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Hulp uit onverwacHte Hoek:

de inscHrijvingsregisters van de

antwerpse droogscHeerders-leerlingen

als genealogiscHe bron.

Inleiding

In twee bijdragen in Vlaamse Stam (43ste jg., nrs. 3 en 4) over het nut van poorters-
boeken bij genealogisch onderzoek, hebben we aangetoond dat migratie vanuit het 
platteland of vanuit kleine steden naar de grote steden een alledaags verschijnsel was 
tijdens de middeleeuwen en de (vroeg)moderne tijd. Dit is een zegen voor sociaal-
economische, migratie-en ambachtshistorici, maar kan een vloek zijn voor genealogen 
en heemkundigen die op deze manier vaak het spoor bijster raken van personen die 
verhuisden en in de plaatselijke archieven geen spoor achterlaten. Stedelijke poor-
tersboeken en inschrijvingsregisters van nieuwe poorters kunnen de genealoog ech-
ter helpen met het opsporen van ‘verloren’ gewaande personen. Wij hebben hierbij 
gewaarschuwd dat niet alle inwijkelingen in een stad kozen voor het poorterschap en 
dat poortersboeken niet altijd uitsluitsel geven over de identiteit van de ingeschreven 
personen. In vele gevallen is het aangewezen om bijkomende bronnen zoals schepen-
registers, notarisbrieven, processen etc… te raadplegen voor bijkomende informatie. 
Dit is een erg tijdrovende bezigheid die zeer vaak vruchteloos blijkt te zijn�

Als bijkomende bron hebben we ook de inschrijvingslijsten van ambachten ver-
meld. Deze inschrijvingslijsten zijn meestal opgenomen in de rekenboeken van deze 
respectievelijke beroepsverenigingen en zijn te raadplegen in het Stadsarchief van 
Antwerpen (Felixarchief) en het OCMW-archief van Antwerpen. Vermits we in deze 
bijdrage dezelfde tijdsperiode zullen behandelen als in onze vorige bijdragen, moeten 
we meteen vermelden dat de weinig overgeleverde zestiende-eeuwse inschrijvings-
lijsten, die dan ook nog zeer fragmentarisch zijn, nauwelijks hapklare informatie 

� J. DE MEESTER, De gebruiks- en meerwaarde van poortersboeken voor historici. Casus: 
Antwerpen in de zestiende eeuw, in: Vlaamse Stam, 43ste jg., 2007, nr. 3, pp. 276-288 en 
IDEM, De gebruiks- en meerwaarde van poortersboeken voor historici. Casus: Antwerpen in 
de zestiende eeuw (vervolg), in: Vlaamse Stam, 43ste jg., 2007, nr. 4, pp. 3�7-33�.
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geven over immigranten.2 Het vereist daarom van familiehistorici zeer veel en ge-
duldig zoekwerk om personen op te sporen. Toch duikt er vanuit onverwachte hoek 
hulp op. In het Rijksarchief van Antwerpen kunnen de inschrijvingslijsten van de 
leerling-droogscheerders voor de periode �536-�564 geraadpleegd worden.3 Deze 
bron wordt vaak over het hoofd gezien, ook door ambachtshistorici, omdat men 
ze niet zou verwachten in dit archief. Het is immers genoegzaam bekend dat alle 
Antwerpse ambachtsarchieven verzameld zouden zijn in het Antwerpse Felixarchief, 
maar onderzoek van het archieffonds van de droogscheerders in het Felixarchief 
levert echter alleen het inschrijvingsregister van de leerling-droogscheerders uit 
de jaren �539-�540 op.4 Het is betreurenswaardig dat de inschrijvingslijsten van 
de leerling-droogscheerders uit het Rijksarchief nauwelijks gekend en bestudeerd 
zijn: zij vormen immers een ongemeen rijke bron waarbij uit korte rubrieken met 
noteringen van leerling-droogscheerders ontzettend veel informatie gepuurd kan 
worden die interessant is voor zowel genealogen en plaatselijke historici, als voor 
academische historici. Het leek ons dan een uitgelezen kans om hier deze bron 
onder de aandacht te brengen en een integrale uitgave van enkele jaargangen aan 
de lezer mee te geven.

We hebben om verschillende redenen geopteerd voor de bespreking van de inschrij-
vingslijsten van de leerling-droogscheerders uit de zestiende eeuw. Buiten het opmer-
kelijke feit alleen al dat we over zo’n rijke zestiende-eeuwse bron beschikken, blijkt het 
droogscheerdersambacht een migrantenambacht bij uitstek te zijn geweest.5 Zowel 
meesters, vrije en onvrije gezellen als leerlingen die het beroep van droogscheerder of 
lakenbereider wilden uitoefenen of leren, voelden zich aangetrokken tot de belangrijke 
Antwerpse lakenindustrie tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. In 
de zestiende-eeuwse poortersboeken komen dan ook zeer veel droogscheerders-
lakenbereiders voor die een vergelijking met de inschrijvingsregisters van de leerling-
droogscheerders interessant maken. Bovendien blijft het zeer belangrijke Antwerpse 
droogscheerdersambacht in de historiografie nog steeds onderbelicht. In wat volgt zal 
dan ook eerst kort geschetst worden wat het droogscheerdersambacht juist inhield. 

2 Enkele voorbeelden van zestiende-eeuwse inschrijvingslijsten: droogscheerders: Stadsarchief 
Antwerpen (afgekort SAA), Fonds Gilden en Ambachten (afgekort GA) 4030 en 4888; goud- en  
zilversmeden: SAA, GA 4487; meerseniers: Archief OCMW Antwerpen, GH. 82-84: rekening 
der meerseniers �5�5-�6��; blauwververs: SAA, GA 4040bis; camelotververs: SAA, GA 4044;  
buideldragers: SAA, GA 4084 en 4085; schoenmakers: SAA, GA 4�20; kleermakers: SAA, GA 4�24; 
timmerlieden: SAA, GA 4342; kordewagenkruiers: SAA, GA 4�40; kuipers: SAA, GA 4�78 en 4�83; 
vleeshouwers: SAA GA 4378; schoolmeesters: SAA GA 4550. Voor een grondig overzicht van alle 
inschrijvingslijsten zie: F. PRIMS, M.J. MARINUS en H. VERWIMP, Het archief Gilden en Ambachten 
(15de eeuw-19de eeuw). Inventaris, Antwerpen, �997. Sommige ledenlijsten zijn gepubliceerd, zie onder 
andere D. SCHLUGLEIT, Alphabetische naamlijst op de Antwerpsche goud- en zilversmeden voor �600, 
in: Bijdragen voor de Geschiedenis, 27ste jg., �936, pp. 6-69 en PH. ROMBOUTS en TH. VAN LERIUS, 
De Liggeren an andere historische archieven der Antwerpse Sint-Lucasgilde, 2 delen, Amsterdam, 
�96� en A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, Naamlijsten van Antwerpsche Geneesheren, Chirurgijns, enz. 
opgemaakt uit de voornaamste fondsen van het Stadsarchief, in: Antwerpsch Archievenblad, �932, 
pp. �23-�60 

3 Rijksarchief van Antwerpen (RAA), Fonds Antwerpen, nr. 39.
4 SAA, GA 4888, Boeck van de lakenbereidersambacht, niet gefolieerd.
5 E. KUIJPERS, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in 17de-eeuws Amsterdam, 

Hilversum, 2005, pp. 257-287, N.W. POSTHUMUS, De geschiedenis van de Leidse lakenin-
dustrie, ’s Gravenhage, �908, deel II, pp. 40-�04 en A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”. 
De textielnijverheid te Antwerpen (einde 15de - begin 19de eeuw), Brussel, �987, pp. 308-3�3.
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Naast een technische beschrijving van de werkzaamheden van de droogscheerders, 
zal het belang van het ambacht in de vroegmoderne Antwerpse economie geschetst 
worden. We zullen hierbij eveneens focussen op de zestiende eeuw, omdat we de 
inschrijvingslijsten uit deze periode bespreken, maar ook omdat het droogscheerders-
ambacht tijdens deze zestiende eeuw op haar hoogtepunt was in Antwerpen. Omdat 
dit artikel het belang van deze bron voor genealogisch en heemkundig onderzoek 
wil aantonen, zal uiteraard stilgestaan worden bij de immigratie van droogscheerders 
naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. In een volgend stadium zullen kort de inschrij-
vingslijsten van de leerlingen worden beschreven. Er zal geschetst worden welke 
informatie kan dienen voor verschillende soorten historisch onderzoek. Tenslotte zal 
onze bron voor de periode �536-�538 integraal in appendix uitgegeven worden en 
zullen zowel de vernoemde leerling-droogscheerders als meester-droogscheerders 
vergeleken worden met de nieuw ingeschreven poorters uit deze periode zoals ze 
voorkomen in de poortersboeken. 

Het droogscheerdersambacht

De middeleeuwse of vroegmoderne lakenindustrie kende verschillende onderbe-
werkingen, zoals het vollen, weven, verven, enz…. Het scheren of bereiden van het 
laken was één van de stappen die moesten ondernomen worden om van ruwe wol 
een afgewerkt laken te maken. Samen met het verven kunnen we het droogscheren 
beschouwen als de veredelingsindustrie binnen het geheel van de lakenindustrie. 
De bedoeling van het droogscheren was om de ongelijke haren van het laken op 
gelijke lengte af te snijden. Normaal gezien verliet het laken ongeschoren het atelier 
van de lakenwever en werd het zo in het handelsverkeer opgenomen. Het was de 
lakenhandelaar die het laken liet scheren door de lakenbereider, droogscheerder of 
sceriaer.6 De droogscheerders waren dus zelfstandige ambachtsmeesters aan wie 
het laken door de handelaar werd geleverd om te scheren. De “scheerwinkel” van 
de droogscheerder was steeds in de woning van de ambachtsman ondergebracht. 
Het door de handelaar afgeleverd laken werd door de scheerder op een scheerdis 
gespreid en de haren werden door middel van kaarden tegen de draad opgeborsteld. 
Daarna werden de haren met een grote droogscheerderschaar gelijk afgeschoren 
(zie afbeelding).

