van 
Opoeteren, die de binnenwegskes goed kende. Dezelfde Frans kwam de week daarop, hier 
aan met de constabel39 van Stokkem, om handgranaten te maken en te werpen in geval van 
nood. 
 
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 
op 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 het 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 
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. 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, een zekere Bertram uit 
Dusseldorf. Hij werd op 6 maart 1654 te Bree begraven. 
 

                                                             
36 Een aam is een oud Nederlandse vloeistofmaat ofwel vochtmaat voor wijn, bier en olie. De aam is als 
inhoudsmaat na de invoering van het metrisch stelsel (1820-1870) in de vergetelheid geraakt.  Later kreeg ook 
het vat, wat betreft inhoud, de naam aam. 1 aam = (land- streekgebonden) 130 tot 160 liter; 1 aam = 1/6 vat. 
37 De betekenis heb ik niet gevonden.  
38 Een volder of voller was een ambachtsman in de lakennijverheid. Door de opkomst van de industrie is het 
beroep uitgestorven. De taak van de volder is het vollen ('laten vervilten') van een wollen weefsel. Dit is een 
bewerking om de vezels dichter ineen te werken, waardoor een stevige, waterdichte stof ontstaat die minder 
vatbaar is voor krimp. Volgens de traditionele methode wordt het weefsel gedompeld in een grote bak met heet 
water, urine en vollersaarde: een vettige klei die het vuil uit de vezels opneemt. Door het weefsel met de voeten 
aan te stampen zal de stof vervilten en krimpen. Het vollen was zwaar en vuil werk. Sinds de 17de eeuw werd dit 
werk gemechaniseerd door volmolens toe te passen. Deze konden worden aangedreven door paarden 
(rosmolens), maar ze werden vaak ook door waterkracht aangedreven. Vele watermolens dienden dit doel of 
werden voor dit doel omgebouwd. Een dergelijke molen werd in de volksmond wel een stinkmolen genoemd. 
Het beroep leeft nog voort in verschillende familienamen (bijvoorbeeld: Volder, De Volder, Devolder, Volders, in 
het Frans Foulon of de Engelse naam Fuller). 
39 Een constabel is een kanonnier, een onderofficier die verantwoordelijk is voor het geschut en de munitie. Dit 
m.i. in tegenstelling tot de voetnoot in Maes en Dreesen die naar het Frans dit begrip als opziener van de 
paardenstallen van het kasteel vertaald. Gelet op de context van handgranaten is kanonnier logischer.  
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6 maart 1654: in het naburige Gruitrode (Groijrodanum) was er een kasteel (commanderij). 
In 1652 vielen de Lorreinen (troepen van Karel IV van Lotharingen) Gruitrode binnen en bezetten  

twee jaar de commanderij. In 1654 werden ze door Duitse troepen verdreven en daarbij is deze Betram gesneuveld. 
 

'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 het bisdom binnen om de vreemde troepen te 
verjagen. Weldra waren vredesonderhandelingen aan de gang, en de 17de maart 1654 werd 
de vrede gesloten te Tienen tussen de aartshertog Leopold en de prinsbisschop. De 6de april 
werd het ‘tractaat van peys’ te Bree van het stadhuis afgelezen. Er werd victorie geschoten en 
flink gefeest. 
 

DIT OORLOGSGEWELD EN AL DE MISÈRE DIE HET MEEBRACHT ZAL EEN DEEL VAN DE JEUGD VAN ALLE KINDEREN VAN 
BREE EN BEEK EN DUS OOK VAN HERMANUS BETTEN BEPAALD HEBBEN. 
 

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 6000 man, aangevoerd door de 
generaal Pradel.  Van die soldaten lagen er in oktober rond Bree. En na het vredesluiten in 
1666 kwamen ze langs dezelfde weg terug.40 De 10de juni liet de Pradel, die te Beek lag, het 
gemeentebestuur van Bree geruststellen dat ze weldra zouden ophoepelen. 
 

 
 

Spiegel Der Waarheyd door Ericus Walden beschrijft hoe de legertros van Pradel overal ‘hielp’ ofwel huishield 

                                                             
40 Zo golfden de legertrossen alsmaar dwars door het Kemper land en overal waar ze kwamen moest er gegeten 
en gedronken worden door mens en dier, zesduizend man en niet weinig paarden. De bevolking leed zwaar. 
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In deze oorlog vochten twee Breeënaren mee, namelijk Arnold Jansen en Willem Van Rees, de 
eerste als eenvoudig 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. 
 
ZO ROND 1670 GAAT HERMANUS BETTEN TROUWEN MET PETRONELLA TIESEN. WE WETEN NIET IN WELKE PLAATS 
OF IN WELKE KERK. HUN HUWELIJK WORDT GEZEGEND MET EEN MEISJE, ALEIJDIS BETTEN, DAT 14 SEPTEMBER 
1670 IN BEEK GEDOOPT WORDT. NAAR WIE ALEIJDIS WORDT VERNOEMD, WETEN WE NIET. 
 
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 8ste juli van dat jaar werd te Bree begraven Jan Reyskens, die 
men dood teruggevonden had in het Hasselter broek veertien dagen na de plundering der 
kerk en der schans van Tongerlo, waaruit hij was gaan vluchten. 
 
Eind oktober 1675 kwam de Prins van Nassau met zijn leger overwinteren in de Kempen, om 
de troepenbewegingen van de Fransen in 't oog te houden. 
 

 
 

Belegering van Bree door de Prins van Nassau in 1675, gravure van J de Graeve 
 
Zijn luitenant-generaal, Weibnom probeerde het ons stadje Bree in te nemen, doch onze 
dappere voorvaderen sloegen de aanval af. Kwade tongen beweren dat de Breeënaren, bij 
gebrek aan kanonnen, een hoop roompotten op de muren hadden gezet, met de opening naar 
de vijand toe! De gravure van J. de Graeve herinnert ons aan deze belegering. 
 
Weibnom kwam terug met een groter legertroep en eiste de capitulatie. Hij waarborgde de 
Breeënaren het behoud van hun goederen, hun godsdienst, hun karters en hun privilegies 
(voorrechten). 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, 
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maar de burgers die vreesden voor heiligschennis én 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, capitulatie liggen. Vruchteloos hebben we er naar 
gezocht. Op de kerkdeur zag men vroeger 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 gulden 
afdokken. Een Hollands garnizoen bleef maanden lang te Bree overwinteren. 
 
IN DEZE OORLOGSTIJD WERD JOANNES BETTEN GEBOREN EN IN DE KERK VAN BEEK OP 24 NOVEMBER 1675 
GEDOOPT ALS TWEEDE KIND VAN HERMANUS BETTEN EN ALS EERSTE KIND UIT ZIJN HUWELIJK MET CATHARINA 
VIGGELS. GETUIGEN ZIJN HENRICUS SOORS EN MARGARITA VAN MORTEL GEBOREN SOORS.41  
  
De 17de 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 
paardenkooplui. 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 Nieuwstad-poort 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 paters Augustijnen werden verzorgd. De 
Fransen, toen ze zagen dat ze het niet konden halen tegen de Hollanders die ondertussen de 
stad waren binnengeraakt, vluchtten weg. Scholtus (schout) 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 prinsbisdom 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 gulden) 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 Calvo42, die commandant 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 

                                                             
41 Soors: Joannes Betten en Margareta Soors (+Beek, 24-11 1689) laten in Beek hun zoon Antonius Betten dopen 
27 oktober 1641. Bij die doop is de moeder weduwe: Joannes Betten is overleden in 1641. Antonius Betten treedt 
soms als getuige op bij Betten-doopdiensten. Henricus Soors die getuige was bij de doop van Joannes Betten in 
1675 is volgens Martens e.a. geboren in 1605, gehuwd met Christina Renckens (1605-1678), ze krijgen in Bree 8 
kinderen,  als tweede een dochter Aleidis Soors (Bree, 8 april 1634, p: Nicolaus Reijskens, m: Catharina Degens; 
Aleidis Soors overleed in 1673); zie http://gw.geneanet.org/mmartens?lang=nl&p=aleijdis&n=soors&oc=3.   
42 Juan Salvador de Calvo, waarnemend vestingcommandant van Maastricht. 
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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 terecht is gekomen. Want als einde 1678 de Hollanders opnieuw 
de streek bezetten, dan staan er nog 1599 staketten (staken, palen), en krijgt het stadsbestuur 
weer 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 gulden schadevergoeding 
werden terugbetaald. Wie kar en paard had moest dikwijls zijn kostbare tijd verspillen met te 
varen en te vrachten voor die vreemde luizen.  
 
HERMANUS BETTEN EN CATHARINA VIGGELS HOUDEN DE MOED ERIN EN OP 14 JANUARI 1677 WORDT IN HET AAN 
BREE GRENZENDE DORPJE BEEK HUN ZOON MATTHIJS GEDOOPT. ZIJN NAAM ZAL LATER OOK WEL ALS MATHIAS OF 
MATTHEUS GESCHREVEN WORDEN.  
 
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. Maart-april 1679 
lag er nog een compagnie Fransen onder bevel van Blancaert; een van hen, die Lapierre 
heette, werd er 3 maart begraven; en op 17 april werd Willem Janssen, alias Toelen, door 
Fransen buiten de poorten vermoord. 
 
ALS VIERDE KIND VAN HERMANUS EN DERDE IN ZIJN HUWELIJK MET CATHARINA VIGGELS WERD GERTRUDIS BETTEN 
IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK VAN BEEK GEDOOPT OP 23 APRIL 1679. OPMERKELIJK HIERBIJ IS DAT DE PETER  
GUILIELMUS TIESEN HEET EN DE METER MARIA COESEN. GUILIELMUS ZAL EEN FAMILIELID ZIJN GEWEEST VAN 
HERMANUS’ EERSTE VROUW PETRONELLA TIESEN, WELLICHT HAAR BROER. 
 
In 1679 was het voor de zoveelste keer vrede. Maar voor hoelang? Lodewijk XIV 's heerszucht 
was onverzadigbaar.  
 
5 JANUARI 1682 WORDT MARGARETHA BETTEN ALS LAATSTE KIND VAN HERMANUS BETTEN EN CATHARINA 
VIGGELS GEDOOPT IN DE KERK VAN BEEK. OOK HIER OPMERKELIJKE GETUIGEN: ANDREAS VIGGELS (FAMILIELID VAN 
DE MOEDER, MOGELIJK HAAR BROER, DE OOM VAN MARGARETHA) EN HELENA SOORS, (OOK UIT EEN 
AANVERWANTE FAMILIE). EEN DECENNIUM VAN GEREDE VREDE, WAARIN DE KINDEREN BETTEN OPGROEIDEN IN 
HET DORPJE BEEK IN DE LOONSE KEMPEN.  
  
Maar lang bleef het niet rustig. Verschillende landen hadden een verbond gesloten om zich 
gewapenderhand tegen Lodewijk de veertiende te verzetten. Doch ze leden zware nederlagen 
te Fleurus en te Neerwinden (1693). De 4de augustus 1693 kwam generaal de Rosen van de 
Verbondenen (de Alliantie die zich tegen Lodewijk XIV verzette) met 40 squadrons 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 vlak voor de 
achttiende eeuw een einde aan de vijfde fase van de waanzinnige oorlog, die reeds vijftig jaar 
aan de gang was. 
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IN DE HET STADJE OVERPELT TROUWT OP 4 MEI 1698 DE OUDSTE ZOON VAN HERMANUS EN CATHARINA, JOANNES 
BETTEN, OP 22-JARIGE LEEFTIJD MET DE 35-JARIGE PETRONELLA REIJNKENS.  EEN VAN DE GETUIGEN WAS 
JOANNES’ BROER MATTHIJS BETTEN. BIJNA EEN JAAR LATER WORDT HUN EERSTE KINDJE MARGARETA IN DIEZELFDE 
SINT-MARTINUSKERK OP 12 MAART 1699 GEDOOPT. DE GETUIGE PETRUS PETEN IS ERBIJ IN DE PLAATS VAN 
HERMANUS BETTEN UIT BEEK EN ELIZABETH RENCKENS.  
 

      
 

De Sint Martinuskerk van Overpelt 
 

De eeuwwisseling brengt natuurlijk geen verandering in al dat strijdgewoel en die moeizame 
oorlogsellende. De verschrikkingen van doortrekkende legers en uitrustende troepen die van 
eten en drinken moeten worden voorzien, gaan in de Loons Kempen door tot zeg maar 1713. 
Dan wordt het zogenoemde verdrag van Utrecht gesloten, waarna het tot in 1740 onder het 
bestuur van ene George-Lodewijk de Berghes een tijd van herstel en vrede was. Maar als in 
1740 Maria-Theresa haar vader Karel VI als keizerin opvolgt, trekken de Franse legers de 
Oostenrijkse Nederlanden weer binnen evenals die Van Oostenrijk, Hongarije, Holland en 
Engeland. Veldtochten, opeisingen en inkwartieringen, ze waren weer aan de orde van de dag 
in de Loonse Kempen. Het is een onvoorstelbaar relaas van ellende en vernielingen, die 
armoede en veel doden tot gevolg hadden. Maes en Dreesen beschrijven het minutieus in het 
tweede deel van De Geschiedenis van Bree en Mertens in De Loonse Kempen, rijke bronnen 
vol historische gegevens.  
 
HET IS IN DE ACHTTIENDE EEUW DAT HET BEEKSE GEZIN VAN HERMANUS BETTEN EN CATHARINA VIGGELS 
UITZWERMT EN ER VERSCHILLENDE BETTEN- EN AANVERWANTE GEZINNEN AAN WORDEN TOEGEVOEGD.  
 
De invloed van de verpletterende oorlogslasten en de noodzaak tot voortdurende verdediging 
was groot en zal alle Loonse gezinnen getroffen hebben. Het menselijke leed dat dit alles 
zoveel jaren aaneen met zich meebracht, is met geen pen te beschrijven. Oorlog, branden en 
ziekten bepaalden het grote deel van deze tijd. De vorderingen van man, paard en kar en de 
onwaarschijnlijke hoeveelheden voedsel, graan en veevoer waarin moest worden voorzien 
voor al die passerende regimenten, het was een dagelijks weerkerend refrein. Het waren 
tijden van als maar misère in de Loonse dorpen en steden en op het platteland. Maar ze 
overleefden, telkens in afwachting van betere tijden. Ook de achttiende eeuw was er een van 
strijd en krijg en veel verdriet. 
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HET GEZIN VAN MATTHIJS BETTEN 
 
Een trouwdienst met vele onbekenden. Matthijs Betten en Aleidis Winters43 
Zo rond de achttiende eeuwwisseling is Matthijs Betten getrouwd met Aleidis Winters44, die 
naar gewoonte ook wel Eel genoemd werd. Aleidis is de dochter van ene Margaretha van wie 
we haar achternaam niet kennen en die met een man ‘Winters’ is getrouwd, waarvan we de 
voornaam niet kennen. Margaretha wordt op zeker moment ook ‘weduwe Winters’ genoemd.   
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, onze voorvader Jacobus Betten, en zijn zuster 
Catharina Betten. Waar deze kinderen Betten-Winters  geboren en gedoopt zijn, weten we 
niet. Hoogstwaarschijnlijk in Kaulille (waarvan Jacobus aan het eind van zijn leven tegen de 
pastoor zegt dat hij daar vandaan komt ‘ex Caulille’) en waar Catharina zal trouwen en blijven 
wonen. Of er nog meer kinderen waren is eveneens onbekend. Het ontbreken van dergelijke 
gegevens is terug te voeren op het afwezig zijn van brongegevens: de parochiedoopboeken 
van Kaulille beginnen bij 1725, de trouwboeken bij 1712, de overlijdens en begrafenisakten 
bij 1735.45  
Met verwijzing naar de gevonden gegevens uit deel 3 van dit boek (Hulp uit het vaderland) 
proberen we nu iets meer beschrijvende invulling te geven aan de gezinssituatie van Matthijs 
Betten en we beginnen dan bij zijn schoonmoeder Margaretha Winters uit Kaulille. 
 
De voorzieningen van een oude moeder 
Het is net na de eeuwwisseling als weduwe Margaretha Winters om een voor ons onbekende 
reden besluit, dat zij het vruchtgebruik van haar bezittingen afstaat aan haar zes kinderen 
(waarvan Aleidis, de vrouw van Matthijs Betten er een is). Het kan zijn dat een of meer van de 
kinderen hebben bekend gemaakt dat ze contant geld nodig hadden en dat moeder 
Margaretha daarop deze genereuze actie heeft ingezet.  
Deze kinderen Winters heten Huybricht, Corst(iaan), Lijsbeth, Jodoca, Maria (gehuwd met Jan 
Bruynen) en Aleidis/Eel (gehuwd met Matthijs Betten). De kinderen verkopen hun aldus 
verkregen erfgoederen aan hun broer Huybricht Winters voor 500 guldens en ontvangen 
daardoor ieder hun kindsdeel (legitieme portie) alvast, terwijl moeder Margaretha gewoon in 
haar huis kan blijven wonen. Hyubricht Winters wordt eigenaar van de goederen op 

                                                             
43 Voor de genealogische en andere brongegevens m.b.t. Hermanus en Matthijs Betten en hun gezinnen verwijs 
ik naar de delen 2 en 4 van dit boek, m.n. voor de gegevens aangaande de schepenbankakten naar deel 3.  
44 Winters: we gaan van de veronderstelling uit dat Aleidis Winters rond 1680 geboren is. Meer weten we niet. 
DVDGUL2016 kent maar liefst 880 Winters-namen in bijna alle onderzochte Loonse plaatsen. Gelet op de 
vernoemingen kan een mogelijk familielid (broer?) zijn: Jacobus Winters, geboren circa 1695, gehuwd voor de 
kerk voor 1727 met Reijnders, Maria (geboren circa 1700). Uit dit huwelijk:   1. Winters, Joannes, gedoopt op 19-
07-1727 te Kaulille;  2.Winters, Hubert, gedoopt op 06-10-1732 te Kaulille;  3. Winters, Anna Marie. Gedoopt op 
24-12-1735 te Kaulille, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 17-08-1767 te Kaulille met Beijns, Gerardus 
(geboren circa 1740); 4. Winters, Antonius, gedoopt op 09-06-1739 te Kaulille; 5. Winters, Jacobus. Gedoopt op 
18-09-1744 te Kaulille.  Verder op de genealogische internetfora veel latere Wintersen, zie bijvoorbeeld  
http://www.geneapage.be/gemeenten/kaulille/ka-000012.htm#BM55970. Zonder enige duiding uit een andere 
hoek is er m.i. niet uit te komen uit welke familie Aleijdis Winters was. Aangaande de familie Winters hebben de 
gen.sites (o.m. Maurice Martens) overwegend informatie uit de 2de helft 18de , 19de en 20ste eeuw.  
45 Gegevens bij navraag van de voorzitter van de Heemkundige kring van Kaulille, mevrouw Ann Rombaut (zoals 
ook bleek uit de Inventaris van de parochieregisters. Provincie Limburg, digitaal,  A. Coenen van de website 
Rijksarchief Limburg in Hasselt). Mevrouw Rombaut: ‘Oudere documenten zijn  er inderdaad niet meer door een 
brand in de pastorij. Meer gegevens hebben we daar zelf nog niet over. Voor de periode 1680-1750 kan ik alleen 
verwijzen naar de artikels van ‘de Klaveren Heer’ (van 1992 tot 2011 het tijdschrift van de Heemkundige 
Vereniging Kaulille).  
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voorwaarde dat hij hun moeder haar leven lang  kost, drank en onderhoud geeft. Uit alles 
blijkt dat Margaretha Winters weduwe is, want anders had haar man alles geregeld en mocht 
zij slechts lauderen, toestemmen. Haar zoon Huybricht Winters moet in goeden doen zijn 
geweest, want hij kon het geld blijkbaar vrijmaken en zijn broer en zusters daardoor van 
contanten voorzien.  
 

 
 
Op zoek naar de familie Winters 
We zoeken nu wat meer gegevens van Huybricht Winters, Corst(iaan) Winters, Lijsbeth 
(Elizabeth) Winters, Jodoca Winters, Maria Winters x Jan Bruijnen en Eel (Aleidis) Winters x 
Matthias Betten om zo mogelijk een beter beeld van deze familie rond 1700 te krijgen.  
 
De kinderen Winters zullen in 1703 volwassenen geweest zijn (30 en ouder) en moeder 
Margaretha op leeftijd (60 of ouder).  Om enig idee te krijgen zouden we de datum van 
overlijden van Margaretha Winters moeten weten. Omdat we haar eigen achternaam en de 
woonplaats niet weten, blijkt dit niet eenvoudig.   
Voor Kaulille ontbreken parochieboeken van rond 1700. Voor Beek zoeken we in de index bij 
overlijdens 1687-1797 op Winters (dit zou zoals daar vaker gebeurt Margaretha Winters 
geboren N.N. kunnen opleveren), maar geen Winters-naam in Beek in die periode. Voor Bree 
idem gezocht, geen Winters! Voor Neerpelt vinden we ook rond 1700 deze overlijdens: 
 

 
 
Hierin zijn de namen Petrus Winters 1693, Aleidis Winters +5 sept. 1703, Elisabeth Winters, 
1712 interessant (Elisabeth 1762 zou de meter van Aleidis Betten in Breda, 1726 kunnen zijn).  
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Hier zijn de namen Christianus 1683, Jan 1712 en Maria 1720 het opzoeken van meer gegevens 
waard, maar de vroege akten, ook van 1703 etc. zijn digitaal door mij niet gevonden.46 
Winters-geboorten in Neerpelt leveren niets op. In het Rijksarchief Limburg komen we dus 
niet verder.  
Ook via de internetweg en de genealogiewebsites krijg ik geen nieuwe gegevens onder ogen.  
 
DVDGUL levert voor Huybricht of aanverwante naam Winters geen hits, ook Corstiaan en 
Jodoca Winters worden er niet gevonden.  
Elizabeth Winters levert veel hits ook als Elizabeth, maar in Kaulille slechts het volgende:  
Rutten, Paulus. Overleden op 29-11-1782 te Grote-Brogel, gehuwd met Winters, Elisabeth. Uit 
dit huwelijk:  1. Rutten, Georgius, gedoopt op 04-01-1721 te Grote-Brogel. Dan is er nog een  
Elisabeth Winters (1766-1804), niet van toepassing.  
Maria Winters levert een schier eindeloze rij, ook met twee extra voornamen, in Kaulille levert 
dit het volgende op:   
Winters, Maria. Overleden op 11-04-1748 te Kaulille. Haar man Jan Bruijnen is hier ook niet te 
vinden. Aleidis Winters levert eveneens geen bruikbare hits op.  
 
Tenslotte verzamel ik wat sprokkels van her en der aangaande verschillende Winter-
naamdragers: 
14 april 1604 wordt Hubert Winters genoemd in een lijst van Kaulille emigranten volgens de 
Peltse schepenbankregisters47. Ook lezen we daar van een Wintersgoet op de Raek.  
In 1641 wordt Corst Winters van Neerpelt (!) als ambulant handelaar genoemd.48 
In 1648 wordt melding gemaakt van ene Adriaen Huberts Winter (zoon van Joostken Peters+ 
en kleinzoon van Peter Winters uit Kaulille in de lijst van emigranten die uitweken naar 
Nederland en wel naar Veur, Leidschendam.49 
We houden het voor wat betreft deze familie Winters voor gezien. 

                                                             
46 Navraag bij Marc Philippe bevestigde: Van Neerpelt zijn er spijtig genoeg geen parochieregisters van 1693 tot 
1800. Hoe dat komt is onbekend. Er zijn alleen de klappers. 
47 Jozef Mertens, De Loonse Kempen, p. 135.  
48 J. Mertens, Kempens kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse gewesten, p. 79.   
49 J. Mertens, De vier dorpen van de Bank van Pelt, p.117. 
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Gezin Betten in Overpelt, Neerpelt en Kaulille 
Wanneer het in een gezin harmonieus toegaat, leven ook de kinderen met elkaars hoogtij- en 
rouwdagen mee. Rond de eeuwwisseling waren er nogal wat van die bijzondere data in het 
gezin van Hermanus Betten. Bij een aantal van die gebeurtenissen staan we stil.  
 
Vier mei 1698 trouwt de oudste zoon Joannes Betten op 22 jarige leeftijd in Overpelt met de 
daar geboren Petronella Reijnckens. Petronella is dan 35 jaar oud en haar vader, Jacobus 
Reijnckens is een paar jaar eerder, op 15 februari 1695, in Overpelt gestorven. Bij hun huwelijk 
is Joannes jongere broer Mathias/Matthijs Betten een van de getuigen.  Joannes en Petronella 
blijven in Overpelt wonen en laten 12-04 1699 hun eerste kindje, dochter Margareta Betten 
dopen. Bij die doopdienst wordt de plaats van peter grootvader Hermanus Betten en meter  
grootmoeder Elizabeth Renckens(-Voets) ingenomen door Petrus Peten. Er deed zich in de 
situatie van die doopdag in 1699 iets voor waardoor Hermanus en Elizabetha er niet bij konden 
zijn. Dat kan vanwege ziekte zijn geweest, maar meer voor de hand ligt een spannende 
oorlogssituatie. Hun tweede kindje wordt Joannes genoemd en gedoopt op 17 februari 1701 
in Overpelt. Peter is dan Anthony Betten (mogelijk een broer van Hermanus Betten) en meter 
Aleijdis Reckens (de zuster van moeder Petronella Reijnckens). We zouden hieruit kunnen 
opmaken dat de moeder van Petronella, dan overleden is.      
 
Voor informatie over het huwelijk van Matthijs Betten met Aleidis Winters en de geboorte van 
hun twee kinderen Jacobus en Catharina rond de eeuwwisseling ontbreken de bronnen van 
Kaulille.50 Het zijn de schepenbankregisters van Pelt die informatie verschaffen om tot enig 
inzicht in de familiaire gebeurtenissen en verhoudingen te komen. Om te beginnen weten we 
daaruit dat Matthijs Betten in januari 1703 voor 300 gulden een huis met hof, land en andere 
goederen koopt, grenzend aan het kerkhof van Kaulille en dus in het dorp.51 Zoals we 
hierboven hebben gezien is de enige Aleidis Winters die in de overlijdensboeken van Neerpelt 
staat, overleden op 5 september 1703. Wanneer dit de moeder van Jacobus en Catharina is, 
zijn ze jong wees geworden. Hun vader Matthijs heeft  begin van het jaar dat huis in Kaulille 
gekocht, we weten niet of Matthijs en Aleidis er zelf zijn gaan wonen of dat Matthijs het voor 

                                                             
50 Het voert te ver om de ontwikkeling van alle Betten-gezinnen hier te beschrijven, we beperken ons tot de 
hoofdlijn van dit geslacht. 
51 SB1703 05-02 1703 ‘De 26 januari 1703 comparerende voor mij secretaris substituut der justitie Pelt en die 
getuigen hieronder genaamd den eerzame Gerardt Lodowijcx als geconstitueerde van Hendrick Thijssen, kalte, 
en volgens volmacht hier neffens gaande, bekent en belijdt in wettige koopmanschap verkocht te hebben en 
mits deze te gichten en goeden (geuden) Matthijs Betten, present en accepterende, zeker huis, hof en 
appenditiën gelegen in het dorp van Kaulille beneffens het kerkhof aldaar en beneffens Dirick Neven en Heijliger 
Beckers erven, los vrij except gemeentelasten en dat om en voor de som van 300 gld, een dukaat tot een 
kermisse, goedtsgeld 1 gld, wijnkoop naar lands costume te weten den gulden 1 stuiver. De rechten van deze 
zullen worden betaald buiten de wijnkoop door verkoper en koper, des zal ook in cas (in geval) van beschudde 
koper hebben vijf percent naar rato des tijds en zal hem ook als dan betaald worden zijn vacatie zo tot Leiden, 
Budel, Hamont en Pelt daarover gedaan door die vele onkosten en verteringen heeft gedaan welke hem ook 
zullen zijn util alsook van vacatie van secretaris gedaan daarover hier en daar en zullen koper ook dienen de 
reparatie als aan ’t huis zal komen te doen mits door twee nabuurmannen zal worden bezien of het nodig wezen. 
Al welke voorschreven kooppenningen en kermisse hij Gerart Lodovicx bekent als nu te hebben ontvangen, diens 
volgens op ’t huis cum annexis ten volle renuntierende en vertiende, caverende mede voor alle eventuele 
aanspraken, aldus gepasseerd en gestipuleerd …’. Met dank aan transcribeur Marc Philippe. Je vraagt je wel af 
wat die twee nabuurmannen van doen hebben met de reparaties die Matthijs aan huis en hof wil aanbrengen. 
Waren ze misschien bang dat als Matthijs het huis begint te repareren hij dan de goederen van de buren zou 
kunnen beschadigen en dat ze daarom inspraak wilden? Wellicht was dit een bestaande gewoonte. Mogelijk ook 
wilde hij er brouwerijactiviteiten in uitwerken en waren ze daar beducht voor. Wie zal het zeggen. 