6 N.W. POSTHUMUS, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, ’s Gravenhage, �908, 
deel �, p. 5.
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Deze bewerking werd enkele malen herhaald totdat de haren de vereiste lengte had-
den gekregen. Bij de betere soorten laken werden ook de achterzijde behandeld.7 
Volgens N.W. Posthumus was er een duidelijk verschil tussen droogscheerders en 
lakenbereiders. Waarschijnlijk was het de techniek van scheren die aan de basis 
van het verschil in naamgeving lag. De lakenbereiders moesten de lakens eerst nat 
maken en daarna scheren. De scheerders deden dit niet en hierop berust het on-
derscheid in naamgeving. De droogscheerders waren zelfstandige handwerkers die 
werkten voor de drapeniers en de handelaars, maar eigenlijk waren het veredelde 
loonarbeiders die niet in staat waren om grote winsten te maken en slechts enkelen 
hielden er knechten op na. Lakenbereiders bewerkten echter hun eigen lakens, dit 
wil zeggen lakens die zij zelf vervaardigd of gekocht hadden. Zij waren daarom niet 
alleen financieel beter gesitueerd, ook in het dagelijkse leven namen zij een hogere 
sociale plaats in dan de droogscheerders.8 Opvallend is ook dat de gebieden waar-
uit immigrant-droogscheerders in het zestiende-eeuwse Leiden afkomstig waren, 
verschilden van de herkomstplaatsen van immigrant-lakenbereiders, hetgeen er 
volgens onderzoekers op wijst dat er wel degelijk een verschil zou zijn tussen droog-
scheerders en lakenbereiders.9 In dit artikel zullen wij echter de droogscheerders en 
lakenbereiders als één ambacht beschouwen. De reden hiervoor is dat in Antwerpse 
stadsordonnanties steeds gesproken wordt over het ambacht van de droogscheer-
ders en de lakenbereiders.�0

Het droogscheerdersambacht in zestiende-eeuws Antwerpen

Vertegenwoordigers van de Antwerpse droogscheerders worden voor het eerst in een 
officieel stedelijk document vermeld in een stadsordonnantie van �386. Op de lijst 
van de Onze-Lieve-Vrouwe-processie van �399 worden zij officieel als aparte groep 
vermeld en in augustus �40� worden de “dekens” officieel uitgenodigd voor een door 
de stad aangeboden feestmaal.�� We kunnen dus stellen dat de droogscheerders 
als ambacht ‘erkend’ werden op het einde van de �4de eeuw of ten laatste het begin 
van de �5de eeuw, weliswaar nog steeds als onderambacht van de overkoepelende 
Lakengilde. In �496 richtten zij het altaar “Onser Liever Vrouwen in’t Kinderbedde” 
op in de Antwerpse hoofdkerk en in �5�3 richtten de droogscheerders een eigen 
godshuis en kapel (de Keizerskapel) op aan de Keizerstraat.�2 Uit dit alles blijkt dat het 
droogscheerdersambacht gerespecteerd werd en zich uiterlijk als dusdanig wilden 
profileren. Dit verklaart tevens de ligging van hun ambachtshuis aan de Grote Markt, 

7 N.W. POSTHUMUS, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, ’s Gravenhage, �908, 
deel I, p. 67.

8 N.W. POSTHUMUS, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, ’s Gravenhage, �908, 
deel III, pp. 698-699.

9 L. LUCASSEN en B. DE VRIES, Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel- 
migratiesysteem, �586-�650, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 22ste jg., �996, nr. 2, 
pp. �55-�56.

�0 In een geschil tussen de dekens van de droogscheerders en Jacob Haghen, een lakenhan-
delaar, wordt gesproken over de dekens vanden Droechscheerders ende gereydersambacht.  
Zie Register van de dachvaerden, d.d. 5 augustus �470, uitgegeven in: P. GENARD, Antwerpsch 
Archievenblad, �e reeks, 20 (�883), pp. 227-230.

�� F. PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, deel 3, Onder Vlaanderen (1356-1405), Antwerpen-
Brussel, �927, pp. �42-�43.

�2 E. GEUDENS, De Keizerskapel, met eenige schetsen uit de jaarboeken van haren voormaligen 
eigenaar, het droogscheerdersambacht, Antwerpen, pp. �7-�9.



Vlaamse Stam, jg. 44, nr. 3, mei 2008 237

vlakbij het bestuurlijke hart van Antwerpen. Van de drie grootste ambachten die onder 
de Lakengilde ressorteerden (de droogscheerders, de wolwevers en de volders), 
stonden de scheerders het hoogst op de sociale ladder.�3 De wolnijverheid steunde 
op hun schouders en er was een zeer nauwe samenwerking met de lakenhandelaars. 
Het waren echter de dekens en de oudermans van de Lakengilde die juridisch en 
organisatorisch heersten over de droogscheerders en dit tot in �536, het jaar waarin 
het droogscheerdersambacht een juridisch onafhankelijk ambacht werd met een 
eigen bestuur. Dit juridisch zelfstandig statuut werd door de stedelijke overheid 
op 7 oktober �536 bekrachtigd met het schenken van een stichtingsordonnantie.�4  
Het is dan ook niet toevallig dat de inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders  
aanvangen op het einde van �536.

In de stichtingsordonnantie, in de bronnen ook vaak principaele brief of generaele 
ordonnantie genoemd, werden de reglementen aangaande de werking van een am-
bacht vastgelegd. Het ambacht van de droogscheerders bestond, zoals de meeste 
ambachten, uit meesters, gezellen of knechten en leerlingen. De leerlingen moesten 
ingeschreven worden in een boek (hetgeen wij hier bespreken). Zij mochten geen 
loon ontvangen en moesten een leertijd van ten minste 2 jaar ondergaan. Na de 
leertijd schoor de leerling een meesterproef en kon hij, indien hij in zijn proef ge-
slaagd was én het zich financieel kon veroorloven, meester-droogscheerder worden.  
Vele leerlingen bleven na het einde van hun leertijd echter in loondienst van een 
meester werken als vrije arbeider of gezel. Die gezellen genoten een zekere bescher-
ming. Een meester mocht enkel in het geval er geen vrije gezellen beschikbaar waren 
beroep doen op onvrije arbeiders. De vrije gezel moest jaarlijks kaarsgeld of lidgeld 
betalen. Hij hoefde echter niet persé in Antwerpen opgeleid te zijn. Hij kon evengoed 
zijn opleiding genoten hebben in een “vrije stad”�5, maar moest wel een bewijs voor-
leggen dat hij met vrucht zijn opleiding afgerond had. Bij twijfel kon gevraagd worden 
om een bekwaamheidsproef af te leggen. Gezellen moesten geen poorter zijn, maar 
om meester te worden diende men wel poorter te zijn. Een meester moest inkomgeld 
en jaarlijks lidgeld betalen en hij moest ingeschreven worden in het ambachtsboek.  
Hij moest eveneens een bewijs voorleggen dat de nodige leertijd volbracht was en dat 
hij geslaagd was in de meesterproef. Ook kandidaat-meesters mochten het beroep 
in een “vrije stad” geleerd hebben, maar moesten de leeftijd van �8 jaar bereikt heb-
ben. De meesterproef van de droogscheerders was in het midden van de zestiende 
eeuw enkel opgelegd aan niet-meesterszonen en het is opvallend dat zij pas via de 
principale brief is ingevoerd. De bescherming van de kwaliteit van productie was 

�3 F. PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, deel 4, 0nder de hertogen van Bourgondië-hertogen 
van Brabant (1406-1477), Antwerpen-Brussel, �927, pp. �42-�43.

�4 De stichtingsordonnantie van de droogscheerders is terug te vinden in SAA, GA 4028: 
Ordonnantie ende Privilegie Boeck Aengaende den Laecken bereyders ambachte deser stadt 
Antwerpen, f° �-20. In de jaren �555, �556 en �559 werden de statuten van de droogscheerders 
op enkele artikels herzien en aangevuld. Vermits de basisprincipes uit de stichtingsordonnantie 
in de latere ordonnanties niet of nauwelijks wijzigden, bespreken wij hier enkel de ordonnantie 
van �536.

�5 Toen de droogscheerders hun ordonnantieboek aanlegden in de zestiende eeuw, hebben 
zij vooraan een register opgenomen met een lijst van de lokaliteiten die men als “vrije stad” 
beschouwden: de 4 Brabantse hoofdsteden Brussel, Leuven, Antwerpen en ’s Hertogenbosch 
en vervolgens Mechelen, Lier, Herentals, Bergen-op-Zoom, Tienen, Hasselt, Doornik, Rijsel, 
Gent, Brugge en Ieper. Ook enkele steden uit het graafschap Vlaanderen en het prinsbisdom 
Luik werden dus beschouwd als vrije stad.
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één reden waarom in het zestiende-eeuwse Antwerpse ambachtswezen met zoveel 
ijver meesterproeven werden uitgedacht, maar niet de enige. In het zestiende-eeuws 
Antwerpen was er een grote instroom van vreemde geschoolde textielarbeiders.  
Werden deze migranten te talrijk, dan brachten zij de werkgelegenheid van de reeds 
gevestigde ( en vaak ook ingeweken) beoefenaars van de textielnijverheid in gevaar. 
Zolang de immigranten gezel wensten te blijven, had het ambachtsbestuur daar geen 
bezwaar tegen, maar wanneer zij ook trachtten het meesterschap te behalen, werden 
de inwijkelingen vaak als ongewenste concurrenten ervaren. De meesterproef werd 
dan een middel om de toegang tot het meesterschap te bemoeilijken. Bovendien 
was de invoering ervan makkelijk te verantwoorden: men wist inderdaad weinig over 
de vakbekwaamheid van deze migranten die niet opgeleid waren in het werkhuis 
van een Antwerps meester.�6 

Uit de stichtingsordonnantie van �536 blijkt verder nog dat de droogscheerders niet 
over meer dan � scheerdis (scheertafel) mochten beschikken en dat een meester 
niet meer dan �0 gezellen in dienst mocht hebben. Werkten 2 meesters samen, dit 
wil zeggen, deelden zij winst en verlies, dan waren 20 werkkrachten toegelaten. 
Een meester mocht ook maar één leerling tegelijk opleiden. De sociale ongelijk-
heid was echter zeer groot binnen het ambacht en de verschillen tussen het aantal 
tewerkgestelde gezellen in de scheerwinkels waren enorm. Sommige werkwinkels 
waren heuse vennootschappen bestaande uit meesters met dezelfde familienaam 
zoals bijvoorbeeld Eggericx, Ort, Voerspol, Dresseler, … Dit blijkt duidelijk uit de 
inschrijvingslijsten van de leerlingen. Onder druk van deze “fabrieken” besliste de 
stadsmagistraat in �556 dat de bedrijfsgrootte opgevoerd mocht worden. Vanaf 
dat moment mocht een bedrijf 20 personen omvatten.�7 Uit de ledenlijst van het 
droogscheerdersambacht van �540 blijkt hoe verscheidene werkwinkels of ateliers 
geleid werden door een vader in samenwerking met zijn zoon of zonen. Beschikte 
de meester over geen mannelijke nakomelingen, of gingen die de andere weg op, 
dan vond hij soms in zijn schoonzoon de geschikte persoon om mee in de zaak te 
komen. Van de 49 leerlingen-droogscheerders die in het eerste halfjaar van �540 
hun beroepsopleiding aanvatten, waren er 8 meesterszonen.�8 Paradoxaal genoeg 
kunnen er toch maar weinig voorbeelden aangehaald worden van families die ge-
durende meerdere generaties het droogscheren bleven beoefenen. De beperking 
van de bedrijfsgrootte had onder meer tot gevolg dat vele droogscheerders tevens 
in de handel gingen. Een verder stadium in de ontwikkeling voltrok zich dan bij de 
volgende generatie: de kinderen van de ambachtslui wierpen zich volledig op de 
handel en lieten het droogscheren voor wat het was.�9 

�6 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, pp. 208-209.
�7 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, pp. 2�9-223.
�8 SAA, GA 4888, Boeck van de lakenbereidersambacht , f° 59 r°, f° 6� r°-62 v°.
�9 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, p. 303.
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de economische betekenis van het droogscheerdersambacht in het zestiende-
eeuwse antwerpen