187 
 

zijn nering als brouwer (en mogelijk, zoals vaak: kastelein) heeft gekocht. Wel weten we dat 
Aleijdis Winters in Neerpelt is begraven. Mogelijk woonden Matthijs en Aleidis met de 
kinderen ook nog in Neerpelt.  
 
Margareta Betten (Beek 5-01 1682), de zuster van Joannes en Matthijs, trouwt 6 april 1704 in 
Beek met Nicolaus Gofferdt. Tot in 1719 zullen ze in Beek hun werk en gezin (daar 5 kinderen 
met als getuigen Antonius Betten en Maria Viggels; Andreas en Anna Viggels; Mattheus Betten 
en Petronella Betten; Joannes Betten en Helena Soors) hebben. Rond 1720 gaat het gezin 
Goffertdt-Betten in Zolder wonen, waar nog twee meisjes geboren worden, Catharian 
Elisabetha en Maria, die daar de achternaam Goffaer zullen dragen. Dan zijn de getuigen 
volslagen onbekenden voor ons: Joannes Bortels en Ida Hoijdonckx; Florentius Heckens en 
Catharina Daniels). Zolder ligt boven Hasselt en is zo’n 30 kilometer van Kaulille.  
N.B. Van hun zusje Gertrudis Betten (23-04 1679) heb ik geen verdere gegevens gevonden. 
 
Negen april 1715 erven Matthijs Betten en zij die bij hem horen van Maria Winters een 
kapitaal van 275 gulden. Maria Winters is de schoonzuster van Matthijs Betten, de zuster van 
zijn eerste vrouw Aleidis Winters. We vermoeden dat ook dit gezin Winters in Kaulille woonde 
en leefde. Door het ontbreken van brongegevens over Maria Winters en haar man Jan 
Bruijnen kunnen we er weinig meer van zeggen.  
 
Voortgaande gezinsvorming: Matthijs Betten en Catharina Broeckmans 
Dertien juni 1717 trouwt Matthijs Betten op veertigjarige leeftijd in de Sint-Monulphus en Sint-
Gondulphuskerk van Kaulille met de vijfentwintig jarige Elisabeth Broeckmans uit Neerpelt. Er 
zijn dan al twee tieners, mogelijk zelfs twenners in hun gezin Betten:  Jacobus en Catharina.   
 
 

  
 

De Sint-Monulphus en Sint-Gondulphuskerk van Kaulille52 in de vorige eeuw 

                                                             
52 De Standaard 25 maart 2016: De Sint-Monulphus en Gondulfuskerk in Kaulille bij Bocholt is sinds gisteren klaar, 
na een grondige renovatie die 22 maanden heeft geduurd. De hoofdfunctie van het gebouw blijft het religieuze, 
maar er is nu ook een gedeelte ingericht als bibliotheek. Dit is de eerste Limburgse kerk met een neven-
bestemming.  
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De Sint-Monulphus en Sint-Gondulphuskerk van Kaulille in 2016 

 
Elf oktober 1718 erft Joannes Betten van ‘Lisken Renkens’ zoals die door het testament van 
Lisken aan hem toebedeeld waren. Joannes was getrouwd met Petronella Reijnckens en 
Lisken (Elisabeth) Renckens/Reijnckens kan haar zuster zijn (Overpelt 09-04 1661-23-08 
1718).53 Meer weten we niet. 
 
Op twintig juni 1719 erven Matthijs Betten en zijn zwager Jan Broeckmans alle goederen van 
hun schoonmoeder Catharina Geunis/Goeiens gelegen op het Broeseind te Neerpelt.  
Op dezelfde datum erft Matthijs Betten van zijn schoonmoeder via haar testament een stuk 
land genaamd de Mortel  en een groesbroek genaamd het Savelbroek te Neerpelt.54 Hoe je 
het wendt of keert, Matthijs Betten raakt ‘in goeden doen’.  
 

 
 

Broeseind was een gehucht in het buitengebied van Neerpelt, ongeveer 10 kilometer van Kaulille 
 

                                                             
53 Zie daarvoor: http://www.geneapage.be/gemeenten/overpelt/ov-frm3.htm  
54 Voor meer gegevens over de schoonmoeder en haar geschonken stukken land, zie noot 10 tot en met 14 in 
deel 3 van dit boek (pag. 112).  
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Eenentwintig januari 1721 zitten Matthijs Betten en zijn vrouw Elisabeth Broeckmans opnieuw 
bij de notaris van Neerpelt. Ze willen namelijk een ‘onwederroepelijke’ ruil vastleggen. 
Matthijs ruilt in aan Jan Dillen drie roeden land uit de Lange Vooren samen met 187 guldens 
en krijgt daarvoor in de plaats een huis en hof op het Broeseind te Neerpelt. Matthijs en 
Elisabeth gaan met hun gezin in dit huis op het Broeseind in Neerpelt wonen. Jan Dillen en zijn 
vrouw mogen er ook ‘levenslang’ blijven wonen (wat op een groot huis kan duiden). Matthijs 
verplicht zich het huis goed te onderhouden. Mogelijk ligt dit huis en alles wat erbij behoort 
dicht bij het eerder van zijn schoonmoeder geërfde land in het Neerpeltse heidedorpje 
Broeseind. Jan Dillen en zijn vrouw blijken de schrijfkunst niet machtig te zijn, Matthijs en 
Elisabeth wel.  
 
Tweeëntwintig februari 1724 kopen Matthijs Betten en Elisabeth Broeckmans van Francis 
Crijns uit Kaulille een stuk grond dat Kerkenveld heet. Het ligt in de buurt van de dorpskerk en 
ten westen van de gemeentestraat. De akte wordt opgesteld voor de schepenen van het 
ambtsgebied Pelt. Uit de beschrijving blijkt dat Matthijs Betten brouwer is, dat wil zeggen een 
brouwerij voert.55 Voor brouwers en hun werk verwijs ik naar BIJLAGE VII.  
 
Omdat ze er nu toch zijn, maken Matthijs en Elisabeth op diezelfde dag weloverwogen  gebruik 
van de aanwezigheid van de schepenen om een vijf of zes jaar geleden door hen opgestelde 
testamentregel te herroepen. Ze geven een nieuwe invulling aan het deel van hun wil voor 
wat betreft de kinderen uit Matthijs’ eerste en die uit zijn tweede huwelijk, nu met Elisabeth. 
Het gaat erom dat zij hun kinderen kort na hun huwelijk in hun testament als egale kinderen 
wilden beschouwen, hetgeen ze om welke reden dan ook nu niet meer valide vinden. Ze 
kiezen er nu voor hun nalatenschap te laten verdelen zoals de wet bij nalatenschaps-verdeling 
ieder kind zijn recht toedeelt.  
Door deze nieuwe testamentsregeling kijken we als het ware even in hun overwegingen. Wij 
kunnen met voorzichtige zekerheid vaststellen dat Matthijs Betten in 1724 inmiddels door 
omstandigheden als waarschijnlijk werk, maar zeker erfenissen en forse aankopen in een 
behoorlijk goede financiële positie is komen te verkeren. De kinderen uit Matthijs’ huwelijk 
met zijn overleden vrouw Aleijdis Winters, te weten Jacobus en Catharina, zijn in 1724 
volwassen mensen. Catharina is waarschijnlijk ergens in 1719 gehuwd met Joannes Paep en 
haar broer Jacobus heeft dienst genomen in het Staatse Leger van de Nederlanden en ligt met 
zijn regiment in het Gelderse Arnhem. Matthijs en Elisabeth zijn in ws. 1723 verblijd  met de 
geboorte van hun dochtertje Helena en met z’n drieën vormen ze het gezin Betten-
Broeckmans.  Matthijs is inmiddels 45 jaar, Elisabeth is 31 en dan begint de gedachte aan de 
zorg voor hun jongste telg als vanzelf. Dit zal een van de redenen zijn geweest om deze 
wijziging in het testament bij de schepenen vast te leggen.  
 
Zeven november 1724 heeft een inmiddels veelbesproken zaak zijn beslag gekregen: Matthijs 
Betten blijkt verplicht het in februari aangekochte Kaulilse Kerkenveld wegens naderschap te 
moeten afstaan aan Jan Bierkens, namens zijn halfbroer Nicolaas Rutten. Er is dus een 
familielid van de verkopende partij die dit stuk grond eerst had mogen kopen en dit nu pas 
bekend maakt. Matthijs heeft zijn kooppenningen teruggekregen en voor de hoeveelheid bier 
die Matthijs inmiddels aan Franc Crijns heeft geleverd, wordt door Jan Bierkens (☺) betaald.  

                                                             
55 Er wordt o.m. gesproken over het afval uit de beide hoven ‘zo dikwijls als Matthijs maar nodig heeft in verband 
met zijn brouwerij’. Hij levert de verkoper ook nog hoeveelheden bier aan. Voor meer informatie verwijs ik naar 
SB1724 22-02 1724 op bladzijde 116,117 van dit boek. 
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Het jaar is nog maar net nieuw of Matthijs Betten heeft er werk van gemaakt dat hij dat 
Kerkenveld toch wel degelijk en graag in bezit wil hebben. Op twintig februari 1725 ruilt hij 
met Jan Rutten, broer en volmachthouder en van de eerder genoemde Nicolaus Rutten, met 
als inzet een stuk land te Neerpelt, opnieuw uit Matthijs’ eigen grond in de zgn. Lange Vooren 
(zoals hij  vier jaar eerder grond daaruit ruilde met Jan Dillen, nl. 21-01 1721).  
 
Vijfentwintig mei 1726 zijn volgens het ondertrouwboek van de Nederlandse gemeente 
Willemstad Jacobus Betten en Francijntje Knook in ondertrouw gegaan. Francijntje is weduwe 
van Gijsbert Jacobs Wijne en heeft twee kinderen, een dochtertje Elizabeth uit december 1721 
en een dochtertje Eva uit 1724. Francijntje is bij haar ondertrouw in mei van 1726 35 jaar oud. 
16 juni 1726 trouwen ze wettelijk voor de schepenen in de Grote Kerk van Breda en in januari 
1727 trouwen ze kerkelijk in de RK Kerk in de Waterstraat te Breda. Voor het overige zie het 
eerste deel van dit boek.  
 
Het is twee juli 1726, hartje zomer, als Jacobus en Francijntje naar de Belgische Kempen zijn 
afgereisd en samen met vader Matthijs en moeder Elisabeth Betten, voor de schepenbank van 
Pelt vastleggen dat de ouders Betten het vruchtgebruik van hun huis en hof in Kaulille afstaan 
aan hun zoon Jacobus en zijn vrouw Francijn Knook. Jacob verkoopt direct in dezelfde acte zijn 
kindsdeel aan zijn zuster Catharina voor 200 guldens en heeft op deze manier geld om zelf in 
onderdak en onderhoud voor zijn gezin te gaan voorzien. In de akte wordt ook Elizabeth 
Winters nog genoemd, de zuster van Jacobus’ moeder Aleidis Winters, die nota bene op 22 
april 1727 bij de geboorte van het eerste kindje van Jacobus en Francijntje (dat ze naar Jacobus’ 
moeder Aleidis vernoemen) in Breda bij de doopplechtigheid als meter wordt aangetekend. 
Zie voor meer details pag. 104 van dit boek.  
 
Vijf februari 1730 wordt Johannis Betten gedoopt in de toen zogenoemde Gereformeerde Kerk 
van het West-Brabantse Willemstad (DTB Willemstad 4). Van zijn zusje Aleidis Betten vinden 
we na haar doop in de Bredase RK-Waterstraatkerk (april 1727) geen enkel spoor meer. Ook 
van de stiefzusjes Elizabeth en Eva heb ik niets kunnen vinden. Het gezin van Jacobus en 
Francijntje Knook krijgt zijn voortgang in West-Brabant, Willemstad en in (de polders rond) 
Fijnaart.56   
 
Zes oktober 1733 geven schepen Joannes Smolders en ‘laetschepen’  Henrick Knuijsen op 
voorspraak van de armmeester van Kaulille aan Jacobus Betten een borgbrief af. De Here 
verhoedde het met als het nodig mocht zijn staat zijn vroegere woonplaats voor 
armoedebescherming van Jacobus en zijn gezin garant. Zo’n brief geeft de bestuurders van de 
woonplaats waar Jacobus Betten zich zal willen vestigen enige zekerheid dat zij deze nieuwe 
inwoner en zijn gezin bij armoede niet zal behoeven te onderhouden. Zo’n borgbrief 
vergemakkelijkt het voor Jacobus Betten om vestiging in enige woonplaats in Staats-Brabant 
te verkrijgen. In bijzijn van gezworene Geerets wordt in het ambt van Overpelt deze borgbrief 
getekend en afgegeven, waarbij de armmeester van Kaulille voor verdere terhandstelling aan 
Jacobus Betten zal zorgdragen. We veronderstellen dat Jacobus aan het zoeken is, waar hij 
zich met Francijntje zou vestigen. Het eerste deel van dit boek geeft daar breder zicht op.  
 
Tweeëntwintig januari 1734 zijn Matthijs en Elisabeth Betten opnieuw voor de schepenbank 
van Pelt, waar ze vastleggen dat zij de Neerpeltse erfgoederen van Elisabeth met uitzondering 

                                                             
56 Zie mijn Johannis Betten, een familiegeschiedenis, Veenendaal 2014. 
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van weide ‘de Savel’  verkopen aan Adriaan Kleijmans voor 450 guldens. Het is m.i. niet 
mogelijk vast te stellen waar ze woonden. Wellicht toch in het huis bij de kerk in Kaulille. Er is 
de afgelopen decennia door Matthijs en Elisabeth gekocht, geruild en verlaten. Hoe het met 
de brouwerij van Matthijs er voor staat komen we niet te weten.  
 
Zeven januari 1738 heeft Matthijs Betten zijn beste kloffie aangetrokken en is naar de Sint-
Monulphus en Sint-Gondulphuskerk van Kaulille getogen om daar officieel getuige te zijn bij 
een huwelijkssluiting door pastoor Pauli uit Meeuwen tussen Matthias Croonen en Elisabetha 
Keunen. De erop volgende maand, en wel op  zestien februari 1738, heeft Matthijs Betten zich 
opnieuw in zijn zondagse best gestoken om samen met zijn ruim achttienjarige dochter Helena 
naar de kerk te gaan en getuigen te zijn bij de huwelijkssluiting van Antonius Deckers en 
Margarita Wijs. Het waren de twee enige huwelijkssluitingen in Kaulille in 1738. De 
overgeschreven huwelijksaantekeningen57 geven er blijk van: 
 

 
 
http://search.arch.be/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098916010/level/file/scan-index/84/foto/515_5000_000_00427_000_0_0146?lang=nl    
sch.pag. 65 
 

De geschiedenis geeft verder geen Betten-bronnen prijs, totdat we lezen van het overlijden 
van de vrouw van Matthijs Bette, Elisabeth Broeckmans op 12 mei 1738.  Elisabeth is 46 jaar 
geworden. Haar weduwnaar, de brouwer Matthijs Betten, is dan 61 jaar. Van hun kinderen 
weten we het volgende: Helena is van  circa 1720, dus een jonge vrouw van om en nabij de 
achttien  jaar. Haar zusje Aleidis is van 1730 en dus nog maar acht en van haar tweelingbroertje 
Willem weten we niet meer dan dat hij samen met zijn zusje in 1740 het vormsel heeft 
ontvangen samen met Aldegundis en Henricus Paep, dochter en zoon van Joannes Paep en 
hun stiefzuster Catharina Betten. Aleidis Betten zal later samen met Joachim Bormans in 
Kaulille een groot gezin krijgen.  
 
Nog geen jaar later, op zeven mei 1739 overlijdt de 61-jarige brouwer Matthijs Betten.  
 

                                                             
57 Deze trouwboeken laten zien dat Catharina Betten en Andreas Jansen in het huwelijk bevestigd en gezegend 
worden door pastoor Frencken uit Beek 18 juli 1740 en verder dat op 30 april 1742 Elisabetha Betten getuige is 
bij het huwelijk van Joannes Stevens en Helena Schelmans. 4 februari 1752 getuigen Mathias Paep en Catharina 
Betten bij het huwelijk van Nicolaus Cops en Maria Eeerdckens. 9 januari 1753 trouwen Petrus Smeets en 
Catharina Betten, weduwe Joannis Paep. 26 juli 1754 getuigen Arnoldus Bernard en Helena Betten bij het 
huwelijk van Andreas Jansen en Margareta Leers. Daarna kom ik de naam Betten in dit trouwboek van Kaulille 
(onderzocht tot 1800) niet meer tegen.  
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In een akte van 17-02-1739 voor de schepenbank van Pelt erft Jan Paep, gehuwd met 
Catharina Betten (dochter uit het eerste huwelijk van Matthijs Betten en Aleidis Winters), van 
haar vader Matthijs Betten een huis met hof58 en belangrijk: hij erft ook voor de kinderen59 
van Matthijs Betten verwekt bij zijn tweede vrouw, Elisabeth Broeckmans. 
 
Negen februari 1740 verkoopt Nicolaes Rutten een stuk land op het Broesent (heide en weide 
aan de noordgrens van Neerpelt) aan de dan ongeveer 42 jarige Catharina Betten.  Jan Betten, 
haar oom, treedt in haar naam bij deze verkoop op.  
 
Hiermee eindigt de informatie uit de akten van de schepenbank van Pelt waar het de familie 
Betten aangaat.  
 
Mag worden opgemerkt dat Jacobus Betten de enige zoon in het gezin van Matthijs Betten is 
en daarmee tevens de enige van dit gezin die de Betten familienaam voortzet. Uiteraard is dat 
ook gebeurd door Joannes Betten (1675) en zijn zoon Joannes Betten (1701), maar daar loopt 
het wat de mannelijke opvolgers betreft al spoedig vast. De naar de Nederlanden vertrokken 
Jacobus zal het Betten-geslacht nog een grote opvolging schenken, die tot op de huidige dag 
en tot in Amerika en Afrika reikt.  
 
In 1740 barstte de Oostenrijkse Successieoorlog los en in 1747 was er weer gevaar voor allerlei 
troepen, die behalve de ellende van schaarste bovendien de buiktyfus verspreidden. De geld 
en voedsel eisende troepen brachten steden en dorpen tot bankroet en gezinnen 
emigreerden in 1750 naar Duitsland of Holland. Iets dergelijks herhaalde zich in 1766 toen 
nieuwe Staatsgezinde troepen inkwartiering eisten. De tijd bracht ook onveiligheid en grote 
spanningen tussen katholieken en protestanten. Opnieuw een zeer onrustige tijd van oorlog, 
verlies en grote onrust. Honger naar macht brengt ellende, zoveel is wel duidelijk.  
 

 
 

Oude Kempense hoeve, Charles Wellens 

                                                             
58 Zie de akte van 02-07 1726 waarin over het vruchtgebruik m.b.t. Jacobus Betten en zijn zus Catharina e.e.a. 
geregeld wordt. Jacobus zal dus van dit deel van de erfenis niet meedelen, hij heeft zijn erf deel reeds ontvangen. 
Of er nog andere bezittingen waren die in de erfenis zijn ingebracht, is niet onderzocht.   
59 Het gaat hier in elk geval over Helena en Aleidis/Aldegondis. Of Willem toen leefde is onbekend. De kinderen 
worden in de overgeleverde beschrijving niet met name genoemd.  
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DEEL 6   BIJLAGEN EN BRONNEN 
 
BIJLAGE I 
DE MAANDEN VAN HET JAAR 
 
Latijn Nederlands Duits 
Ianus, januarius, -ii januari hartung 
februarius, -ii, februa februari  hornung 
martinus, -ii, martius maart  lenzing 
aprilis april ostermond 
maia, maius, -ii mei wonnemond 
juno, junius,-ii juni brachmont, brachmanoth 
julius, -ii juli heuert 
augustus, -ii  augustus  ernting 
september, -bris, bre september scheiding 
october, -bris, ber, oktober  gildhard 
november, -bris, bre, november nebelung 
december, -bris, bre, december   
 
VIIber 7ber 7bris 7bre september 

VIIIber 8ber 8bris 8bre oktober 
IXber 9ber 9bris 9bre november 
Xber Xbris christ- (jul) mond december 

  
 
Volksbenamingen voor de maanden 

januari louwmaand, lauwe, lomand, lômaent, loeymaent, loymaent, wolfsmaand, ijsmaand, hardmaand, 
hardemaand, kluchmaent wintarmanot, loumaent 

februari sprokkelmaand, sprokele, sprocle, schrikkelmaand, sporkille, sprokille, sulle, selle, kortemaand 
slijkmaand, moddermaand, schrickelmaent, hornug 

maart lentemaand, marty, maert(e), dorremaent, buienmaand, guldenmaand, lenzinmanot, meerte 
april grasmaand, paasmaand, eiermaand, ostarmanot, aprille 

mei bloeimaand, may, mey(e), bloeimaand, vrouwenmaand,ariamaand, wonnemaand, wunimanot, 
meymaent 

juni zomermaand, wedemænt, wedemaent, wiedemaent, yunyus, rozenmaant, braekmaand, 
russelmaent, brachmanot, wedemaent 

juli hooimaand, hoymænt, maaimaand, medemaand, dondermaand, hovimanot 

augustus oogstmaand, oestmænt, ougst, korenmaand, arenmaand, ostmaent, bouwmaent, oochstmaent, 
eghstmaand, ripenmaene, arnmaent, aranmanot 

september  herfstmaand, pietmænt, pietermaent, fruitmaand, gerstmaand, evenmaent, bittumanot 

oktober wijnmaand, eikelmaand, zaaimaand, aerselmaent rozenkranmaand, windumenemanoth, 
erselmaant, herselmaent, saetmaent, St. Baefsmaent, widumemanot 

november slachtmaand, slæchtmænt, nevelmaand, bloedmaand, smeermaent, windmaant, windelmaantm , 
herbistmanot, hoermaent 

december wintermaand, wintermænt, donkeremaand, kerstmaand, duijstermaent, hremaent, St. 
Andriesmaent, heilocmanot 
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BIJLAGE II 
MUNTTERMEN EN GELDWAARDEN 
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N.B. 
Omrekenen van historische geldbedragen naar de moderne tijd is altijd lastig. Het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam heeft een omrekenmachine 
die gebaseerd is op vergelijking van koopkracht en dat doet op basis van een mix van bronnen.  
Zie: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php  
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BIJLAGE III 
KEURBOEKEN UIT LIMBURG (B) 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 
Betskens. 
 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. 
9. Item men sal in geen broeck keutelen raepen, op pene van 7 schillingen. 
10. Item men sal den bode op sijnen eedt gelooven. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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; zie verder http://de-wit.net/index.html. 
 

 
 

Oudt Keurboeck der Vryheyt van Turnhout (ca. 1550) 
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BIJLAGE IV  
NOTARISSEN IN BREE, NEERPELT EN OVERPELT 
 
De onderstaande lijst bevat per gemeenste gegroepeerd de notarissen die er actief geweest 
zijn met de periode van hun activiteit en de archiefnummers die er betrekking op hebben. De 
cursief gedrukte gegevens betreffen minuten die beschreven zijn in de inventaris van E. 
HOUTMAN, Het notariaat in de provincie Limburg, Brussel, 1982. Zij moeten met vermelding 
van dit bestand aangevraagd worden. De andere notarissen zijn opgenomen in het bestand 
Notariaat 2000 en worden in deze inventaris behandeld. 
 
 
BREE  
DASS Michael  1621-1639  1061  
VAES Franciscus  1661-1676  4471-4473  
VRANCKEN Leonardus  1728-1767  5031  
MERUS Matheus 
Theodorus  

1762-1789  3281  

WADELEUX Alexander  1804-1832  5066-509  
BENEDICT Willem Joseph  1819-1821  427  
WADELEUX Philip Jacob A.  1833-1871  5094-515  
VINCKENBOSCH Henri Julien  
Hubert                                       1860-1871 

 
 

FHYSENS Louis  1870-1909  1225  
WADELEUX Jacob August 
A.  

1871-1877  5151-516  

BRUNS Henri Cyriac  1872-1875  187  
WADELEUX Jacob August 
A.  

1876-1877  3308-3310  

LEROY Marie Hubert 
Nicolas Constant  

1877-1909  1712-1752  

VAN SCHOENBEECK  1878-1930  3352-3382  
 
NEERPELT  
BUYVOETS P.  1697-1711  574  
DE BORMAN Jean 
Ferdinand Alexander  

1804-1805  1 162  

MISSOTTEN Guillaume  1806-1813  3346-3354  
CLERCX Jean Matthieu  1814-1829  787-798  
CEYSENS Jean Mathias  1815-1817  700  
MISSOTTEN Emile Hubert  1829-1834  3355-3360, 3387  
VAN ELST Florent.  1929-1937  2971-2977  
 
OVERPELT  
SMOLDERS alias Molitoris 
Laurentius  

1628-1650  4221  

MAES Henricus  1709-1722  3168  
SMOLDERS Joannes  1711-1729  4220  
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PASTOORS  1712-1787  3668  
MARDAGA Petrus 
Franciscus  

1770-1796  3204-3217  

RIJCKEN J.J.  1751-1763  2348-2349  
MISSOTTEN Wilhelmus  1792-1796  3389  
MISSOTTEN Emile Hubert  1834-1861  3360-3388  
MISSOTTEN Ignace 
Hubert  

1861-1886  5839  

MISOTTEN Ignace Hubert  1861-1887  1812-1840  
SPAAS Adrien Guillaume 
Joseph  

1887-1904  2599-2632  

CROONENBERGHS Albert  1887-1929  421-451  
 
 
BIJLAGE V  
LIMBURGSE VERNOEMINGSREGELS 
 
Vernoemingsregels in het Land van Kessel en het Maas- en Swalmdal 
Piet van Enckevort 
 
 
Wanneer een kind op komst is, gaan de toekomstige ouders op zoek naar een voornaam. 
Overleg met de aanstaande grootouders is er meestal niet bij. Kortom men kiest voor de 
toekomstige zoon of dochter een voornaam die de ouders leuk vinden. De gekozen voornaam 
heeft veelal geen verwijzing of binding met hun eigen familie, eerder het tegengestelde: de 
voornaam moet liefst nog niet in de familie voorkomen. Als tegemoetkoming aan de wensen 
van de toekomstige grootouders wordt af en toe nog een tweede en/of een derde voornaam 
toegevoegd. 
 
Onze voorouders hadden het gemakkelijker bij de naamgeving van hun kinderen. Zij gingen 
volgens oude gebruiken te werk, die nergens geschreven stonden, maar door overlevering 
toch bij alle moeders bekend waren. Het was een tijd dat iedereen nog waarde hechtte aan 
oude tradities op velerlei gebied. Bij de geboorte van een kind waren meerdere gebruiken in 
zwang; zoals de keuze van peter en meter, het aantal voornamen, de vernoeming van het 
kind, het tijdstip van dopen, wie brachten het kind naar de kerk etc. 
 
Deze oude tradities waren streeksgewijze niet hetzelfde en veranderden in de loop der tijden 
wel door invloed van buitenaf. De wijziging van tradities ging wel uiterst langzaam. Een goed 
voorbeeld van een langzame verandering in oude tradities is het aantal voornamen dat door 
onze voorouders aan de kinderen werd gegeven. In 1632 wordt het eerste kind gedoopt in 
Sevenum met twee voornamen. Het duurde bijna 250 jaar voordat de helft van de kinderen 
in Sevenum twee voornamen kreeg. 
Hoe deze gebruiken waren in het begin van deze eeuw weten onze ouders en grootouders 
nog wel te vertellen. Hoe de gewoontes waren in 1800 en eerder is slechts beperkt onderzocht 
en de literatuur hierover laten we in het kort de revue passeren. 
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Onderzoek naar vernoeming in de 18de eeuw is tot heden niet gedaan. Volgens een onderzoek 
door Sierkema over de tweede helft van de vorige eeuw en de eerste helft van de twintigste 
eeuw kwam als algemene regel naar voren: 
A. Het eerste kind wordt steeds naar de grootouders van vaderskant vernoemd. Het tweede 
kind naar de grootouders van de moederskant, of 
B. Is het eerste kind een jongen, dan werd hij naar de grootvader van vaderskant genoemd, is 
het een meisje dan naar de grootmoeder van moeders kant. De 2de zoon werd dan vernoemd 
naar de grootvader van moederskant en het 2de meisje naar de grootmoeder van vaderskant. 
Vervolgens kwamen de ooms en tantes van het kind in aanmerking voor vernoeming. 
Van der Schaar (met name Zuid- en Noord-Holland) en Blok, bekende namen op terrein van 
de onainastiek, hebben deze indeling aangevuld, met de opmerking dat in deze eeuw A en B 
wel door elkaar lopen in bepaalde streken en dat de vernoemingsgebruiken in deze eeuw 
tevens afnemen. 
Blok heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van de 5de naamkunde vragenlijst van de 
centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen (tegenwoordig Het  
Meertensinstituut, zie https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/). 
 