De handel in vreemd laken heeft reeds in de tweede helft van de veertiende eeuw 
een belangrijke verschuiving teweeg gebracht in de structuur van de Antwerpse 
lakennijverheid. In �358 waren de droogscheerders in verhouding met de wolwevers 
toch nog zeer gering in aantal, hetgeen wijst op de relatieve onbelangrijkheid van 
de lakenbereiding in Antwerpen in die periode. Voor �390 werd immers door de 
stad geordonneerd dat alleen maar laken mocht bereid worden dat in Antwerpen 
geweven was en dit met de bedoeling het Antwerps laken te beschermen. Naar 
het einde van de veertiende eeuw zag de Antwerpse overheid echter in dat het 
Antwerps laken geen grote toekomst had en werden de eerdere verbodsbepalingen 
opgeheven. De invoer van vreemde wollen stoffen leidde tot de geleidelijke opbloei 
van de lakenveredeling (bereiden en verven).20 Het droogscheerdersambacht werd 
steeds belangrijker in de Antwerpse economie wat resulteerde in een plaats in de 
Onze-Lieve-Vrouwe-processie. Later zou het ambacht van de droogscheerders 
zelfs één van de drie Antwerpse hoofdambachten worden en daarbij samenhan-
gend (geringe) politieke inspraak krijgen in het Antwerpse stadsbestuur. De latere 
ontwikkeling en opbloei van de Antwerpse veredelingsindustrie tijdens de vijftiende 
eeuw is hoofdzakelijk te danken aan het steeds verder doordringen van het Engelse 
laken op de Antwerpse jaarmarkten. Omstreeks het midden van de vijftiende eeuw 
was de veredeling van Engels laken al onmisbaar in het Antwerps economische 
leven en in de tweede helft van de vijftiende eeuw kende deze sector een gestage 
uitbreiding. Een deel van de groei kan verklaard worden door het feit dat de Engelse 
veredelingsindustrie kwalitatief zeer weinig voorstelde, maar ere wie ere toekomt: 
de Antwerpse droogscheerders werden overal in Europa gewaardeerd om hun hoge 
beroepskennis. Een andere reden waarom laken werd bereid in Antwerpen was 
het feit dat de metropool een typische markt- en distributiestad was. Kooplieden 
beslisten liever zelf wie hun lakens veredelde. De veredeling gebeurde dan onder 
het wakende oog van de lakenhandelaar en de kans dat fouten ter plaatse ontdekt 
en rechtgezet konden worden was groter. Bovendien konden de kooplieden hun 
lakens laten bereiden overeenkomstig de voorkeur van de plaatsen waarheen de 
lakens geëxporteerd werden.2� 

Het feit dat de activiteiten van de lakenveredelingssector zo afhankelijk waren gewor-
den van de import van Engels laken, maakte deze industrietak bijzonder kwetsbaar. 
Vanaf het einde van �563 ging het tij voor de Antwerpse lakenveredelingsindustrie 
dan ook keren o.a. door de kaapvaart op de Noordzee en het Kanaal. Zodra de 
handel tussen Engeland terug hersteld was, kwamen de lakenbereiders weer handen 
tekort, maar in �565 beslisten de Engelsen echter om hun lakens in eigen land te 
laten verven en bereiden.22 De bereidingsindustrie kreeg zware klappen en viel als 
het ware stil. Toch was de crisis die zich op het einde van �568 inzette met Alva’s 
embargo tegen de Engelsen, van een veel ernstigere aard. De onderbrekingen van 
de handelsbetrekkingen in �563/�564 en �568/�573 hebben tevens een belang-

20 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, p. 62.
2� A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, pp. 64-66.
22 Dit is misschien wel de reden waarom inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders rond 

dit tijdstip ophouden.
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rijke impuls gegeven voor de opkomst en de opbloei van de veredelingsindustrie in 
Duitse centra zoals Hamburg, Keulen, Wezel, Emden en Nürenberg.23 De crisis in de 
Antwerpse lakenindustrie bereikte haar hoogtepunt met de Val van Antwerpen. De 
overgave van Antwerpen aan Farnese (�7-08-�585) luidde trouwens voor de gehele 
Antwerpse economie een diepgaande crisis in. De grote uittocht van Antwerpenaars, 
en dus ook droogscheerders, nam enorme proporties aan. Niet alleen arbeiders, 
maar ook ondernemers verlieten de stad. Zij namen zoveel mogelijk hun bedrijfsin-
stallaties mee en lieten zich zelfs vergezellen door hun personeel, zodat zij, eenmaal 
aangekomen in hun nieuwe woonplaats, meteen terug een bedrijf konden opstarten. 
Na enkele jaren van ontreddering begon zich echter in het Antwerpse economische 
leven een onbetwistbaar herstel af te tekenen vanaf ongeveer het midden der jaren 
�590. Maar het ca. 20 jaar vroeger ingezette verval van de lakenveredelingsindustrie 
was na �585 niet meer te stuiten. De internationale kooplieden, onder druk van de 
omstandigheden, hadden toen beslist een andere markt boven die van Antwerpen 
te verkiezen en de ververs en de droogscheerders konden niets anders doen dan 
de handelaars te volgen naar de nieuwe marktsteden.24 

Samen met de meerseniers, de bakkers, de bontwerkers en de ververs vormden 
de droogscheerders de kwantitatief belangrijkste ambachten in Antwerpen in de 
zestiende eeuw. Enkele cijfers tonen aan dat het grote ambacht naar het einde van 
de zestiende eeuw aan belang inboette en geleidelijk aan verdween. In �539 was er 
sprake van 450 meesters en ruim 900 gezellen bij de droogscheerders. In �564 was 
er zelfs sprake van samen �.600 meesters en gezellen. In �578 en �584 noteerde 
men �50 meesters en 300 gezellen, maar in �592 waren er nog maar 80 mees-
ters overgebleven. In �600 was er nog sprake van 60 meesters (sommige bronnen 
beweren slechts 40) en 200 gezellen. Daarna liep het aantal drastisch terug: 40 à  
60 meesters in �699, �2 meesters en �8 gezellen in �738 en tenslotte nog 9 meesters 
en 3 gezellen in �798.25 Men tast echter volledig in het duister omtrent de vraag hoe-
veel dagen per jaar de droogscheerdersknechten werk hadden. Hun aantal bestond 
immers voor een groot deel uit seizoensarbeiders die slechts gedurende de drukke 
periodes in ateliers in Antwerpen kwamen werken. En dit leidt ons automatisch naar 
de immigratie van droogscheerders.

Immigratie van Antwerpse droogscheerders in de zestiende eeuw

We hebben reeds vermeld dat de Antwerpse textielnijverheid in de zestiende eeuw 
zeer veel immigranten aantrok. We kunnen aan de hand van de poortersboeken 
nagaan welke sector in de textielnijverheid aantrekkelijk was voor nieuwkomers. 
Uit de poortersboeken voor de periode �533-�600 blijkt dat het droogscheerders-
ambacht in totaal 696 personen aantrok die zich als poorter lieten registreren.26  
Als ambacht moesten de droogscheerders op dit vlak enkel de kleermakers (923) en 
de schippers (887) laten voorgaan. In de textielsector zelf was het droogscheerders-
ambacht met voorsprong hét immigratieambacht, op verre afstand gevolgd door de 

23 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, p. 623 en pp. 668-670.
24 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, p. 7� en pp. �70-�72.
25 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, pp. 70-74.
26 B. BLONDE, I. VAN DAMME, L. VAN AERT en J. DE MEESTER, Onuitgegeven databank van 

de Antwerpse poortersboeken.
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passementwerkers (253), de linnenwevers (243) en de satijnwerkers (238). De grafiek 
die ons een overzicht geeft van de nieuwe poorters-droogscheerders uit de periode 
�533-�600, toont aan dat de immigrant-droogscheerders de pieken en dalen van 
de textielnijverheid gevolgd hebben. We merken een enorme piek op van nieuwe 
poorters-droogscheerders vlak na de officiële oprichting van het droogscheerders-
ambacht (58 in �538). Na �565 zie we het aantal nieuwe poorters-droogscheerders 
een enorme duik maken waarvan zij nooit meer herstellen.

Bron: Poortersboeken 1533-1600, Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar, nrs. 142-153.

Uit de poortersboeken blijkt dat de immigrant-droogscheerders hoofdzakelijk uit 
het oude hertogdom Brabant (en Mechelen) afkomstig waren. De huidige provin-
cies Belgisch Limburg en Nederlands Limburg waren zeer goed vertegenwoordigd, 
net als de huidige Nederlandse provincie Gelderland en de huidige Duitse deel-
staat Noord-Rijnland-Westfalen. Een geringere aantrekkingskracht ging uit naar de 
oude graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. De Antwerpse droogscheerders-
 immigranten kwamen dus duidelijk uit noordelijke en oostelijke richting. De sterke 
ontwikkeling van de overlandse routes tussen Antwerpen en het Rijnland en de 
Noordelijke Nederlanden bood immers steeds meer inwoners van de gewesten ten 
oosten en ten noorden van Antwerpen de kans om met de metropool in contact 
te komen. Het waren vooral de Keulsebaan, de landweg Aken-Antwerpen, de han-
delsweg Keulen-Roermond-Turnhout-Antwerpen, de weg Keulen-Xanten-Grave- 
’s Hertogenbosch-Bergen-op-Zoom-Antwerpen en de weg vanuit Kampen via Zwolle, 
Deventer, Zutphen, Arnhem en Nijmegen naar Grave die talrijke immigranten naar de 
Scheldestad voerden. Ook opvallend is dat er vele nieuwe droogscheerders afkom-
stig waren uit draperiecentra in verval vb. Brussel, Geel, Turnhout, Diest, Leuven, 
Aarschot, Tienen, enz….

Sommige immigranten hadden, vooraleer zij naar Antwerpen afgezakt kwamen, 
in hun geboorteplaats of in de omgeving ervan ongetwijfeld het droogscheerders-
ambacht aan het werk gezien. Persoonlijke contacten en de verhalen van tijdelijk of 
permanent naar hun geboortestreek terugkerende emigranten, hadden vaak tot ge-
volg dat van zodra er één fortuinzoeker uit een bepaalde lokaliteit in de Scheldestad 
gevestigd was, er nog meer naar daar uitweken. Eerder onderzoek over immigratie 
naar het zestiende-eeuwse Antwerpen heeft het bestaan van sterk uitgebouwde 
informatienetwerken aangetoond waardoor potentiële immigranten op de hoogte 
werden gehouden van de beroepsmogelijkheden in de metropool. Deze migratie-
netwerken raakten soms geïnstitutionaliseerd, maar ook zonder enige vorm van 
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institutionalisering kregen zij op den duur een eigen dynamiek die ze tot op zekere 
hoogte zelfs ongevoelig maakte voor veranderingen van de push-factoren in het 
gebied van herkomst en/of de pull-factoren in Antwerpen27 Al hadden bepaalde 
immigranten reeds in hun geboorteplaats kennis kunnen maken met de arbeid van 
de droogscheerder, toch ontvingen de meesten pas in de Scheldestad zelf hun 
opleiding. Dit blijkt uit het enorm aantal inschrijvingen in de leerlingenlijsten van de 
droogscheerders. We kunnen ons afvragen waarom deze mensen niet in hun eigen 
stad het ambacht hebben geleerd en daarna naar Antwerpen kwamen. We merken 
immers in de poortersboeken dat 40 % van de inwijkelingen uit een stad afkomstig 
was. Meer dan helft hiervan was zelfs afkomstig uit een zogenaamde “vrije stad”. 
Het antwoord ligt voor de hand. De Antwerpse bereidingstechniek werd als superieur 
beschouwd aan die van andere centra. Wegens het grote aantal zelfstandige droog-
scheerders dat in Antwerpen aan het werk was, was het bovendien gemakkelijker 
hier een meester te vinden die bereid was – tegen een niet al te hoge prijs – een 
leerling in zijn atelier op te nemen, dan in de op het vlak van de lakennijverheid vaak 
in economische moeilijkheden verkerende geboortestad.28 