BIJLAGE VI 
VERSCHANSEN IN DE 17de EEUW 
 
In 1632 trok een Leger van de Staatsen (Het Staatse Leger1) vanuit Nijmegen naar het zuiden 
en veroverde alle steden, inclusief Maastricht. Tijdens het beleg van Maastricht moest de 
pastoor van Heer (een plaatsje 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 Montfoort heroverd en Gulick en Geldern 
versterkt. De overige steden aan de Maas stonden echter nog steeds onder Staats bestuur.  
 

                                                             
1 Het Staatse leger was het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1575 tot aan de 
oprichting van de Bataafse Republiek in 1795. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was het belast met de strijd tegen 
de Spaanse machthebbers en daarna onder meer met de verdediging van de barrièresteden. Het leger was vanaf 
1586 een instrument van de noordelijke gewesten, samengesteld uit ruiterij en voetvolk en verenigd in vendels.  
Een belangrijke ontwikkeling was de overgang na 1588 van een krijgsmacht die voornamelijk bestond uit tijdelijk 
aangeworven manschappen, waardgelders, naar een leger van permanent onder de wapenen gehouden 
beroepssoldaten (staand leger). De invoering van de aan Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, 
toegeschreven, maar vooral op aandringen van zijn neef Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg tot stand 
gekomen legerhervormingen veroorzaakte die verandering. Het was namelijk te kostbaar geworden de goed 
getrainde, veelal buitenlandse huursoldaten, na afloop van ieder krijgsseizoen af te danken. Nieuw was ook dat 
de soldaten oefenden met schijngevechten, schieten en manoeuvres. Dit kwam Maurits aanvankelijk op 
hoongelach te staan, maar later bleken zijn manschappen beter te presteren en kwam er waardering. De helft 
van de soldaten die dienden in het Staatse leger bestond uit Nederlanders. De andere helft bestond uit andere 
nationaliteiten zoals Duitsers, Engelsen, Schotten, Fransen en soms ook Zwitsers en Zweden. Buitenlandse 
soldaten waren nodig omdat in het binnenland te weinig mannen waren om te dienen. Een belangrijk voordeel 
was tevens dat buitenlanders minder snel desertie pleegden en naar huis keerden. 
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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 generaal 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 borgemeestërs 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 subite/ijck heft naer Frankerijck 
trecken". 
 
Nauwelijks was Jan van Weert weg of een bende Walen uit de omgeving van Luik kwam de 
omgeving plunderen. Het was een tijd met allerlei ellende, ziekte, misoogsten en een zekere 
oorlogsmoeheid. De gewone man en zeker zij die buiten de ommuurde steden woonden, 
wisten niet waar ze het zoeken moesten.  
  
Schansen2 
De bevolking buiten de stadsmuur begon zich in die tijd daarom logischerwijs steeds meer te 
bewapenen en te verschansen. Dorpen als Boshoven bij Weert gingen schansen aanleggen. 
Dit waren stukken land van 1 tot 2 hectare 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 schans van het plaatsje Boshoven in het buitengebied van de stad Weert 
bestond bijvoorbeeld uit ongeveer 100 perceeltjes.3  
 
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 19de eeuw, toen de 
plunderpraktijken verleden tijd waren, zijn de schansen vrijwel allemaal gesloopt en de 
grachten weer gedempt. In 1822 zien we hoe op 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 en Belgisch-Limburg , herhaaldelijk geplunderd. 
Veel edelen namen deel aan al deze oorlogen. Als loon voor diensten kreeg menigeen als 

                                                             
2 Zeer uitgebreid over het ontstaan van de schansen, zoals met name in Brabant en de Kempen, zie: 
 http://www.vilters-vanhemel.be/zelem_bezienswaardigheden_schansen.html. 
3 Jozef Mertens schrijft uitgebreid over ‘Oorlog in Loon (1568-1815)’, het is hoofdstuk VII van zijn fenomenaal 
breed informerende boek De Loonse Kempen, Hechtel-Eksel 2009.  
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geschenk van de hogere adel landerijen, burchten en landgoederen toegewezen, waardoor 
een groot deel van de lagere adel juist veel rijker werd. De armoede van de gewone burger 
zakte naar een ongekend dieptepunt.  
 

         
 

Schematische weergave van een grote schans en wat er uit 1627 van overbleef 
 
 
 
Kauliller- of Rakerschans 
In Kaulille was er een schans aan de N.O. -zijde van de huidige Raakstraat, tussen de 
Schansweg en de Rakerbeek.  Zij was eigendom van de gemeente en was ca. 1ha 43a groot. 
De oudste benaming ”ons forte” (1637) stamt uit een akte tussen de gemeente en pastoor 
Goirt a Ligno (Godefriedus Vandenhout) voor de aanvraag om de toelating een woning te 
mogen bouwen op de schans, maar geen schuur. De grond bleef eigendom van de gemeente 
(Gicht van Pelt 1637). In het jaar 1640 werd de schans viermaal genoemd in verband met het 
leveren van goederen en voedsel aan foeragerende vreemde troepen (RAH. 
Burgemeesterrekeningen 1639-1817). 
 

   
 

 Links uittreksel van de Atlas van De Ferraris, rechts uit een topografische kaart uit 1877 
 met weergave van de Rakerschans, ten oosten van Kaulille. 
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In 1653 kreeg pastoor Vander Straeten van de gemeente de toestemming om een woning op 
de schans te betrekken. Uit 1700 dateert een document waarbij wordt overeengekomen dat 
de pastoor op de schans woont. 
Het bevolkingsregister van Kaulille vermeldt met als adres Raak pastoor Joannes Vandyck 
(°1779-+1858) als bewoner. Pastoor Houtappels huurde de schans voor zes jaar in 1790. 
Omdat er over die langere periode een pastorie was werd de site ook gekend als ‘de oude 
pastorij’. Wanneer de schansenperiode voorbij is blijft de schans wel in gebruik als grond voor 
de pastorie. De oude pastorie op de schans werd in 1868 verkocht. 
 

 
 

Oude pastorie van Kaulille gebouwd op de schans in 1830,  
gebruikt als pastorie tot 1869, afgebroken in 1969, foto M.Driessen 

 
De schans is nog duidelijk zichtbaar op de stafkaart van het Dépôt de la Guerre (1878). De 
grachten rondom werden in de jaren 1870 gedempt. 
 
Extra informatie is terug te vinden in het artikel: Fons Evens, De Klaveren Heer - Jaarboek 2011, 
De Schans van Kaulille, Heemkundige Kring Kaulille vzw;  
Bron: https://sites.google.com/site/glschansen/home/bocholt/kaulilleschans.  

 

 
 

Militaire kaart Vandermaelen (1851) 
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BIJLAGE VII 
BROUWERS EN HUN BIER 
 
De Belgische historicus Jozef Mertens, zonder twijfel specialist op het verschijnsel en de 
geschiedenis van de teuten in Belgisch Limburg, schrijft in zijn erudiete boek ‘De Loonse 
Kempen’ een hoofdstuk ‘Brouwers en bierverbruik in de Loonse Kempen (16de en begin 17de 
eeuw)’.  
Na een verhandeling over keuring van de inhoudsmaten en de prijs van een pot bier, 
brouwkosten, winsten en de Kempense bierconsumptie komt hij op basis van juridische 
bescheiden uit de schepenbanken tot een drietal  conclusies: 

1. De door hem beschreven acht Loons-Kempense dorpen Kaulille, Kleine Brogel, 
Neerpelt, Overpelt, Eksel, Hechtel Wijchmaal en Luycksgestel stonden in belangrijke 
mate voor de eigen productie van het bier in en voerden vrijwel niets daarvan uit.  

2. Het mout dat de Loons-Kempense brouwers gebruikten werd hoofdzakelijk vanuit 
Maaseik ingevoerd.  

3. Een volwassen Kempenaar in de dorpen van het ambt van Pelt dronk gemiddeld 
minimaal een halve liter bier per dag. Die hoeveelheid was niet gering, ook al ging het 
doorgaans om een licht soort bier.  

Voor het biergebruik speelden meer factoren een rol als vermaak, ontspanning of gezelligheid. 
Er was wat de dagelijkse vochtinname betreft namelijk nauwelijks een alternatief. Water was 
vaak niet hygiënisch, melk, mede en wijn waren er slechts in beperkte mate. Koffie, thee en 
cacao kwamen voor de 18de eeuw in de Loonse Kempen nauwelijks voor en waren later ook 
peperduur. Daarbij vereiste de aard van het dagelijkse eten behoorlijk wat drank. De voeding 
bestond in die tijd vooral uit droge meelkost als brood en uit gekruide en gepekelde spijzen, 
dit laatste vooral om redenen van smaak en bewaring: de bederfwerende werking van zout. 
Het geheel geeft een goed overzicht van de brouwers en hun bier in de Kempen.  
 
In het tweede deel van hun boek  De geschiedenis van Bree gaan de auteurs Maes en Dreesen 
in het twaalfde hoofdstuk, art. 3 uitgebreid in op de nijverheid voor de Franse Revolutie en 
dat begint met de bierbrouwerijen en de molens. Een deel hieruit neem ik over voor de 
couleur locale met betrekking tot brouwer Matthijs Betten in Neerpelt en Kaulille, hoewel het 
in het genoemde boek natuurlijk over het nabijgelegen stadje Bree gaat.   
 
De bierbrouwerijen 
In vroeger eeuwen waren er veel meer brouwerijen dan nu, doch het waren meestal maar 
kleine. De brouwers waren tevens herbergiers (taverniers). Ze verkochten bier in 't groot en 
ze tapten in 't klein. Er waren ook mensen die enkel maar voor eigen gebruik brouwden. 
In het register van de accijsen der stad Bree van 1437 is er reeds spraak van gewoon dun bier 
en van dobbel bier, van bier te Bree gebrouwen, van bier dat, buiten de vrijheid gebrouwen, 
in Bree verkocht werd. In 1533 spreekt men van ‘uytlandsbier’ (Bremer, Euper, Engels) en in 
1658 van ‘alsenbier’ en ‘peerenbier’. 
Volgens een ordonnantie van 1537 mogen de brouwers van de stad voortaan drie soorten bier 
brouwen: 
 

1. ‘dick bier’(dobbel) 
De verkoopprijs werd vastgesteld op 22 stuivers de aam. De stadsmaat of ‘bounsche maat (= 
1 kan) mag bij het tappen niet duurder verkocht worden dan 12 myten of ½ stuiver. En is het 
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bier volgens die prijs niet goed genoeg, dan mogen burgemeester en raad de prijs verlagen op 
9 myten en de aam ‘navenant’. 
Van elke aam die ze ‘tonnen of vaten’ betalen de brouwers 2 stuivers accijs aan de stad. 
 

2. ‘middel’  bier 
De verkoopprijs was 16 stuivers per aam, 9 myten per kan, de accijs 1 stuiver per aam. Is het 
bier niet goed genoeg, dan kan de magistraat de prijs brengen op 6 myten. 
 

3. ‘dun’ bier, ‘voor den gemeynen huysman en voor wercklude‘. 
De prijs was 11 stuivers de aam, 6 myten de kan; accijs 1/2 suivert. De herbergiers  dienden er 
voor te zorgen dat ze voor ‘den gemeynen huysmân’ die er om vragen zou, bier aan 6 myten 
hadden. Hadden ze enkel dik bier, dan moesten ze dat aan den huysman die het met de kan 
kwam halen, voor 3 myten laten op boete van 1 gulden en 6 stuivers. 
 
De brouwers mochten geen bier tonnen of vaten, of ze moesten de accijnsmeester 
verwittigen: die kwam dan het brouwsel keuren en de verschuldigde accijs innen. Ook de 
verkopers of inkopers van vreemd bier waren gehouden langs de accijsmeester te passeren. 
En zelfs degene die hun bier zelf brouwden voor eigen gebruik, b.v. ter gelegenheid van een 
bruiloft of een kermis waren verplicht volle accijs te betalen. 
 
De stad haalde natuurlijk uit de accijs op het bier 'n belangrijk deel van haar jaarlijkse 
inkomsten (in 1431 176 Rgl. op 'n totaal van 403 Rgl. accijsgeld, in 1504 309 Rgl. op 620 Rgl.). 
Dat de brouwers met dat afdokken niet erg gediend waren, spreekt vanzelf. Ze vonden altijd 
dat de belastingen te zwaar en hun verdiensten te gering waren. Om redenen trachtten ze 
vermindering te krijgen of in 't geniep de accijs te ontkomen. De Magistraat moet heel wat 
last gehad hebben om daarover controle uit te oefenen. In haar ordonnanties voorzag ze dan 
ook zware straffen voor de 'overtreders. 
 
In plaats van de accijs nog te heffen op het bier, werd ze later berekend  op het mout. Zo in 
1719 15 stuivers voor de brouwers, 5 stuivers voor de burgers; in 1749 voor allen per 100 pond 
mout 1 gulden. Deze taks werd in 1762 op aanvraag van Jacob Frencken en Jan Vroom verlaagd 
op 10 stuivers, anders kwamen de dorpen geen bier meer kopen in Bree. 
Tot zover de bierbrouwerijen van voor de Franse Revolutie.  
 
De biermaten van die tijd waren: 1 pint (= ½ liter); 2 pinten = 1 pot; 4 pinten of 2 potten = 1 
stoop; 8 pinten, 4 potten of 2 stopen= 1 vaen; 40 pinten, 20 potten, 10 stopen of 5 vaenen = 
1 kintje (quartier of vierendeel); 160 pinten, 80 potten, 40 stopen, 20 vaenen of 4 kintjes = 1 
aem = 80 liter). 
 
Bierbrouwerijen in Bree 
1. In de Itterstraat (B 515) had herbergier Damiaan Frencken een brouwerij 1ste klas, geschat 
op 80 fls. Het was een gebouw deels in steen, deels in leem en hout, met pannen gedekt. 
Hij had 2 ketels: een van 27 Hl. 50 (27,5 hectoliter, een hectoliter is 100 liter) en een van 11 
Hl. 20; een werkkuip van 11 Hl. 60, een gistkuip van 15 Hl. 70, een koelbak van 19 Hl. 10 en 
een onderput van 'n klein 80 L. 
Hij brouwde ongeveer 2 maal per week, gewoon bier. 
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2. Aan de Veeweistraat (B 150) had herbergier Leon Cardinaels een bierbrouwerij van 2de klas, 
geschat aan 24 fls. 
Het was een stenen gebouw, gemakkelijk toegankelijk, achter zijn huis. In 1843 had hij 1 ketel 
van 29 Hl., een werkkuip van 12 Hl. 50 en een koelbak. In 1852 had hij 1 ketel van 23 Hl. 88, 
een ‘zoerkuip’ van 13 Hl. 6, en een koelkuip van 9 Hl. 3, een koelbak van 12 Hl. 6. In 1851 had 
hij maar 4 brouwsels meer gemaakt. Daarna brouwde hij voor zijn eigen herberg. 
3. Mathieu Gijsen, schaliedekker (leidekker), had op de Nieuwstad (B 740) een bierbrouwerij 
in een stenen achtergebouw met pannen gedekt. Hij had een ketel van 20 Hl. 20, een werkkuip 
van 13 Hl. 40, een gistkuip van 17 Hl. 40. Men brouwde er zelden, en enkel in loon. Onlangs 
werd het oud gebouw, Gijsen (± 1630) afgebroken. 
 
Moderne bieren 
Brouwerij Martens is een bierbrouwerij in Bocholt in Belgisch Limburg, opgericht in 1758. Ze 
heeft in België op twee na de hoogste productiecapaciteit (3,6 miljoen hl. per jaar), daarvoor 
werd 2007 in de deelgemeente Kaulille een vernieuwde brouwerij ingericht. 
 
De brouwerij werd in 1758 opgericht door Adriaan Geerkens als annex van een dorpsherberg. 
Theodorus Martens, een brouwerszoon uit Reppel, deed in 1823 zijn intrede in dit bedrijf door 
te huwen binnen de familie Geerkens. Zie http://www.bocholterbrouwerijmuseum.be/  
 
Geschiedenis 
Het bier brouwen werd zo’n 5.000 jaar voor onze jaartelling wellicht bij toeval ‘uitgevonden’. 
Het verhaal gaat dat een rest brood die in een kom in de regen was blijven staan en was 
beginnen gisten, tot de aangename ontdekking van de alcohol zou hebben geleid. Wellicht 
ging het zelfs om een simpele granenbrij omdat de gewone man de luxe van gebakken brood 
niet eens kende. Volgens de oudste afbeeldingen gebeurde dit in Soemerië, het huidige Irak. 
 
Eeuwenlang bleef het brouwen een zeer ambachtelijk, om niet te zeggen huishoudelijk, 
gegeven. Net als het maken van eten behoorde het brouwen tot het werkterrein van de vrouw 
en bleef 'brood' de grondstof om bier te maken. 
In de middeleeuwen was die omweg al afgeschaft en maakte men rechtstreeks gebruik van 
graan, vooral haver en in mindere mate tarwe. Pas later is men de kwaliteiten van gerst als 
grondstof om te brouwen gaan ontdekken. Vandaar de 'historische' drie-granen-bieren 
waarover sommige brouwers het in de publiciteit vandaag nog graag hebben. 
In die vroege middeleeuwen voltrok zich ook de eerste schaalvergroting toen Karel de Grote 
(742-814) het voorrecht van het brouwen aan de kloosters verleende. 
 
De werkwijze bleef eeuwenlang nagenoeg dezelfde en de amateur-brouwer voert ze vandaag 
nog zo uit met zeer eenvoudige middelen. 
 
Toen Pasteur de rol van de gistcellen bij de bereiding van het bier aantoonde en Carl von Linde 
in de Spaten-brouwerij in München de weg naar de koeltechniek opende, stevende de 
brouwerswereld af op een omwenteling: de massaproductie van bier van lage gisting, de pils. 
Een bier met een meer constante smaak dan de vaak geïnfecteerde bieren van hoge gisting 
van de kleine dorpsbrouwers. 
Op zijn kortst gezegd: bier is het gegiste waterige extract van gekiemde gerst dat wordt 
gearomatiseerd met hop. Dit wil zeggen dat de inhoud van de gerstekorrel moet opgelost 
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worden in water, hieraan wordt vervolgens hop toegevoegd en daarna laat men deze 
oplossing gisten. Zo bekomt men een alcoholische drank. Daar is het uiteindelijk om te doen. 
Om dit te bereiken zijn heel wat bewerkingen nodig. Dat is het brouwen. De bewerkingen 
schijnen voor het grootste deel eenvoudig, maar achter elke stap spelen zich ingewikkelde 
biochemische processen af. 
 
Brouwerij Jakob Betten in Breda, 1616  
In het Jaarboek De Oranjeboom 51 (1998) lezen we over een andere brouwer Betten, in Breda:  
http://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2015/02/Jb-51-1998-02.pdf  
Techniek van het brouwen: er zijn geen aanwijzingen dat de in Breda gebruikte techniek van 
het brouwen afweek van die welke elders toepassing vond. Deze techniek wordt in de 
literatuur goed beschreven. Men brouwde in de onderzochte periode alleen ondergistend 
bier. Aan het eigenlijke brouwen ging het maken van de mout vooraf. Veel brouwerijen waren 
in Breda gecombineerd met een mouterij. De capaciteit van een brouwerij werd bepaald door 
het aantal ketels en kuipen. De meeste Bredase brouwerijen hadden één of twee ketels. Dit 
was het geval bij de naamloze brouwerij op het Ginnekenseinde die in 1616 door Ansem zoon 
van Jakob Betten voor ƒ 3.115 aan Bartholomeus Snellen werd verkocht. 
Er stonden twee brouwketels en twee brouwkuipen, van elk een grote en een kleine. 
Daarnaast waren er een eest (een vloer om de gekiemde mout op te drogen), een begietbak, 
twee koelbakken, diverse gereedschappen zoals manden, gaffels, rieken en maten om het 
graan mee af te meten, en een kleine voorraad tonnen namelijk 72 halve en 8 hele tonnen. 
De brouwerij was voor ƒ 170 per jaar verhuurd aan een ander.  
De brouwerij De Twee Klimmende Leeuwen op het Ginnekenseinde werd in 1728 getaxeerd 
in verband met het daaldergeld. Het z.g. gaande werk werd geschat op ƒ 803,50. Het meeste 
waard waren de koperen brouwketel (ƒ 275), een zeer goede eikenhouten werkkuip (ƒ 173) en 
een nieuwe eiken gijlkuip (ƒ 109). Twee koelbakken waren goed voor ƒ 132 . Ongeveer in 
dezelfde tijd werd de brouwerij 
Het Rood Molentje op de Haagdijk van de hand gedaan. Het gaande werk was hier maar ƒ 380 
waard en bestond uit onder meer 1 brouwketel, 1 brouwkuip en 1 gijlkuip. 
Er was een geheel van instellingen en regels waarbinnen een ondernemend brouwer moest 
opereren. Deze structuur ontwikkelde zich in de pre-moderne periode zeer langzaam. De 
brouwers konden deze structuur niet veranderen, maar het was soms wel mogelijk de actoren 
die binnen deze structuur opereerden te beïnvloeden. De voornaamste instellingen waarmee 
de Bredase brouwers rekening dienden te houden waren de overheid en het rechtssysteem. 
 

        
 

Brouwerij in de 17de eeuw 
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BIJLAGE VIII 
BETTEN, DE TEUTEN EN DE NAOOGST 
 
Van de Kauliller genealoog Alfons Evens ontving ik de volgende inhoudelijke email: 
 
Geachte Heer Betten, 
Door  de mails (tussen mij, hem en mevrouw Ann Rombaut van de Heemkundige Kring Kaulille 
jcb) te lezen en de naam Betten te zien staan kwam ik op de idee dat uw familie verwant was 
door huwelijk met verschillende teutenfamilies uit Kaulille. De namen Bormans en Theunissen. 
De namen Verhees, Neven en Winters hebben samen gewerkt in de teutencompagnie Dries 
in Sappemeer  in Groningen.  
 
De Heemkundige Kring van Kaulille heeft het boek “CAMERAEDEN IN COOPMANSCHAP”, 
Teutencompagnieën uit Kaulille 18de-20ste eeuw in 2008 uitgegeven, door mij geschreven. 
Door mijn opzoekingen voor mijn boek was ik de naam Betten tegen gekomen.  
De compagnie Dries heeft vermoedelijk vanaf het begin van 18de eeuw tot 1972  onder die 
naam gewerkt, met steeds wisselende vennoten. Op 4 juli 1972 werd in onderling overleg de 
Cie. ontbonden.  
 
De naam Bormans: Jan en Simon werkten in Duitsland. Handel in Koper en ketels. 
De naam Verhees: Jan en Jan Junior werkten in Sappemeer handel in manufacturen en zaden. 
De naam Neven: Michiel, ketels. Henrick Neven in Lotharingen, ketellapper. Theodoor in 
Scheemda, koper en manufacturen. Hubertus en Godfriedus deden hetzelfde als Theodoor. 
De naam Winters: Henricus in Scheemda, Jacobus in Lotharingen, koperslager. Hubertus in 
Vegel (Nederland), linnen en juttekramer. 
De naam Theunissen: Andries, Groningen. Antoon,  Anclam Duitsland. Peter Jan, Lotharingen. 
 
Ik heb de tekst uit uw boek gelezen en  U maakte ook een klein verband met de Teuten. U 
maakt de opmerking dat Jacobus Betten mogelijk als beroeps militair gekozen heeft door het 
feit van de familie opvolging. Ik ben tot dezelfde conclusie gekomen voor de Teuten, door het 
vroegere erfrecht. De oudste zoon erfde de hoeve en gronden en de andere kregen een stuk 
land en enkele stuks vee en moesten een ander beroep kiezen. 
 
Hoogachtend, 
 
M.Vr.Gr. Fons Evens 
(was gedateerd 23 september 2016) 
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Een website met veel informatie over de verschillende soorten teuten: 
http://home.kpn.nl/HTilburgs1948/teutenfamilie.html 
 
Een filmpje over de teuten: 
http://www.omroepbrabant.nl/?epg/5568652/De+Wandeling+(seizoen+3)+-
+Aflevering+32+Teuten+in+de+Kempen.aspx  
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27 september 2016 zond de heer Evens mij een overzicht, dat aansluit bij de geboorten/dopen  op de 
boerderij Betten-goedt4 in Grote Brogel (vgl. pag. 53-56 voor eerdere dopen). Opmerkelijk hierbij is 
dat bij deze dopen in de lijstjes van doopgetuigen (peter en meter) opnieuw Antonius Betten 
voorkomt, die eerder in dit boek beschreven wordt, alsook ene Elisabeth Winters in 1693…  
 
Dopen op het Betten-goedt in Grote Brogel 
 
 

 
 
 
In het boekje ‘Een doolhof van alias-namen’ van R.A.J. Dix wordt over deze brongegevens geschreven. 
Hier zou een mogelijke verbinding met het nog weer oudere Betten-geslacht kunnen liggen, vandaar 
dat in BIJLAGE IX hiervan een en ander is opgenomen. 

                                                             
4 Bij de benaming van deze boerderij komt in de oudere tekst (17de eeuw) Betten-goet voor zowel als Betten-
goedt. In modernere tekst (20ste eeuw) wordt vaak Bettengoed gelezen.  
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Naoogst 
Nadat de tekst van dit boek was vastgesteld, kwamen er nog nieuwe gegevens die ik hier heb 
ondergebracht. Met dank aan mevrouw Ann Rombaut en de heer Alfons Evens van de Heemkundige 
Kring Kaulille en de Hasseltse genealoog Marc Philippe. 
 

 
 

1. Heer Betten, de gegevens die ik nu stuur komen uit de Gichten van Pelt, december 1749 . 
 
Compareerden voor notaris (Hr. Michels) Helena Betten dochter van Mathijs Betten van Cauwlille 
vercoopt haer deel in huijs van haer ouders saliger, aen Jan Teppers en Jan Paep als momber v. Willem 
Betten   haer broeder voor 120 gulden of dertig patacons eens met intrest zoals de gemeente geeft. Te 
betalen binnen de acht jaer sonder intrest te korten .tot Caulille ten huijse van Jan Paep .pres. E.H.. De 
bernard en Francis Nijs getuige . 
 
Notitie:  jan. 1756. 
Voor nots. Fr. Grauls van Bree, comp. Wilhelmus Betten jonckman. transporteerd aen Joachim Bormans 
x Algegonda Betten en Joachim en volgende, sijn primogenitur (eerste geboorterecht)  of kinds deel en 
aen gekoghte paert (part, gedeelte) van sijn suster Helena Betten, van sijn  huijs en gedeelte van 
Bettenhuis en annexe goederen tot Caulille gelegen voor 315 gulden luijcx  loopend gelt. De acceptant 
sal aenstonts tellen aen sijne swaegerine Helena Betten 120 guldenen moet den vercooper tot paeschen 
houden in cost en dranck. 
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Acceptant x Ald. Betten , hem oock geven  vuer, licht, cost , dranck, slaepplaats met toehorende bedde, 
als hij sal overcomen jonckman sijnde uijt de vremde wie hij nu gewoon is nu te reijsen voor de voor de 
maenden ofte soms wat meerderlijck ofte wat minder. Als hij sal te huijs komen en dat soo lange als 
een van die twee cooperen sal leven, maer in cas hij in dit landt wilt blijven woonen sal die conditie uijt 
sijn. Godsgeld  5 stuiver (drinkgeld)  
Aldus te Bree ter nots. huijs pres. Joes Fr. De Bernard en Lambert Tientjes, getuigen. 
Willem Betten ende helena Betten sijn volkomen betaeld van Joachim Bormans. 
Joachim Bormans g+g tvo Petri de Leur v. Valkenswaerd 12 gulden jaers op 300 gulden en …. Tot 
onderpand huijs en hof  met annexe brouwerij tot Caulilille gelegen. Som ontvangen door EH  Bernarts 
pres. Daertoe geconstitueert naemens Petri de Leur. 
 
Ik heb de geboortedatums van de tweeling Aleidis en Willem Betten nog eens gecontroleerd. Deze zijn 
in 1730 geboren. Dus in 1756 zou Willem 26 jaar oud geweest zijn. Dat is te oud om als leerling teut 
opgeleid te worden, het is mogelijk maar de kans is klein. Ik vermoed dat Willem Betten als volwaardige 
teut aan het werk was. 
 