Ieder jaar opnieuw, in het voorjaar en bij het begin van de herfst, wanneer het Engelse 
laken arriveerde, kwamen seizoenarbeiders massaal naar Antwerpen afgezakt voor 
de lakenbereiderijen en dit gedurende bijna de hele zestiende eeuw. Na �585 veran-
derde deze situatie grondig. Er weken nog wel arbeidskrachten in, doch het ging om 
enkelingen, niet zelden lieden die naar Antwerpen waren gelokt door ondernemers 
die hiermee op de hoogte wilden geraken van de technische verworvenheden van 
andere centra. De seizoensarbeiders waren in ieder geval geen ordinaire gelukszoe-
kers, doch mensen met ervaring. Pas tijdens de crisis op het einde van de zestiende 
eeuw begonnen de droogscheerders, in een poging om de loonkosten te drukken, 
heel wat ingeweken ongeschoolden – “vagebonden” volgens de vrije gezellen – in het 
productieproces in te schakelen. Het is vrij waarschijnlijk dat de seizoensarbeiders 
tijdens de zestiende eeuw voornamelijk uit die gewesten kwamen welke, blijkens de 
poorterslijsten, ook de meerderheid opleverden van de kandidaten voor het mees-
terschap in het droogscheerdersambacht (het oude hertogdom Brabant, de huidige 
beide Limburgen, Gelderland en Noord-Rijnland-Westfalen). Het namenmateriaal ver-
vat in de lijsten van de vrije en onvrije gezellen (onder wie dus de seizoensarbeiders) 
uit �539 en �540 wijst alleszins in die richting.29 Niet enkel in de lakenbereiding, maar 
ook in andere takken van de textielindustrie waren de knechten meestal uit dezelfde 
gewesten afkomstig als hun eveneens ingeweken werkgevers. Dit is begrijpelijk, 
omdat er voor beide groepen, dus zowel de meesters als voor de loonarbeiders, 
gewoonlijk dezelfde drijfveren bestonden die hen ertoe aanzetten naar Antwerpen te 
emigreren, zoals de hoop op sociale promotie of op meer vrijheid voor het belijden 
van hun godsdienst. Bovendien brachten de ingeweken meesters niet zelden hun 
arbeiders met zich mee uit hun geboortestreek. Het is overigens zeer waarschijnlijk 
dat heel wat bereidersgezellen eerst enkele malen al seizoensarbeider in Antwerpen 
kwamen werken, vooraleer zij zich definitief, hetzij als vrije gezel, hetzij als mees-

27 LESGER, C., Informatiestromen en de herkomstgebieden in de Nederlanden in de vroegmoderne 
tijd, in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 3:� (2006), pp. 3-23.

28 A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, p. 3�2.
29  SAA, GA 4888, Boeck van de lakenbereidersambacht , f° 59 r°, f° 6� r°-62 v°.
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ter, in de Scheldestad zijn komen vestigen.30 Of er een verband bestaat tussen de 
herkomstgebieden van de meesters en de leerlingen zal nog moeten blijken na een 
grondig onderzoek van de inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders. In 
ieder geval is het in dit stadium nog te vroeg om hierover al een uitspraak te doen. 
Pas na grondige bestudering van de volledige bron is dit mogelijk.

De inschrijvingslijsten van de Antwerpse leerling-droogscheerders 1536-1564.

Na de verkenning van het droogscheerdersambacht in het zestiende-eeuwse 
Antwerpen, zijn we aanbeland bij de bespreking van onze eigenlijke bron: de in-
schrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders.3� Deze lijsten zijn genoteerd in een 
ongefolieerd boek en vangen aan op Kerstmis �536. De laatste inschrijving van een 
leerling gebeurde op 5 mei �562. Deze leerling legde met succes zijn meesterproef 
af op 3� mei �564. We kunnen zeer veel informatie uit deze inschrijvingslijsten halen, 
informatie die voor verschillende typen historisch onderzoek nuttig kunnen zijn. In het 
begin van elke jaargang worden de twee ambachtsdekens vermeld onder wiens be-
stuur de leerlingen werden ingeschreven. Nadien volgen in chronologische volgorde 
de inschrijvingen van de leerlingen. We vernemen hierbij steeds achtereenvolgens 
de datum van de inschrijving, de naam van de meester en de naam van de leerling 
in kwestie met eventueel de plaats van herkomst. Indien de leerling met succes zijn 
meesterproef heeft afgelegd, vernemen we eveneens wanneer dit gebeurd is. Soms 
gebeurde het dat een leerling om één of andere reden veranderde van leermeester. 
Indien dit het geval was, dan vernemen we naar welke meester de leerjongen is ver-
huisd en wanneer dit gebeurd is. De reden van het veranderen wordt, spijtig genoeg, 
nooit opgegeven. Logischerwijze zijn de eventuele vermeldingen over het scheren 
van de meesterproef en het overstappen van de leerling naar een andere meester 
later in een ander handschrift bij de originele inschrijving bijgeschreven.

Aan de hand van de informatie in de ogenschijnlijke korte inschrijvingsrubrieken 
kunnen sociaal-economische historici en ambachtshistorici onderzoeken of er 
mogelijkheden waren tot sociale mobiliteit binnen de Antwerpse ambachtswereld. 
Ambachtshistorici kunnen aan de hand van de lijsten nagaan wat het slagingspercen-
tage was van de ingeschreven leerlingen, of er heuse droogscheerdersdynastiën ont-
stonden gedurende de zestiende eeuw, of de ambachtsordonnanties met betrekking 
leertijd, aantal leerlingen en aantal gezellen gerespecteerd werden. Migratiehistorici 
hebben de mogelijkheid om aan de hand van de lijsten de immigratie van droog-
scheerders eindelijk in kaart te brengen en om te onderzoeken of er sprake was 
van kettingmigratie en het bestaan van informatienetwerken. Zij kunnen dit doen 
door de leerlingenlijsten naast de poortersboeken te leggen. Maar in dit artikel is 
het in eerste instantie de bedoeling om aan genealogen en plaatselijke historici een 
hulpmiddel aan te reiken om personen op te sporen. Zij kunnen enerzijds zien of 
personen uit hun dorp of streek naar Antwerpen zijn getrokken om een beroep aan 
te leren, anderzijds kunnen zij door vergelijking met de data uit de poortersboeken 
uit de zestiende eeuw nagaan of men hun ‘verdwenen’ personen eventueel verder 
kan gaan zoeken in andere Antwerpse bronnen zoals bijvoorbeeld de schepenregis-
ters. Het is immers zo dat als leerling-droogscheerders ook in de poortersboeken 

30  A.K.L. THIJS, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, pp. 394-396.
3�  RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39.
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terug te vinden zijn, de kans zeer reëel is dat deze personen voor een langere tijd 
geresideerd hebben in Antwerpen, hetzij als meester-droogscheerders – die waren 
immers verplicht om zich te laten registreren als poorter – hetzij in een andere 
hoedanigheid. Wij hebben in de uitgave van onze bron dan ook steeds in voetnoot 
vermeld of een leerling in de poortersboeken is opgenomen. Indien dit het geval is 
geven we steeds de naam, de naam van de vader, de plaats van herkomst en de 
datum van inschrijving als poorter weer.32 Het totaal aantal ingeschreven leerlingen 
over de periode �536-�564 bedraagt 2.�84. Van ruim 50 % van deze leerlingen 
weten we met zekerheid dat ze afkomstig waren van buiten Antwerpen omdat dit in 
de lijsten expliciet vermeld staat. In onderstaande appendix volgt de weergave van 
de jaren �536-�538. In volgende edities van Vlaamse Stam zal het vervolg van de 
inschrijvingslijsten stelselmatig uitgegeven worden.

Jan De Meester
Centrum voor Stadsgeschiedenis

Universiteit Antwerpen

32 Voor de poorterslijsten uit de periode �533-�600, zie: SAA, Vierschaar, nrs. �42-�53.  
Deze archiefingangen zijn enkel te raadplegen op microfilm: nrs. �42-�46: MF 622.430;  
nrs. �47-�49: MF 622.43�; nrs. �50-�52: MF 622.432 en nr. �53: MF 622.433. De inschrijvings-
lijsten zijn uitgegeven door F. MELIS-TAEYMANS, Antwerpse poortersboeken, 1533-1608 met 
index, 3 delen, Antwerpen, �977, maar bevatten veel fouten en onzorgvuldigheden.
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appendix: antwerpse leerlingdroogscheerders kerstmis 1536-1538 ‘ende daer 
ontrent’

Dit syn de leercnapen die opghescreve[n] zyn by Heyndrick Boer  
en[de] Goyvart Verlit als dekens beginne[n]de kersmisse  
xven jaer en[de] xxxvjen eyndende xven ende xxxvij

Item ontfangen den ijen january van Jan V[er]strypen eene[n[ leercnape genampt 
Jan Eyp

Item den xjen january ontfaen van Cornelis de Loeker eene[n] leercnape geheeten 
Joest va[n] Bruesel
heeft sijn proeve gescoren den xiiijen janaury A˚ xxxviij

Item den xiiijen january ontfaen va[n] Jacoppe Goes eenen leercnape geheeten  
Ariaen va[n] Eyke 

Item den xvjen january ontfaen van Dierick Frans eene[n] leercnape geheeten  
Frans va[n] Kempe
heeft sijn proeve gescoren den xxen january A˚ xxxviiij

Item den xixen january ontfaen va[n] Lauwereys de Buck eene[n] leercnape geheeten 
Ariaen Wyns van Leenhout33

heeft syn proeve gescoren den derden february A˚ xxxviij

Item den xxxjen januarij ontfange[n] van Peeter Steve[n]s34 eenen leercnape geheeten 
Gheryt Wale
heeft zyn proeve gescoren den ven february A˚ xxxviiij

Item den ijen februarij ontfangen va[n] Geryt va[n] Scare[n]borch35 eenen leercnape 
geheeten Beernart Smit
heeft syn proeve gescoren den vijen february A˚ xxxviij

Item xiiijen februarij ontfangen van Gheryt Verhagen eene[n] leercnape geheeten 
Crassyne[n] Dryl
heeft syn proeve gescoeren den xyijen february A˚ xxxviij

Item de, ven martij ontfangen van Goyvart va[n] Gemerdonck36 eene[n] leercnape 
geheeten Gorys van Aken
heeft syn proeve gescoren den viijen marty A˚ xxxviij

33 Niet opgetekend in de poortersboeken.
34 Peter Stevens, zoon van Cornelis Stevens, geboren in Ast en Antwerps poorter geworden op 

25 juli �539 met als beroep droogscheerder.
35 Hendrik Schaerdenborch, zoon van Everaert Schaerdenborch, geboren in Grave en Antwerps 

poorter geworden op �6 juli �535 met als beroep droogscheerder.
36 Godevaert van Gheermerdonck, zoon van Geert van Gheermerdonck, geboren in Moeres en 

Antwerps poorter geworden op 9 februari �537 met als beroep bereider.
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Item den ixen meerte ontfangen van Frans Roemers eene[n] leercnape geheeten 
Jacop de Bonte
heeft zijn proeve gescoren den xijen martij A˚ xxxviij

Item den xxiiijen meerte ontfangen van Jan de Raymaker37 eene[n] leercnape geheeten 
Claus Colen
heeft syn proeve gescoren den eersten april A˚ xxxviij