Van het Bettenhuis, hier vernoemd, kan ik geen enkele hoeve met die naam vinden, niet in het boek 
van Dr. Molemans noch in een artikel dat  in onze brochure is verschenen. Ik ben indertijd bezig geweest 
om alle buitengaanders, abcenten en alle die in het buitenland werkten of reisden op te zoeken, maar 
door familiale aangelegenheden is er dat niet van gekomen. Daarom de kleuren markeringen dij de 
teksten als aanduiding. Daar ben ik ook de naam Betten tegen gekomen. 
M.Vr.Gr. Fons Evens                                                       
 

2. Van Marc Philippe volgt hier een korte samenvatting: 
Hans, 
Ik lees dat Helena Betten in 1749 haar erfdeel verkoopt aan de mombers van haar broer Willem Betten 
voor 120 gulden. Die 120 gulden moeten aan haar betaald worden binnen de 8 jaren. 
In 1756 verkoopt Willem zijn erfdeel en het erfdeel van zijn zuster Helena aan Joachim Bormans voor 
315 gulden. 
Joachim Bormans moet onmiddellijk 120 gulden geven aan Helena Betten en moet al zeker tot Pasen 
Willem Betten kost en inwoon geven. Ook als Willem na zijn buitenlandse reizen even thuis komt 
moeten ze hem herbergen. Die 2 kopers die hem moeten herbergen zijn Joachim en zijn vrouw Aleidis 
Betten. Als Willem definitief in het land blijft moeten ze hem niet meer onderhouden. 
Waarschijnlijk heeft Joachim Bormans 300 gulden geleend van Petrus de Leur5 uit Valkenswaard en als 
onderpand geeft hij het huis met hof en brouwerij te Kaulille. 
Ik denk dat er staat “Joachim Bormans q.q.” (q.q. = qualitate qua : in de hoedanigheid van). 
Marc 
 

3. Daarna van Marc nog een nieuw inkijkje dat o.m. de familieverbanden Bormans blijkt te 
verbreden: 

Op 03-01-1752 werd er in Valkenswaard een ontlastbrief opgemaakt voor Joachim Bormans wegens 
zijn vertrek naar Meeuwen! 
In het Belgisch Limburgse Meeuwen werd er van Joachim Bormans en Aleidis Betten op 10-01-1753 een 
zoon Petrus Joannes gedoopt. De doopgetuigen waren Petrus van de Leur (die kennen we nu door die 
lening van 300 gulden) en Catharina Paep.6 
Bron van de ‘ontlastbrief’: http://www.rhc-eindhoven.nl/zoek-uitgebreid/5/Notari%C3%ABle-/-
Schepenakten?mivast=48&miadt=48&mizig=46&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mip3=b
ormans&mip4=jochem. 

                                                             
5 Petrus van de Leur is de echtgenoot van Maria Bormans, zus van Joachim.  
6 Niet een van de acht kinderen van Joannes Paep en Catharina Betten heette Catharina, dit is dus Catharina 
Betten, de vrouw van Joannes Paep.  
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Uit deze link naar de Schepenbank van Waalre en  Valkenswaard volgen behalve deze ontlastbrief nog 
een testament van ene Francis Daems d.d. 13-02 1748 en verklaringen van enkele inwoners van 
Valkenswaard ten behoeve van de drossaard aangaande brandbrieven d.d. 22-05 1745 waarin o.m. de 
familie Bormans in het Valkenswaardse iets breder zichtbaar wordt.  
 

4. Dan 2 oktober via mevr. Rombaut van de heer Evens nog een keuze uit de nummers van het  
blad ‘De Klaveren Heer’ van de Heemkundige Kring Kaulille die mogelijk interessant kunnen 
zijn voor verder Betten-onderzoek: 

 
Jaargang 1 - nr 1 en 2 ‘De kerk van Kaulille.’ 
Jaargang 2 - nr 3 ‘De oudste geschreven vermeldingen van Kaulille.’ 
Jaargang 5 - nr 2 ‘Van het ancien régime tot de vernieuwing van de Franse Revolutie.’ 
Jaargang 9 - nr 2  en nr 4 ‘Een nieuw tipje van de sluier over de kerkhistorie van de parochies Kaulille,  
Hamont, Lille en Achel opgelicht.’ 
Jaargang 10 - nr 2 idem als vorige. 
Jaargang 11 - nr 2 ‘Oorlogsschatting in Kaulille en confiscatie van goederen door Karel de Stoute.’ 
Jaargang 12 - nr 2 ‘De clerus van Kaulille in de 15de eeuw en zijn kerkelijke relaties met de omliggende 
parochies.’ 
Jaargang 13 - nr 2 ‘De Bokkenrijders in Kaulille.’ 
Jaargang 14 - nr 1 en 2 ‘Register voor den jaere 1765 tusschen de Borgemeesters Mathijs Croonen ende 
Martiinus Gijbels.’ 
Jaargang 15 - nr 1 en 2 ‘Wolven in Noord-Limburg in de 18de eeuw.’ 
In het jaarboek 2011, het artikel ‘De opkomst van het onderwijs in Kaulille, 1670.’ 
 
 

 
 

De naoogst7  
 
 
 
 

                                                             
7 Zie http://gw.geneanet.org/lvanreusel?lang=nl&m=NOTES  
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BIJLAGE IX 
HET BETTEN-GOEDT8 IN GROTE BROGEL 
 
EEN DOOLHOF VAN ALIASNAMEN DOOR  IR. R.A.J. DIX 
een gedeelte uit de brochure 
met instemming van de auteur opgenomen  
 
De bronnen 
Wie in teutenfamilies verzeild raakt, doet er goed aan eerst de publicaties over de teut te lezen 
van J. Mertens en W.H.T. Knippenberg. Deze publicaties geven een goed inzicht in het 'wezen 
van de teutenhandel en de sociaal-economische achtergronden van betrokken families en 
dorpsgemeenschappen. Het blijkt, dat Grote Brogel niet als een echt teutendorp bekend 
stond. Het ligt eigenlijk net buiten het herkomstgebied van de teuten. De vraag rijst dan 
meteen, hoe verschillende families in dit dorp dan toch bij de teutenhand betrokken zijn 
geraakt. 
Voor onderzoek naar families in Grote Brogel is voorts de studie van J. Nouwen9 van belang. 
Hierin worden de toponymie en de boerderijnamen van Grote Brogel beschreven, en 
familienamen en patroniemen verklaard. De boerderijen zijn tevens in kaart gebracht. 
Via de kerkregisters is het spoor niet verder terug te voeren. De oudste doop-, trouw- en 
begraafboeken (van Grote Brogel jcb) zijn namelijk bij een brand in de kerk in 1733 verloren 
gegaan. Wel heeft toenmalige pastoor een reconstructie gemaakt betreffende de toen nog in 
leven zijnde mensen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld, dat Maria Betten in 1668 is geboren. Van 
haar man Joannes Dyx, die rond 1715 overleden is, worden echter geen data genoemd. 
  
Grote Brogel heeft een eigen schepenbank gehad. De archieven van de schepenbank bestaan 
uit twee series - de rollen en de gichten - en losse stukken. De rollen lopen over niet 
aaneensluitende perioden: 1614-23, 1655-1701, 1712-20, 1731-35 en 1785-95. De gichten 
beginnen vrij vroeg en lopen over 1446-1550 en 1609-1796. Helaas zit tussen het eerste en 
het tweede deel een groot hiaat, dat in een aantal gevallen onoverbrugbare problemen 
oplevert. Het handschrift is over het algemeen goed leesbaar voor ieder die een beetje met 
oud schrift vertrouwd is (in zeven werkdagen konden ongeveer 1800 folio's worden 
doorgenomen). Het verdient wel aanbeveling om een paar dagen achtereen te kunnen 
doorwerken. De vertrouwdheid met het handschrift werpt dan de meeste vruchten af. 
 
De rollen hebben hoofdzakelijk betrekking op de vrijwillige rechtspraak, het beslechten van 
familie- en burenruzies. Evenals bij de tegenwoordige procesvoering gaat dat gepaard met 
hoor en wederhoor in eerste instantie, in tweede instantie, in derde instantie, het afgeven van 
verklaringen en van kopieën van verklaringen, enz. Een proces kan zich daardoor twee, drie 
jaar of nog langer voortslepen. Er is geen index op, zodat de vaak weinig boeiende 
inschrijvingen bladzijde voor bladzijde moeten worden doorgenomen. Weinig boeiend wil niet 
zeggen, dat de bron niet van belang is. Integendeel, er kunnen soms belangrijke conclusies 
worden getrokken ten aanzien van namen, data, uitlandigheid en familie- of dorpstoestanden. 
 

                                                             
8 Betten-goedt, ook wel geschreven als Betten-goed en Bettengoed. In Kaulille is sprake van een Bettenhuis. 
9 J. Nouwen, Plaats- en persoonsnamen te Grote Brogel. Een niet-uitgegeven licentiaatsverhandeling uit 1958, 
aanwezig in het Rijksarchief te Hasselt. 
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Om een voorbeeld te noemen: Lenaert Dycxs treedt in de gichten pas in 1619 op. Hij moet 
dan meerderjarig zijn, hetgeen zijn geboorte voor 1595 plaatst. In de rollen treedt hij echter 
al meteen op de eerste bladzijde in 1614 op, waardoor zijn geboorte vervroegd moet worden 
naar voor 1590. Het belang van dergelijke dateringen zal verderop nog blijken. 
 
Een gicht is wat we nu een hypotheek noemen: een lening met onroerend goed als pand. De 
gichtenboeken bevatten echter, behalve de eigenlijke gichten, in veel algemenere zin alle voor 
de schepenbank verleden akten met betrekking tot eigendom, beheer en financiering van 
onroerend goed: transporten, testamenten, boedelscheidingen, schuldbekentenissen, 
momberschappen (voogdij), enz.  
 
Soms treft men juist in relatie tot dit soort akten bijzondere zaken aan. Zo wordt op 18-3-1771 
een brief van Jan Dyckx in zijn geheel overgeschreven in het gichtenboek, per abuis zelfs twee 
keer. Jan verblijft dan vermoedelijk al in Dingelstadt. Het aardige is het taalgebruik in de brief 
en het feit, dat zijn zwager Peter Reynders probeert zijn kindsdeel, waarvoor Jan een 
machtiging gaf om dat te transporteren, voor een lagere prijs in handen te krijgen. 
 
Aparte vermelding verdient het begrip ophelding (‘opheldinghe’), dat veelvuldig in de gichten 
voorkomt. Uit de aard van de akten blijkt, dat dit woord moet zijn afgeleid van het 
Middelnederlandse ‘ophalden’.  Het betekent, dat de erfenis na het overlijden van de erflater 
in rechte in bezit wordt genomen door zijn erfgenamen. Als regel wordt de opheldinghe gedaan 
door de oudste zoon of, bij ontstentenis daarvan, door de man van de oudste dochter als haar 
momber. De term 'opheldinghe’ maakt in de 18de eeuw plaats voor het woord ‘relief’. 
 
Tot slot bevatten de gichten nog een onaangename verrassing. Deel 15 loopt volgens de 
inventaris van 8-1-1652 tot 29-2-1708. In werkelijkheid houden de akten op in de loop van 
1656. Er volgen dan lege bladzijden met een verdwaalde akte uit 1660, waarna in 1683 de 
draad weer opgepakt wordt, in het begin fragmentarisch en door elkaar, later wat beter, maar 
naar mijn indruk zeker niet volledig. Daarvoor is het aantal akten per jaar te gering in 
vergelijking met de periode voor 1656. 
 
De oorzaak van dit hiaat is niet duidelijk. Mogelijk zijn de kladakten niet meer in het net 
ingeschreven. Ik trof namelijk in het volgende deel, in een akte van 27-11-1715 inzake het 
Dyxgoed, de letterlijke tekst aan van een akte van 10-7-1669, waarvan het origineel uiteraard 
ontbrak. Wanneer men een dergelijk geluk niet heeft, kunnen mogelijk de archieven van de 
notarissen in de naburige stadjes Peer en Bree uitkomst bieden. 
 
Resultaten van het onderzoek 
Het onderzoek is gestart met de gichten van 1609 tot 1786. De gichten geven namelijk sneller 
inzicht in de (vermoedelijke) samenhang in een familie dan de rollen. Achteraf gezien een 
goede keus, omdat de meeste personen onder, allerlei niet eenduidige of zelfs dubbele aIias- 
namen bekend zijn. Van de rollen zijn bij wijze van steekproef twee gedeelten doorgenomen, 
v 1614-16 en van 1683-86. De rollen zullen in een vervolgonderzoek onder handen word 
genomen. Voorts is aan het slot van de onderzoeksperiode nog een verkennend onderzoek 
uitgevoerd in het oudste gichtenboek over de periode 1520-50. 
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Wanneer men over verschillende families vele tientallen akten heeft verzameld, rijst vraag, 
hoe dit materiaal op een beetje overzichtelijke wijze aan de lezer te presenteren. heb gekozen 
voor een chronologische benadering vanuit het goed, omdat op deze wijze het best het 
patroon van de aliasnamen duidelijk wordt. Na elk goed zullen beknopt de gevolgtrekking voor 
de genealogische verbanden van de families worden aangegeven, in een enkel geval 
aangevuld met functies, zoals gezworene, die uit andere akten zijn gebleken. 
Bij nadere bestudering van de aliasnamen blijkt, dat het gedeeltelijk om boerderij- of 
familienamen gaat, en gedeeltelijk om patroniemen. De aliasnamen worden onderling vaak 
verwisseld, waardoor het moeilijk is de oorspronkelijke (familie-)naam van iemand op te spore 
In een geval, bij Tonis Betten, is de oorspronkelijke naam nergens genoemd. Hij heeft (ws. jcb) 
zijn naam te danken aan zijn vrouw Trijn Betten op Bettengoed. 
 
Een opmerkelijk resultaat is, ook, dat de mannen overwegend op oudere leeftijd, dat v zeggen 
na hun veertigste jaar, huwen met jonge vrouwen. Daardoor treft men in de manslijn soms 
maar twee generaties in een eeuw aan, hetgeen zeer weinig is. 
 
Het Bettengoed 
Op 10-3-1609 bekent Steven Nouwen te Bocholt, met toestemming van zijn vrouw Margriet, 
van haar vaderlijk erfdeel, groot 430 gulden, 230 gulden ontvangen te hebben van Tonis 
Betten. Het restant van 200 gulden blijft op het Bettengoed staan, zolang de moeder Mary 
Betten leeft. In het naschrift van 21-1-1630 blijkt, dat Steven Nouwen 100 gulden van de 
genoemde 200 gulden op het Bettengoed heeft overgedragen aan Nijs Nouwen alias Betten. 
 
Eveneens op 10-3-1609 verliest Mary Betten het vruchtgebruik, waarna Tonis Betten met 
toestemming van zijn vrouw 100 gulden leent van Willem Vaes en daarvoor het Bettengoed 
tot onderpand stelt. Hierna volgen inlossingen en andere beleningen op 5-3-1613, 5-9-1616 
en 28-5-1619. Op 31-8-1619 wordt Mary Betten in haar vruchtgebruik hersteld. 
 