Item den xxvjen meerte ontfangen van Gheryt de Wert eene[n] leercnape geheeten 
Frans Art de Brune soen
heeft syn proeve gescoren den eersten april A˚ xxxviij

Item den xxvijen meert ontfangen van Ariaen Geertsen eene[n] leercnape geheeten 
Jan Tybout
heeft syn proeve gescoren den xven april A˚ xxxix

Item den ixen aprilis ontfangen van Kerstiaen Damps eene[n] leercnape geheeten 
Frans van Ecker

Item den ixen aprielis ontfangen va[n] Jan van Scoeten38 eene[n] leercnape geheeten 
Peeter van Back39

heeft syn proeve gescoren den xviijen april A˚ xxxix

Item den xiiijen aprielis ontfangen van Cornelis Pruyme[n] eene[n] leercnape geheeten 
Volkart van Amsterda[m]me
heeft syn proeve gescoren de xxjen april A˚ xxxix

Item den xviijen april ontfangen van Machiel Borgrave eene[n] leercnape geheeten 
Heyndric van Welle

Item den xxvjen aprielis ontfangen van Jan va[n] Eelst eene[n] leercnape geheeten 
Peeter Gemakeleec40

heeft syn proeve gescoren den iiijen may A˚ xxxix

Item den xxxen aprielis ontfangen va[n] Frans va[n] Noervelde eene[n] leercnape 
geheeten Beernart Spec
heeft syn proeve gescoren den viijen may A˚ xxxix

Item den viijen meij ontfangen van Jan Noutss eene[n] leercnape geheeten  
Willem Fortgen

37 Jan Raymakers, zoon van Jan Raymakers, geboren in St.-Oedenrode bij ’s Hertogenbosch en 
Antwerps poorter geworden op �� april �550 met als beroep droogscheerder.

38 Sebastiaen Schouten, zoon van Jan Schouten, geboren in Den Haag in Holland en Antwerps 
poorter geworden op �4 juli �535 met als beroep droogscheerder.

39 Peter Beck, zoon van Jan Beck, geboren in Helmont en Antwerps poorter geworden op  
24 november �536 met als beroep droogscheerder.

40 Peter Gemackelic, zoon van Clement Gemackelic, geboren in Zemst en Antwerps poorter 
geworden op 30 januari �545 met als beroep droogscheerder.
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Item den xiijen meij ontfangen va[n] Barthomeus Cloet eene[n] leercnape geheeten 
Bartelmeus Cloet
heeft syn proeve gescoren xxen may A˚ xxxix

Item den xxviijen maij ontfangen van Lodewic Stutelair eene[n] leercnape geheeten 
Arnout va[n] Leuwe

Item den xxviijen meij ontfangen van Jan vand[e] Putte4� eene[n] leercnape geheeten 
Frans van Houwe[n]
heeft syn proeve gescoren den derden juny A˚ xxxix

Item den xviijen mey ontfangen va[n] Frederick Sebbrecht eene[n] leercnape geheeten 
Coenraet Svykert
heeft syn proeve gescoren den tweed[en] juny A˚ xxxix

Item den iiijen dach junij ontfangen van Frans de Wilde eene[n] leercnape geheeten 
Wouter Pynappel
heeft zyn proeve gescoren viij juny A˚ xxxix

Item den viijen juny ontfangen van Lauwereys Boes eene[n] leercnape geheeten  
Jan Wouter42 van Deventer
heeft sijn proeve gescoren den xiiijen juny A˚ xxxix

Item den ixen junij ontfangen van Peeter vand[e] Putte eenen leercnape geheeten 
Jan van Byne[n]broeck
heeft syn proeve gescoren den xijen juny A˚ xxxix

Item den ixen junij ontfangen van Jan Eckert eene[n] leercnape geheeten  
Cornelis va[n] Enbellart
heeft syn proeve gescoren den xien junij A˚ xxxix

Item den xien junij ontfangen van Jan van Berkel eene[n] leercnape geheeten  
Karyn Keesen va[n] Nuyssen43

heeft syn proeve gescoren den xvjen juny A˚ xxxix

Item den xien juny ontfangen van Jan vand[en] Borcht eene[n] leercnape geheeten 
Reynolt Drissen v[an] Maestricht44

heeft syn proeve gescoren den xviijen juny A˚ xxxix

Item den xviijen junij ontfangen eene van Sander Verlegge eene[n] leercnape geheeten 
Gillis van Limborch
heeft syn proeve gescoren de xxiijen juny A˚ xxxix

4� Jan Van den Putte, zoon van Jan Van den Putte, geboren in Eksaarde en Antwerps poorter 
geworden op 20 november �534 met als beroep droogscheerder.

42 Joachim Wouter, zoon van Willem Wouter, geboren in Geertruidenberg en Antwerps poorter 
geworden op 24 januari �545 met als beroep droogscheerder.

43 Niet opgetekend in de poortersboeken.
44 Niet opgetekend in de poortersboeken.
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Item den xviijen juny ontfangen van Peeter Dresseler eene[n] leercnape geheeten 
Heyndric Impes van Caster45

Item den xxviijen junij ontfangen van Claus Ruts eene[n] leercnape geheeten  
Hansken van Water46

heeft syn proeve gescoren den eersten july A˚ xxxix

Item den xxviijen junij ontfaen van Cornelis Scotte eene[n] leercnape geheeten 
Hubrecht Scoef va[n] Bosche47

heeft syn proeve gescoren den derden july A˚ xxxix

Item den xxxen junij ontfaen van Lodewick va[n] Halle48 eene[n] leercnape geheeten 
Art Palmes49

heeft syn proeve gescoren den vjen july A˚ xxxix

Item den iijen julij ontfaen van Heynric Danraets eene[n] leercnape geheeten  
Steven van Beerck
heeft syn proeve gescoren den xiiijen julij A xxxix

Item den vijen julij ontfaen van Stoffel Cainget eene[n] leercnape geheeten  
Jaspar de Weert
heeft syn proeve gescoren den ixen july A˚ xxxix

Item den viijen julij ontfaen van Jan van Ervelwelt eene[n] leercnape geheeten  
Claus va[n] Borch
heeft syn proeve gescoren den xen july A˚ xxxix

Item xen in julij ontfaen van Ariaen Steve[n]s eene[n] leercnape geheeten  
Sacharias Geheecx va[n] Geele50

heeft sijn proeve gescoren de xven july A˚ xxxix

Item den xen julij ontfangen van Art Taelkens eene[n] leercnape geheeten  
Gheeryt Wyns

Item den xiijen julij ontfaen van Ambrosius Goes eene[n] leercnape geheeten  
Gorys Brunesem5�

heeft syn proeve gescoren den xiijen julij A˚ xxxix

45 Niet opgetekend in de poortersboeken.
46 Mattheus Van den Water, zoon van Gijsbrecht van den Water, geboren in Baarle en Antwerps 

poorter geworden op �2 januari �537 met als beroep droogscheerder.
47 Niet opgetekend in de poortersboeken.
48 Louis Van der Hallen, vader onbekend, geboren in Waasmunster en Antwerps poorter geworden 

op � mei �534 met als beroep droogscheerder.
49 Aart Palten, zoon van Jan Palten, geboren in ’s Hertogenbosch en Antwerps poorter geworden 

op �0 december �557 met als beroep droogscheerder.
50 Niet opgetekend in de poortersboeken.
5� Joris Brunesem, zoon van Mattheus Brunesem, geboren in Frankfurt en Antwerps poorter 

geworden op 9 juni �564 met als beroep droogscheerder.
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Item den xiijen julij ontfaen van Adam Reymers eene[n] leercnape geheeten  
Jan Wenscen
heeft syn proeve gescoren de[n] xven july A˚ xxxix

Item xven julij ontfaen van Coenraet Pot eene[n] leercnape geheeten Hans Huickart
heeft syn proeve gescoren den xiijen october A˚ xxxix

Item den xvijen julij ontfaen van Jan Deryke52 eene[n] leercnape geheeten Gillis Moers 
va[n] Aken53

heeft syn proeve gescoren den xxien julij A˚ xxxix

Item den xxen julij ontfaen van Peeter Janss54 eenen leercnape geheeten  
Ariaen Neven
heeft syn proeve gescoren den xxiiijen july A˚ xxxix

Item den xxiiijen julij ontfaen van Janne Loesen eene[n] leercnape geheeten  
Gheryt van Buen
heeft syn proeve gescoren den xxviijen julij A˚ xxxix

Item den xxxjen julij ontfaen van Claus Everarts eene[n] leercnape geheeten  
Heyndric va[n] Puel
heeft syn proeve gescoren den vjen augusti A˚ xxxix

Item den vjen augusti ontfaen van Lauwereys vand[e] Putte eene[n] leercnape  
geheeten Reynier va[n] Aeste
heeft syn proeve gescoren den xijen augusti A˚ xxxix

Item den vijen augusti ontfangen van Jan va[n] Eme[n] eene[n] leercnape geheeten 
Henrick Merte
heeft syn proeve gescoren de[n] xiiijen augusti A˚ xxxix

Item den xiiijen augusti ontfaen van Joest de Wyser eene[n] leercnape geheeten 
Coenraet Middelman55

Item den xven augusti ontfaen van Cornelis Leenart56 eene[n] leercnape geheeten 
Jan Parens
heeft sijn proeve gescoren den xxen augusti A˚ xxxix

52 Jan De Rycke, zoon van Jacob De Rycke, geboren in Verrebroek en Antwerps poorter geworden 
op 3 december �535 met als beroep droogscheerder.

53 Niet opgetekend in de poortersboeken.
54 Peter Janssen alias de Zeelander, vader en geboorteplaats onbekend en Antwerps poorter 

geworden op �6 juli �535 met als beroep droogscheerder.
55 Koenraat Middelmans, zoon van Dirk Middelmans, geboren in Heinsberg en Antwerps poorter 

geworden op 25 april �550 met als beroep droogscheerder.
56 Cornelis Leenaerts, zoon van Willem Leenaerts, geboren in Loenhout en Antwerps poorter 

geworden op 20 november �535 met als beroep droogscheerder.
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Item den xxviijen augusti ontfaen van Dieric Poelma[n] eene[n] leercnape geheeten 
Claus van Walen
heeft syn proeve gescoren de[n] eersten september A˚ xxxix

Item den xxxjen augusti ontfaen va[n] Jan Voerspol eene[n] leercnape geheeten  
Costen van Bergen
heeft syn proeve gescoren de[n] vijen octobry A˚ xxxix

Item den iijen september ontfaen van Jan Gertssen fil[iu]s Ariaens eene[n] leercnape 
geheeten Jan Grueter va[n] Munster57

Item den iijen septembry ontfaen van Jan Bastiaen Maes eene[n] leercnape geheeten 
Jan Koeru va[n] Valeryn58

Item den xen septembry ontfaen van Heyndric Dries eene[n] leercnape geheeten 
Willem Heverwyn
heeft syn proeve gescoren de ixen octobry A˚ xxxix

Item den xvjen septembry va[n] Jan Ghertsen eene[n] leercnape geheeten  
Lambert Wouters va[n] Moers59

Item den xvjen septembry ontfaen va[n] Michiel va[n] Sevenhout[e]60 eene[n] leercnape 
geheeten Ghysbrecht va[n] Aeckelom
heeft sijn proeve gescore[n] den xen octobry A˚ xxxix

Item den ersten octobry ontfaen van Peeter Beeck eene[n] leercnape geheeten  
Joest va[n] Nedermoelen
heeft syn proeve gescoren den derden octobry A˚ xxxvij

Item den ixen octobry ontfaen van Jan de Conijck eene[n] leercnape geheeten 
Heyndrick Ghysbrechss6�

heeft syn proeve gescoren den xijen octobry A˚ xxxix

Item den ixen octobry ontfaen van Leenart Broeck eene[n] leercnape geheeten 
Beernart Stalma[n]
heeft zyn proeve gescore[n] de[n] xien octobry A˚ xxxix

Item den xen octobry ontfaen van Vincent de la Crose eene[n] leercnape geheeten 
Mynecu Brugge Lodewycss

Item den xen octobry ontfaen van Jacop van Amsterdam[m]e eene[n] leercnape  
geheeten Jan van Beeke

57 Niet opgetekend in de poortersboeken.
58 Niet opgetekend in de poortersboeken.
59 Niet opgetekend in de poortersboeken.
60 Michiel van Sevenhoven, zoon van Michiel van Sevenhoven, geboren in Bergen en Antwerps 

poorter geworden op 8 augustus �539 met als beroep droogscheerder.
6� Hendrik Ghijsbrecht, zoon van Cornelis Ghijsbrecht, geboren in Zandvliet en Antwerps poorter 

geworden op �0 december �54� met als beroep droogscheerder.
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Item den xijen octobris ontfaen van Jan Werck eene[n] leercnape geheeten Joest  
de Hertoge62

heeft sijn proeve gescoren den xiiijen octobry A˚ xxxix

Item den xven octobry ontfaen van Jan Welle eene[n] leercnape geheeten  
Goyvart Zeyldraet63

Item den xxiiijen octobry ontfaen van Goyvart vand[en] Kerchove64 eene[n] leercnape 
geheeten Meijnart de Cruce
Heeft syn proeve gescoren de[n] xxiiijen octobry A˚ xxxix

Item den xxxvijen octobry ontfaen van Heyndric Dieles eene[n] leercnape geheeten 
Anthony Vutheylicht
heeft syn proeve gescoren de xxxen octobry A˚ xxxix

Item den xen nove[m]bry ontfaen van Cornelis Wouters65 eene[n] leercnape geheeten 
Joest Willemss66 van Vrycost
heeft syn proeve gescoren den xijen nove[m]ber A˚ xxxix

Item den xiijen nove[m]bry ontfaen va[n] Simo[n] van Bereyck eene[n] leercnape  
geheeten Peeter va[n] Cleynwerc va[n] Yperen67

heeft syn proeve gescoren den xvjen des nove[m]bry A˚ xxxix

Item den xiiijen nove[m]bry ontfaen va[n] Claus va[n] Loemel eene[n] leercnape  
geheeten Daneel van Waesmunster
heeft syn proeve gescoren den xviijen nove[m]bry A˚ xxxix

Item den xviijen nove[m]bry ontfaen van Wolf van Heynsberch eene[n] leercnape 
geheeten Jan Deens van Maseyx68

heeft syn proeve gescoren den xxen nove[m]bry A˚ xxxix

Item den xxen nove[m]bry ontfaen van Cornelis de Cremer69 eene[n] leercnape  
geheeten Frans Becke
heeft syn proeve gescoren den xxiiijen nove[m]bry A˚ xxxix

62 Joost de Hertoge, zoon van Gielis de Hertoge, geboren in St.-Niklaas en Antwerps poorter 
geworden op 27 juli �539 met als beroep droogscheerder.

63 Godevaert Zeeldraeyer, zoon van Herman Zeeldraeyer, geboren in Sittard en Antwerps poorter 
geworden op � augustus �539 met als beroep droogscheerder.

64 Godevaart Van de Kerckhove, zoon van Bernaart Van de Kerckhove, geboren in Tiel en Antwerps 
poorter geworden op 2� december �537 met als beroep droogscheerder.

65 Cornelis Wouters, zoon van Kersten Wouters, geboren in Bühl en Antwerps poorter geworden 
op �6 mei �539 met als beroep droogscheerder.

66 Joost Willems, vader onbekend, geboren in Goeree en Antwerps poorter geworden op  
9 mei �550 met als beroep droogscheerder.

67 Niet opgetekend in de poortersboeken.
68 Niet opgetekend in de poortersboeken.
69 Cornelius de Creemer, zoon van Jaspar de Creemer, geboren in Woensdrecht en Antwerps 

poorter geworen op �2 mei �553 met als beroep droogscheerder.
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Item den xxijen nove[m]bry ontfaen van Jacop Ort eene[n] leercnape geheeten  
Hans van Aeppelrynck
heeft syn proeve gescoren den xxvijen nove[m]bry A˚ xxxix

Item den xxijen nove[m]bry ontfaen van Peeter der Werven eene[n] leercnape geheeten 
Lieven Avont70

Item den xxiiijen nove[m]bry ontfaen van Goyvart V[er]lit eene[n] leercnape geheeten 
Jaspar Pruyssen
heeft syn proeve gescoren den xxxen nove[m]bry A˚ xxxix

Item den xxixen nove[m]bry ontfaen van Colijn Mo[n]tenier eene[n] leercnape geheeten 
Marijn Drijssijn
heeft syn proeve gescoren den derden dece[m]bry A˚ xxxix

Item den eersten decembry ontfaen van Pauwels Driesma[n] eene[n] leercnape 
geheeten Simo[n] Conyck
heeft syn proeve gescore[n] den viijen decembry

Item den vijen decembry ontfaen van Melchior Scriver eene[n] leercnape geheeten 
Heyndric Riemers
heeft syn proeve gescoren den xijen decembry A˚ xxxix

Item den xixen decembry ontfaen va[n] Heyndrick va[n] Geneghe eene[n] leercnape 
geheeten Anthony Maddelyn
heeft syn proeve gescoren de[n] xxjen dece[m]bry A˚ xxxix

dit syn de leercnapen die op gescreven syn by Jan van Geldere 
ende Jan Anthonys in den jare van xxxviij ende daer ontrent

Item inden eerste ontfaen van Jan Godgaf den xxixen decembry eene[n] leercnape 
geheeten Ariaen Acsens
heeft syn proeve gescoren de[n] ijen january A˚ xxxix

Item den xxxen decembry ontf[aen] van Jan de Backere7� eene[n] leercnape geheeten 
Hans van Gheender
diere heeft syn proeve gescore[n] den xijen january A˚ xxxix

Item den xxxjen decembry ontfaen van Jan Tant eene[n] leercnape geheeten  
Jan Joes vand[en] Bosse72

heeft gescoren den xxiiijen january A˚ xxxix

70 In de marge staat genoteerd ‘onvrij’.
7� Jan de Backer, zoon van Mark de Backer, geboren in Hesel en Antwerps poorter geworden op 

7 december �537 met als beroep droogscheerder.
72 Niet opgetekend in de poortersboeken.
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Item den ixen january ontf[aen] van Jorys Joerdinck eene[n] leercnape geheten 
Heyndric va[n] Cleve
heeft syn proeve gescoren den xxviijen january A˚ xxxix

Item den xjen january ontf[aen] van Frans de Pape eene[n] leercnape geheeten  
Steven wouters
heeft syn proeve gescoren den vierd[en] februarij A˚ xxxix

Item den xvjen january ontfaen van d[en] jonghen Jan Wils eene[n] leercnape geheeten 
Ariaen van Teews
heeft syn proeve gescoren den xviijen january A˚ xxxix

Item den xviijen january ontfaen van Anthony Popeleer eene[n] leercnape geheeten 
Hans van Leuwen
Heeft syn proeve gescoren den xxiijen january A˚ xxxix

Item den iijen february ontfaen van Cornelis Ysebout eene[n] leercnape geheeten 
Jeronimus van Halle
heeft syn proeve gescoren de[n] viijen february A˚ xxxix

Item den xxixen january ontf[aen] van Jorys Ort eene[n] leercnape geheeten  
Hans van Steenvort73

heeft syn proeve gescoren de[n] iiijen february A˚ xxxix

Item den iiijen february ontfaen van Marcelis van Batenborch eene[n] leercnape  
geheeten Marten van Beronsel
heeft syn proeve gescoren de[n] xxiijen junij A˚ xl

Item noch den iiijen februarij ontfaen va[n] Joes Stutelinc eene[n] leercnape geheeten 
Art Cleysens
heeft syn proeve gescoren den iijen dach in augustij a˚ xv xl

Item den vjen february ontfaen van Machiel de Cremer eene[n] leercnape geheeten 
Machiel Broddyn74

heeft sijn proeve gescoren den xviijen february A˚ xxxix

Item den viijen february ontfaen vand[en] jongen Jan van Plassendonc eene[n]  
leercnape geheete[n] Cornelis Verstryp
heeft sijn proeve gescoren den xxijen martij A˚ xxxix

Den xven february ontfaen van Cornelis Leijdecker eene[n] leercnape geheeten 
Beernart V[er]besscher
heeft syn proeve gescoren den xxijen february A˚ xxxix

73 Hans van Steenvort, zoon van Gielis van Steenvort, geboren in Frankfurt en Antwerps poorter 
geworden op 9 juni �564 met als beroep droogscheerder.

74 Machiel Brodyn, zoon van Alaart Brodyn, geboren in Aken en Antwerps poorter geworden op 
23 mei �544 met als beroep droogscheerder.
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Item noch den xven februarij ontfaen van Ghert Gom[m]elbac75 eene[n] leercnape 
geheeten Kersten Kempghen
heeft syn proeve gescoren den xxvjen february A˚ xxxix

Item den xxvijen februarij ontfaen van Heyndric Boust eene[n] leercnape geheeten 
Ariaen Hacke

Item den ijen meerte ontfaen van Reynier va[n] Roye eene[n] leercnape geheeten 
Jacop Ruts
heeft syn proeve gescoren den de[n] (sic!) viijen meerte A˚ xxxix

Item den viijen meerte ontfaen van Cornelis Bosgarts eene[n] leercnape geheeten 
Jan Brynen
heeft syn proeve gescoren den xven martij A˚ xxxix

Item den xven meerte ontfaen ontfaen (sic!) van Herma[n] Ketken eene[n] leercnape 
geheeten Ariaen Leenarts76

Gescore[n] ende ghepasseert de[n] xxxijen junio a˚ xlj

Item den xvjen meerte ontfaen van Jaket de Val eene[n] leercnape geheeten  
Anthonys Dierixss
heeft syn proeve gescoren den xxiiijen martij A˚ xxxix

Item den xviijen meert ontfaen van Hans Ruys eene[n] leercnape geheeten  
Willem Gildenaken
heeft syn proeve gescoren den vjen april A˚ xl

Item noch den xviijen meert ontfaen van Hans Reyne[n]borch eene[n] leercnape  
geheeten Reynout Koesvelt

Item den xixen meerte ontf[aen] van Wouter van Hove77 eene[n] leercnape geheeten 
Peeter Damen
heeft syn proeve gescoren den xvjen april A˚ xl

Item den xxijen meerte ontfaen van Anthonys van Sanvliet eene[n] leercnape geheeten 
Peeter Willemss
Heeft gescoren den xxxen may A˚ xl

Item den xxiijen meerte ontf[aen] van Claus V[er]stript eene[n] leercnape geheeten 
Dierick Seel
heeft syn proeve gescore[n] den den (sic!) iiijen maij A˚ xl

75 Geert van Gommersbach, vader onbekend, geboren in Wipperfurth en Antwerps poorter  
geworden op 5 december �533 met als beroep droogscheerder.