Op 16-2-1621 doet Tonis Betten als man en momber van zijn vrouw Tryn Besten ophelding 
van de goederen, op haar verstorven door overlijden van haar vader Nys Betten en nu onlangs 
door overlijden van haar moeder Maria Betten. 
 
Op 22-5-1621 doet Steven Nouwen als man en momber van zijn vrouw Margriet Betten 
ophelding over de goederen, op haar verstorven door overlijden van haar moeder Maria 
Betten. 
 
Op 1-3-1622 en in de daarop, volgende weken worden meerdere akten ingeschreven met 
betrekking tot de panden van Tonis Betten zaliger. De goederen worden omschreven, er 
vinden vanwege de slechte toestand der panden visitaties plaats door schout en schepenen, 
en er worden rekeningen opgemaakt. 
 
Op 1-12-1626 koopt Nijs Betten alias Nouwen het kindsdeel van Giel Lindtmans, gelegen in 
Loobroek, voor 170 gulden. 
 
Op 19-2-1630 transporteert Nijs Betten alias Nouwen een weide aan Peter Scheren. Voorts 
kwiteert hij Peter Scheren voor 50 gulden, die deze nog had staan op de goederen van Tonis 
Betten, nu diens kinderen. 



222 
 

Begin 1630 worden twee gichten verleden. De ene is tussen Jan Custers en Nijs alias Exelmans, 
de andere tussen Peter van Mechel en Nijs Betten alias Nouwen. Ogenschijnlijk twee 
verschillende Nijs'en. Maar ... de eerste akte slaat terug op ‘voormaals Tonis Betten goed’ en 
in de tweede akte wordt Nijs Betten ook wel alias Exelmans genoemd. Dus toch een en 
dezelfde persoon ? Het wordt nog moeilijker, want op 1-6-1630 wordt er een namptissement10 
gesteld door Nijs Betten den Jonghen. Deze blijkt de zoon te zijn van wijlen Tonis Betten en  
Trijn Betten. De akte wordt opgemaakt met zijn mombers Steven Nouwen en Dirick Lemmens 
ten behoeve van Nijs Nouwen alias Exelmans, en heeft betrekking op het Betten- of 
Cleskensgoed. 
 
Op 13-4-1639 vindt er een kwijting plaats tussen Heyne Betten, zoon van Tonis en Betten, en 
zijn momber Steven Nouwens. 
 
Op 16-7-1639 vindt de kwijting plaats tussen Jan Betten, zoon van Tonis en Trijn Betten, en  
Steven Nouwen betreffende het Bettengoed, waar nu zijn oom Steven Betten op woont. 
 
Op 6-11-1641 vindt er een afrekening plaats over de goederen van Jan Exelmans. Hierin komen 
een Joest Dycxs en een Tonis Dycxs voor, die betaald worden voor het maaien en dorsen van 
boekweit. 
 
Op 20-1-1642 vindt een afrekening plaats tussen de mombers van de kinderen van Nijs 
Nouwen en wijlen Maria Exelmans. Hierin komt Joest Dycxs voor wegens het betalen van 
pacht.  
 
Op 3-12-1642 vindt vervolgens de boedelscheiding plaats tussen de kinderen van Nijs Nouwen 
en Maria Exelmans. Het aandeel van Giel Nouwen, groot 300 gulden, is voor Peter Dycxs, nu 
Joest Schelmans alias Dycxs te Kaulille. Als momber wordt nog Jan Exelmans genoemd. 
 
Niet te plaatsen is een akte uit 1645 tussen Steven Betten en Corsten Coickhuys alias Betten. 
 
Op 13-10-1649 bekent Gerardt Dicxs van Bocholt, als man en momber van zijn vrouw Mey 
Nouwen, 200 gulden ontvangen te hebben van zijn zwager Nijs Nouwen alias Betten, zijnde 
erfdeel uit het door hun vader Steven Nouwen alias Betten nagelaten Bettengoed, gelegen 
onder Grote Brogel en Peer. Gerardt belooft gedurende het leven van zijn schoonmoeder 
Margriet Betten geen andere aanspraken te maken dan de 300 gulden kapitaal, die hem na 
haar dood nog toekomen. Op 8-11-1650 wordt Nijs Betten door Gerardt Dycxs en zijn vrouw 
Maria Betten gekwiteerd. 
 
Op 30-3-1650 doet Nijs Betten, zoon van Steven Betten en Margriet Betten, ophelding uit 
kracht van testament van zijn vader. 
 
Op 17-1-1652 bekent Dries Driessen, als man en momber van Dyellen Betten, ontvangen te  
hebben van zijn zwager Nijs Betten haar erfdeel krachtens testament van Steven Betten, te 
weten 500 gulden, en nog eens 77 gulden in mindering op een legaat van 100 gulden. Er 
resteert nog 500 gulden, en 23 gulden van het legaat, alsmede 50 gulden, die de moeder van 
Dyellen aan Dries heeft vermaakt. Dit restant wordt op 7-5-1653 vereffend. 

                                                             
10 Een namptissement is een borgtocht, soms onderpand, in elk geval betaling vooraf, voor de zekerheid. 
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Op 20-5-1654 kwiteert Gerard Nouwen alias Exelmans, zoon van Nijs Nouwen alias Exelrmans 
verwekt bij Maria Exelmans, zijn oom Jan Exelmans voor 200 gulden. 
Hierna volgt het hiaat in de gichtenboeken. 
 
Op 10-9-1698 (foutieve datum voor 9-9-1689?) kwiteert Steven Betten Dirick Rutten wegens 
betaling van 600 gulden en 6 dukatons kapitaal, staande op Bettens huis en hof, volgens de 
rechten van de nakinderen van Nijs Betten. 
 
Op 18-1-1694 heeft Nijs Betten een akte laten opmaken voor de notaris in Bree. De inhoud is 
onbekend.    
 
Op 23-9-1699 bekennen Jan Dyx en Hendrick Beesen, als mannen en mombers van hun 
vrouwen Maria en Dingen Betten, van Dirick Rutten alias Betten, gehuwd met Maria Betten, 
ontvangen te hebben 450 gulden, die Nijs Betten met zijn tweede vrouw heeft voldaan op 
het Bettengoed, volgens akte van 8-2-1660 tussen Dries Dreskens (= Driessen) en Nijs Betten. 
Voorts bekennen zij nog van Dirick Rutten ontvangen te hebben 350 gulden, waardoor zij geen 
enkele vordering meer hebben op het Bettengoed.    
   
Uit al deze akten kan de volgende familie-opstelling afgeleid worden: 
 
I  Nijs (Dionysius) Betten, * ca. 1550, † <10-3-1609, ; Mary Betten, † <16-2-1621.  
Uit dit huwelijk: 
1.  Margriet Betten, volgt II. 
2.  Trijn Betten, * ca. 1580, ;  <1606: Tonis N alias Betten, †<1-3-1622. 

Uit dit huwelijk: 
a. Nijs Betten de jonge, * <1606, namptiseert (stelt borg of onderpand) op 1-6-1630 
met zijn momber Steven Nouwen 
b. Heyne Betten, kwiteert in 1639 zijn momber Steven Nouwen. 
c. Jan Betten, kwiteert in 1639 zijn momber Steven Nouwen. 
 

II  Margriet Betten, * ca. 1575, † <30-3-1650, ; < 1599: Steven Nouwen alias Betten, van 
Bocholt, in 1641 gezworene, in 1649 Heilige Geestmeester, †<13-10-1649. 
Uit dit huwelijk: 
1.  Maria Nouwen alias Betten, † >8-11-1650, ; Gerardt Dycxs, van Bocholt, †>8-11-1650. 
2. Dyellen Nouwen alias Betten, † > 17-1-1652, ;Dries Driessen, † > 8-2-1660. 
3.  Nijs, volgt III. 
 
III Nijs Nouwen alias Betten alias Exelmans11, * < 1599 (in 1623 meerderjarig), † > 17-1-

1685 (dan vermeld in de rollen), ;1. : Maria Exelmans, † <20-1-1642; ;2 : NN; ;3. ca 
1660: Anna N. 

Uit deze huwelijken (nr. 1 uit het eerste, nr. 2 uit het eerste of tweede, nrs. 3, 4 en 5 uit het 
derde huwelijk): 
1.  Gerard Nouwen alias Exelmans, * ca. 1630 (1654 meerderjarig). 
2.  Maria Betten, ;: Dirick Rutten alias Betten, burgemeester van Grote Brogel in 1704. 
3 Steven Betten (?). 

                                                             
11 Zie voor deze familie Nouwen/Betten/Exelmans ook http://users.telenet.be/jaak.simons/genea/bb2fr3.htm. 
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4 Maria Betten, * 1668, † <14-6-1735,  ; ca. 1689: Jan Dyx, * < 1640, † <27-11-1715 (zie 
Het Dyxgoed).12 

5.  Dingen Betten, ;: Hendrick Beesen, beiden † > 23-9-1699. 
 

 
 

Schets oude boerderij in het land van Grote Brogel 
(http://www.heemkundepeer.be/Kerkdorpen.html) 

 

 
 

Vakwerkhoeve uit 1862 te Grote Brogel 
 

 
 

Hoeve ‘De Winters’ van de familie Winters te Kaulille, Antoine Gielkens 
(uit Cameraeden in Coopmanschap) 

 

                                                             
12 Zie R.A.J. Dix, Familiegeschiedenis Dix. Van Loonse Kempen tot Amsterdam 1470-2000, Arnhem 2000. 
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BIJLAGE X 
VOORVADERS VAN EEN GESLACHT BETTE(N) 
 
 
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. 

 
V Isaac (Jansse) Bette(n); Fijnaart, 25 november 1759 - Dinteloord, 29 oktober 1790  

Vertrek uit Fijnaart naar Dinteloord. 
 Trouwt 4 december 1785 te Dinteloord met Johanna Sijmonse Vissers (1758-1834), 
 uit dit huwelijk 3 kinderen. Pachtende polderboer, bouman. 
 
VI Simon Bette; Dinteloord, 9 november 1788 - Dinteloord, 31 januari 1835 
  Trouwt 28 oktober 1810 in Dinteloord met Erkje van Dis (1790-1811) 
 Trouwt 27 mei 1813 in Dinteloord met Elizabeth Timmers (1787-1835), 
 uit dit huwelijk 9 kinderen. Pachtende polderboer, bouman. 
 
VII Johannis Isaac (1) Bette; Dinteloord, 19 maart 1828 – Dinteloord, 8 juli 1889 
 Trouwt 8 juni 1855 in Dinteloord met Elizabeth van der Vliet (1827-1887), 
 uit dit huwelijk 6 kinderen. Bouwknecht, vrachtrijder, voerman, rijtuigenverhuurder. 
 
VIII Johannis Isaac (2) Bette; Dinteloord, 23 augustus 1862 – Rotterdam, 21 mei 1920  
 Trouwt 7 mei 1885 in Dinteloord met Adriana Stolk (1861-1959), 

uit dit huwelijk 7 kinderen. Vertrek uit Dinteloord naar Poortvliet (Tholen), naar Krimpen aan 
de IJssel, naar Capelle aan de IJssel, naar Rotterdam (Kralingseveer, Kralingen). Tuinder, 
landbouwer, scheepswerker, voerman, rijtuigenverhuurder. 

 
IX Hubertus Marinus Bette; Poortvliet, 31 december 1899 – Pernis, 12 februari 1962  
 Trouwt 1 augustus 1945 met Adriaantje Dubel (1907-1991), 
 Uit dit huwelijk 1 kind. Hubertus Marinus was boekhouder, administrateur. 
 
N.B.  Samen met de vanwege privacy niet gepubliceerde, gaat het in 2016 om 12 generaties. 



226 
 

Aangehuwde families 17de en 18de eeuw uit Belgisch Limburg 
• Van Balen; Bormans; Broeckmans; Bruijnen; Cillen; Claes;  
• Geerkens; Goeiens/Geuens; Goffart/Gofferdt;  
• Haments; Hamons; Heijnen; Janssen; Nijs; Paep;  
• Reijnkens/Renckens; Smeets; Smits/Smis;  
• Soors; Tiesen; Viggels; Voets; Winters. 

 
De familienamen Borman(s), Claes, Geerkens, Voets en Winters komen we ook onder de teuten 
tegen.  
 
 
Bronnen 
 
Dit boek is voor wat betreft de basale gegevens aangaande de familiegeschiedenis Bette(n) 
voornamelijk gebaseerd op archiefbronnen, welke zijn ondergebracht in: 
 
Rijksarchief in België online, Provincie Limburg, Parochieregisters (digitaal): 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-
A0515_111197_109891_DUT 
West-Brabants Archief: http://westbrabantsarchief.nl/  
 
Relevante websites:  
Geneaknowhow (ondersteuning genealogisch onderzoek): http://geneaknowhow.net/  
Genealogie uit Limburg: http://www.geneapage.be/  
Genealogisch woordenboek: 
http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Categorie:Genealogisch_woordenboek&pagefrom=Limbur
gs+(taal)+%2F+Typologie 
Genealoog Hans Prince: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/  
Genealoog Marc Philippe (Gezinnen in het parochieregister en de burgerlijke stand van Overpelt): 
http://users.telenet.be/marc.philippe/overpelt/  
Geneanet Maurice Martens: http://gw.geneanet.org/mmartens?lang=nl&m=N&v=Betten&t=A 
Latijnse termen: http://www.genbronnen.nl/bronnen/latijn%20on-line/letter%20A.html  
Peter Fasol (De wereld van Jacob Fasol, Bree) : http://www.fasol.nl/de-wereld-van-jacob-fasol/  
PRO-GEN LIMBURG: http://www.pro-gen.be/leden_op_het_net.htm  
Vlaams: http://www.vlaamswoordenboek.be/definities  
Vroom-geschiedenis: https://sites.google.com/site/vroomhistory/home/3-de-vroomgeschiedenis  
Over de Nederlandse Kempen: http://gw.geneanet.org/lvanreusel?lang=no&m=NOTES  
 
Wiewaswie (iedereen heeft een geschiedenis): https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/  
 
Algemene genealogische bronnen in de breedst mogelijke zin zijn te raadplegen in de (digitale) 
studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie: Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 
BE Den Haag. Tel.: 070-3150500 (algemeen), 070- 3150570 (genealogie); http://www.cbg.nl 
 
Historisch onderzoek begint op www.archieven.nl, de website, waar honderden kilometers archief-
materiaal digitaal zijn te doorzoeken: 80 deelnemende organisaties, meer dan 90 miljoen 
beschrijvingen van archiefstukken, waarvan meer dan 47 miljoen personen en de adressen van meer 
dan 2900 historische instellingen of websites. 
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