76 Adriaan Lenaerts, zoon van Vincent Lenaerts, geboren in Heeze en Antwerps poorter geworden 
op 25 juli �539 met als beroep droogscheerder.

77 Wouter van Hove, zoon van Willem van Hove, afkomstig van Antwerpen en Antwerps poorter 
geworden op 26 juni �556 met als beroep droogscheerder.
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Item dan xxiiijen meerte ontf[aen] van Peeter van Eyghem eene[n] leercnape geheeten 
Rutsart Cornelis

Item den xxvjen meerte ontfaen van Embrech Ortels eene[n] leercnape geheeten 
Wynant Smit
heeft syn proeve gescoren den ixen maij A˚ xl

Item den xxvijen meerte ontfaen van Lauwereys de Wale eene[n] leercnape geheeten 
Jason Bastart van Hamstede78

heeft syn proeve gescoren den ixen april A˚ xl

Item noch den xxvijen meerte ontfaen van Adam de Seure eene[n] leercnape geheeten 
Fransoys du Val
heeft syn proeve gescoren den iijen april A˚ xl

Item den xxviijen meerte ontfaen van Jacop vand[en] Berge eene[n] leercnape  
geheeten Claus vand[e] Venne
heeft syn proeve gescoren den viijen april A˚ xl

Item noch den xxviijen meerte ontfaen van Gheert van Arscot eene[n] leercnape 
geheeten Lauwereys Willemss Pierss
heeft syn proeve gescoren den ven april A˚ xl

Item den xxxjen meerte ontfaen van Lambrecht de Moer79 eene[n] leercnape geheeten 
Jan van Baerle

Item noch den xxxjen meerte ontfaen van Ingel Brassere eene[n] leercnape geheeten 
Jan Kuyt van Gorcum80

Item den iiijen april ontfaen van den jongen Cornelis de Ca[m]mer eene[n] leercnape 
geheeten Willen van Arnum

Item noch den iiijen april ontfaen van Peeter de Zeelander eene[n] leercnape geheeten 
Peeter van Baesroe8�

heeft syn proeve gescoren d[en] xxen april A˚ xl

Item den ven april ontf[aen] van Lucas van Offenborch eene[n] leercnape geheeten 
Claus Goetheyns
heeft syn proeve gescoren den iiijen dach may A˚ xl

Item den xixen april ontfaen van Hans Segeleer eene[n] leercnape geheeten  
yemants (sic!)
heeft syn proeve gescoren den viijen may A˚ xl

78 Niet opgetekend in de poortersboeken.
79 Lambrecht Moeren, zoon van Peter Moeren, geboren in Weert en Antwerps poorter geworden 

op 3 september �535 met als beroep droogscheerder.
80 Niet opgetekend in de poortersboeken.
8� Peter van Bastroode, zoon van Peter van Bastroode, geboren in Mechelen en Antwerps poorter 

geworden op 5 november �540 met als beroep droogscheerder.
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Item den xxixen april ontfaen van Gillis Rogiers82 eene[n] leercnape geheeten  
Gillis Stoffels

Item den vijen maij ontfaen van Willem vand[en] Kerchove eene[n] leercnape geheeten 
Jan Gheertschen83 vand[en] Bosse
heeft syn proeve gescoren a˚ xv xl den iien dach decembrij

Item den viijen meij ontfaen van Jan de Vos eene[n] leercnape geheeten  
Hans Briemans
heeft syn proeve gescoren den xven may A˚ xl

Item den xxven maij ontfaen van Heyndric van Mechelen eene[n] leercnape geheeten 
Jacop Wouters
heeft syn proeve gescoren de[n] xviijen junij A˚ xl

Item den iersten junij ontfaen van Jan de Keyser84 eene[n] leercnape geheeten  
Hans van Campen
heeft syn proeve gescoren den xxviijen juny A˚ xl

Item noch ontfaen den iersten junij van Herma[n] van Drunborch eene[n] leercnape 
geheeten Frans vand[e]n Boscche
heeft syn proeve gescoren den iijen july A˚ xl

Item den iijen juny ontfaen van Mathys Sampson eene[n] leercnape geheeten  
Jan van Reys 
heeft syn proeve gescoren den xven junij A˚ xl

Item den iiijen juny ontfaen van Goyvart van Scrieck eene[n] leercnape geheeten 
Reynier van Wamel
heeft syn proeve gescoren den xijen juny A˚ xl

Item den ven juny ontfaen van Jacop Bosgart eene[n] leercnape geheeten  
Hans van Nahuysen

Item den xiiijen junij ontfaen van Jan van Geldere eene[n] leercnape geheeten  
Philips Wouters
heeft syn proeve gescoren iiij july A˚ xl

Item den xxiijen junij ontfaen van Jorys van Yserloe eene[n] leercnape geheeten  
Jan Tybys van Duysborch85

heeft syn proeve gescoren de[n] vj july A˚ xl

82 Gielis Rogiers, zoon van Claus Rogiers, geboren in Beerst en Antwerps poorter geworden op 
7 juli �536 met als beroep droogscheerder.

83 Jan Gheerdts, zoon van Jan Gheerdts, geboren in ’s Hertogenbosch en Antwerps poorter 
geworden op 3� oktober �544 met als beroep droogscheerder.

84 Jan de Keyser, zoon van Peter de Keyser, geboren in Bergen-op-Zoom en Antwerps poorter 
geworden op �4 september �545 met als beroep droogscheerder.

85 Niet opgetekend in de poortersboeken.
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Noch den xxiijen junij ontfaen van Peeter Sceyf van eene[n] leercnape geheeten  
Hans van Reyne[n]borch va[n] Cleve86

heeft syn proeve gescoren den de[n] (sic!) xxven juny A˚ xl

Noch den xxvijen juny ontfaen van Ghert Dytke[n]s eene[n] leercnape geheeten  
Adam va[n] Aken

Item den derden july ontfaen van Heyndric van Immercele eene[n] leercnape geheeten 
Bastiaen Gerytss van Scyldel87

Item den vjen july ontf[aen] van Cornelis vand[en] Staie88 eene[n] leercnape geheeten 
Robrecht van Goecht89

heeft gescoren den xviij july A˚ xl

Noch den xven julij ontfaen van Jacop Beets alias van Thiene[n] eene[n] leercnape 
geheeten Art vand[en] Armeyen

Noch den xviijen july ontfaen van Gheryt Pruyme[n] eene[n] leercnape geheeten 
Heyndric van Berghem90

Noch den xixen july ontfaen van Goyvaert van Kerpen eene[n] leercnape geheeten 
Herma[n] Vent
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xviijen dach augustij

Item a˚ xv xxviij den lesten dach iulij ontf[aen] van Wyllem Eggherycx eene[n]  
leercnape gheheeten Gheryt van Hees
dye heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den viijen dach apryl

Item ontfaen den iijen augusti va[n] Jeronimus Derapolo van eene[n] leercnape geheten 
Augustyn de Franse 
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xven dach meerte

Item den xiijen augusti ontfaen van Willem Zvyccart9� eene[n] leercnape geheeten 
Jan Pieterss

Item den xiiijen augusti ontfaen van Jan Tayman eene[n] leercnape geheeten  
Anthonys de Witte92 
heeft syn proeve ghescoren a˚ xv xl den xxxen augustij

86 Niet opgetekend in de poortersboeken.
87 Niet opgetekend in de poortersboeken.
88 Cornelis van Stale, zoon van Geert van Stale, geboren in Amsterdam en Antwerps poorter 

geworden op 22 december �536 met als beroep droogscheerder.
89 Robert van Gogh, zoon van Peter van Gogh, geboren in ’s Heerenberg en Antwerps poorter 

geworden op �4 juli �542 met als beroep droogscheerder.
90 Hendrik van Berchem, zoon van Peter van Berchem, geboren in Keulen en Antwerps poorter 

geworden op 8 augustus �539 met als beroep droogscheerder.
9� Willem Zwiggaert, zoon van Herman Zwiggaert, geboren in Rez en Antwerps poorter geworden 

op 23 juni �536 met als beroep droogscheerder.
92 Anthonys de Witte, zoon van Jan de Witte, geboren in Lens en Antwerps poorter geworden op 

2 september �547 met als beroep droogscheerder.
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Item den xviijen augusti ontfaen van Peeter van Eyke93 eene[n] leercnape geheeten 
Coenraet Jaeger van Hamborch94

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xxviijen augustij

Item den xxvijen augusti ontfaen van Heyndric van Berghem95 eene[n] leercnape 
geheeten Ariaen Staes
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den derden dach septembrij

Item noch den xxvijen augusti ontfaen van Geryt Rats eene[n] leercnape geheeten 
Ariaen va[n] Houte96 
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xxxjen dach augustij

Item den xxxen augusti ontfaen van Jacop Teerma[n]s eene[n] leercnape geheeten 
Peeter Daelma[n]s97

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den eersten dach septembrij

Iten de tweede september ontfaen van Gheryt van Alteren eene[n] leercnape geheeten  
Govart Herlip van Rees98

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den vien dach septembrij

Item noch heeft de jonge Jan van Gelderen aen genome[n] den xxven july eenen 
leercnape geheeten Peeters Jacopss van Dort99

Heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xxvijen iulij

Item den xen septembry ontfaen van Bastiaen vand[e] Velde�00 eene[n] leercnape 
geheeten Peeter Ghysbrechss van Heerentals�0�

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xven septembrij

Item den xjen septembry ontfaen van Matheus Moreel�02 eene[n] leercnape geheeten 
Hubrecht van Tielborcht 
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xvijen dach novembrij

93 Peter van der Eycke, zoon van Jan van der Eycke, geboren in Aken en Antwerps poorter  
geworden op 22 november �538 met als beroep droogscheerder.

94 Niet opgetekend in de poortersboeken.
95 Zie voetnoot 59.
96 Adriaan van Houte, zoon van Dirk van Houte, geboren in Hüls bij Keulen en Antwerps poorter 

geworden op 25 april �550 met als beroep droogscheerder.
97 Peter Daelmans, zoon van Jan Daelmans, geboren in Brunshem en Antwerps poorter geworden 

op 8 juli �54� met als beroep bereider.
98 Niet opgetekend in de poortersboeken.
99 Niet opgetekend in de poortersboeken.
�00 Sebastiaan van de Velde, zoon van Gielis van de Velde, geboren in Zonne en Antwerps poorter 

geworden op �� juni �535 met als beroep droogscheerder.
�0� Niet opgetekend in de poortersboeken.
�02 Mattheus Moreel, zoon van Willem Moreel, geboren in Ieperen en Antwerps poorter geworden 

op 24 mei �538 met als beroep droogscheerder.



Vlaamse Stam, jg. 44, nr. 3, mei 2008 259

Noch den xvjen septembry ontfaen van Jan Sampson�03 eene[n] leercnape geheeten 
Heyndrick Roeloff van Emmschen�04

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl xxiiijen octobrij

Item den xxjen septembry ontfaen van Jan van Dorste eene[n] leercnape geheeten 
Jorys Smeets�05 van Geele
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xien octobrij

Item den ieersten octobris ontfaen van Ghysbrecht Lambrechss van eene[n]  
leercnape geheeten Marcelis van Geemert
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den vjen dach octobrij

Item den iijen octobris ontfaen van Loys Vincent eene[n] leercnape geheeten  
Gheraert van Mallegem
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den ven dach novembrij

Item den xxiijen dach septemrij a˚ xv xl ontf[aen] van Peter vander Eyke�06 eene[n] 
leercnape gheheeten Aert van Haerlem
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl de[n] xxven dach septembrij

Item den ven octobry ontfaen van Heyndric van Berckel eene[n] leercnape geheeten 
Hanneken Myns heer[en] bastart sone van Berghem
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xven dach februarij

Item den vijen octobrij ontfaen van Bastiaen Maes eene[n] leercnape geheeten  
Cracht Cloeck�07

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den viijen dach octobrij

Item den xiiijen octobry ontfaen van Peeter van Heeteren eene[n] leercnape geheeten 
Steven Gheertss
heeft sy[n] proeve ghescooren a˚ xv xl den xxiij dach decembrij

Item den xven octobry ontf[aen] van Heyndric Veken eene[n] leercnape geheeten 
Anthonys van Druyten
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xxvjen dach octobrij

Item den xxijen octobry ontfaen van Sydrac Jonet eene[n] leercnape geheeten  
Jaspar Ooms�08

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl de[n] xxviijen dach meerte

�03 Jan Sampson, vader onbekend, geboren in ’ s Hertogenbosch en Antwerps poorter geworden 
op �6 januari �534 met als beroep lakenbereider.

�04 Niet opgetekend in de poortersboeken.
�05 Joris Smeets, zoon van Amandus Smeets, geboren in Geel en Antwerps poorter geworden op 

�6 januari �545 met als beroep droogscheerder.
�06 Zie voetnoot 62.
�07 Cracht Clouck, zoon wan Rijkman Clouck, geboren in Bronkhorst in Gelderland en Antwerps 

poorter geworden op 23 juni �542 met als beroep droogscheerder.
�08 Jaspar Ooms, zoon van Hendrik Ooms, afkomstig van Antwerpen en Antwerps poorter  

geworden op � augustus �539 met als beroep droogscheerder.
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Item noch den xxijen octobry ontfaen van Heyndric van Wye eene[n] leercnape  
geheeten Seger Tesscher�09 van Venloo
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xxvijen dach novembrij

Item den xxxen octobry ontfaen van Jan vande Veld[e] eene[n] leercnape geheeten 
Art Boket
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den iiij dach ianuarij

Item den lesten octobry ontfaen van Niclaus Reynenborch eenen leercnape geheeten 
Erasmus Rulynck
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den iiijen dach novembrij

Item den ijen nove[m]bry ontfaen Jaspar Mou eene[n] leercnape geheeten Assuerus 
Buscoppyn

Item den vjen novem[]bry ontfaen van den jongen Claus Clauss va[n] Loemel een[e]n 
leercnape geheten Andries Rulart van Arendonck��0

heeft syn proeve a˚ xv xl den xiiij dach novembrij

Noch den vjen novembry ontfaen van Jan Duetels��� eene[n] leercnape geheeten 
Frans Schalsken
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xvjen dach novembrij

Noch den xijen novembry ontfaen van Jaspar Voerspol��2 eene[n] leercnape geheeten 
Simon Moyns
heeft syn proeve ghescoren a˚ xv xl den xxen dach novembry

Noch den xiiijen novembry ontfaen van Anthonys Boots eene[n] leercnape geheeten 
Heyndric Daems
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xvijen dach novembrij

Noch den xven nove[m]bry ontfaen Claus Noblet eene[n] leercnape geheeten  
Hans van Exaerde

Item den xixen nove[m]bry ontfaen van Matheus Wyns eene[n] leercnape geheeten  
Joes Deckers en[de] dien leercnape is overgheset a˚ xv xl de[n] iiij october op  
Hans Dresseler��3

heeft syn proeve gescooren a˚ xl de[n] xxvijen novembry

�09 Hendrik Tesser, zoon van Willem Tesser, geboren in Venlo en Antwerps poorter geworden op 
24 oktober �56� met als beroep droogscheerder.

��0 Niet opgetekend in de poortersboeken.
��� Jan Deutels, zoon van Wouter Deutels, geboren in Leuven en Antwerps poorter geworden op 

�5 november met als beroep droogscheerder.
��2 Jaspar Vorspoel, zoon van Dirk Vorspoel, geboren in Hemiksem en Antwerps poorter geworden 

op 5 juli �538 met als beroep droogscheerder.
��3 Het kon gebeuren dat een leerling om één of andere manier niet meer wenste samen te wer-

ken met zijn meester (of vice versa) of dat overmacht dwong dat een leerling bij een andere 
meester in de leer ging (bijvoorbeeld bij het overlijden van de meester). De privileges lieten 
(onder bepaalde voorwaarden) toe dat een leerling dan in de leer ging bij een andere meester. 
De leerling werd dan overgeplaatst of ‘overgezet’.
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Item den xxijen novembry ontfaen van Jaspar vand[e] Kerchove eene[n] leercnape 
geheeten Victor vander Oye
heeft sy[n] proeve ghescooren a˚ xv xl den xxxen novembrij

Ite[m] den xxvijen nove[m]bry ontfaen van Jan Goes eene[n] leercnape geheeten  
Art Papevelt
Heeft syn proeve ghescoren a˚ xv xl de[n] xvijen dach februarij

Item den ijen decembry ontfaen van Hans Bruyn eene[n] leercnape geheeten  
Ariaen van Achteren
heeft syn proeve ghescooren a˚ xv (sic!) den xiijen dach decembrij

Item den ven decembry ontfaen van Gabriel van Roye eene[n] leercnape geheeten 
Willem van Baerle��4

heeft syn proeve ghescooren a˚ xv xl den xxixen dach decembrij

Item den xen decembry ontfaen van Art van Honterlee eene[n] leercnape geheeten 
Art Casens

��4 Willem van Baerle, zoon van Matthijs van Baerle, geboren in Someren en Antwerps poorter 
geworden op 29 juli �54� met als beroep droogscheerder.
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status aniMaruM keMZeke 1774
(vervolg Vlaamse Stam, 44ste jg., nr. �, januari 2008, pp. �7-29)

Transcriptie: Luc De Backer

(we hernemen het laatst vermelde gezin want dit gezin had ook kinderen:)
Joannes de Potter fs Petri = �6-2-�720
Susanna Smet fa Egidii  Sint-Gillis
 proles
Joannes Jacobus = �4-4-�752
Joanna Catharina = �7-�2-�755
Bernardus = 27-2-�762
Petrus = 8-�-�766

Petrus Verhelst fa Joannis Bapt.  Stekene
Petronilla Catharina Winkens fa Joannis = 29-2-�7�6
 proles
Angelina = 26-5-�752
Livinus = �2-�0-�759

Joannes Winkens fs Joannis = 3-�2-�7�3
Maria Francisca Gaens fa Petri 53 Kalken
 proles
Petronilla = 29-6-�752
Petrus Joannes = �-9-�756
Anastasia = �6-��-�76�

Joseph de Meyer fs Egidii 64 Belsele
Amelberga Boone fa Joannis 48 Sint-Pauwels
 proles
Joannes Bapt. = ��-�-�75�
Petrus Joannes = �6-8-�754
Joanna Francisca = 2-3-�759
Anna Catharina = �9-6-�766
Judocus = 23-4-�770
 proles uxoris Amelberga Dhooghe
Joanna Catharina = �9-�-�745

Petrus Vergauwen fs Andreae  Stekene
Isabella Raphael van Overloop fa Egidii = 24-�0-�737
 proles
Joanna Teresia = ��-�-�767
Anna Barbara = 28-7-�769
 domestici
Petrus van Overloop
Laurens Buijl
Maria de Sijn
Joanna Willems 
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Andreas van Herwege
Joanna Wagemans

Jacobus Vercauteren fs Petri 48 Waasmunster
Cecilia de Jonghe fa Petri = �-��-�7�4
 proles
Joanna Teresia 20 Stekene

Franciscus van Hoije fs Francisci = 3-4-�725
Anna Catharina van Cauteren fa Petri  Waasmunster
 famulus
Egidius Franc. van Eledt

Livinus van Rumst fs Livini = 20-8-�724
Anna Barbara de Brouwer fa Joannis 42 Stekene
 proles
Maria Jacoba = 23-7-�754
Egidius = 30-4-�756
Norbertus = 8-5-�760
Marianna = 24-7-�763
Elisabeth Catharina = 25-��-�767
Josepha Francisca = ��-3-�770
 domestici
Egidius Claus
Franciscus Coster
Joanna de Wilde

Joannes Bapt. Van Overloop fs Egidii = �6-�-�735
Anna Barbara Maeskalck fa Ludovici 42 Stekene
 proles
Anna Petronilla = 28-9-�762
Birgitta = �7-�2-�767
Maria Josepha = 3-�-�77�

Petrus Goossens fs Petri 36 Berlare
Birgitta Brisinck fa Petri 50 Kallo
 proles
Begga = �8-4-�765
Cecilia Judoca = 2-3-�769
 ancilla
Maria van Haver

Joanna Maria de Jonghe fa Petri vidua Petri Blendeman = �2-3-�705
 proles
Petrus Judocus = 26-2-�730 42
Joannes Bapt.  3� Stekene
Maria Ludovica 29 Stekene
Judoca Maria = 26-2-�746
 famulus
Jacobus Nop
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Franciscus Vlijminck fs Petri 64 Belsele
Andrea Dhooghe fa Petri = 22-3-�7��
 proles
Joannes Baptista = 4-6-�743
Amelberga = 9-2-�745
Petrus Augustinus = 2-2-�75�
Joannes Franciscus = �-4-�755
Angelina = 7-9-�758

Petrus Huybrecht fs Jacobi 49 Stekene
Joanna Gellis
 proles
Gerardus = �9-3-�77�

Augustinus Vereecken  Belsele
Isabella van den Berghe fa Andreae = 2�-��-�744
 in domo summi Pretoris Wasie
Judocus Herdewel et Amelberga Geerinckx
Anna Herdewel
Gumarus Herdewel
 famulus
Petrus Plas

Joseph van Vlierberghe fs Joannis = �7-�-�740
Anna Catharina van Goethem fa Andreae 35 Sint-Niklaas
 proles
Joannes   Sint-Gillis
Petrus Antonius   Sint-Gillis
Gaspar = 27-�0-�770

Joannes Piessens fs Egidii  Sinaai
Isabella Petronilla Goddefroij fa Joannis = 24-�-�7�9
 proles
Egidius Franc. = 9-4-�757
Joannes Franc. = �7-5-�763
 proles 1° mariti Joannis de Beleijr
Petrus Jacobus = �-5-�749
 domestici
Egidius de Meijer
Joanna van Acker

Paulus Windey fa Egidii 73 Stekene
Judoca Hageman fa Dionisii 70 Stekene
 proles
Joannes Baptista = �7-9-�727
Petrus = �2-��-�730
Judocus = 7-8-�738
 domestici
Joannes Bernaert
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Matthias Saij
Isabella Nisman

Anna Maria Maes fa Francisci = 2�-3-�7�9
Petrus Maes fs illegit. Annae Maria = 9-5-�755

Adrianus Ringouet
Regina Buijl fa Petri

Petrus van Goethem fs Jacobi = 29-9-�709
Barbara Brusselman fa Petri = 4-4-�7�3
 proles
Petrus Jacobus = 22-9-�752
Joannes Franciscus = 30-�0-�754

Livinus Heijse fs Joannis viduus Catharinae Verbust 66 Asperen
 proles
Andreas = �8-2-�748
Petrus Joannes = 20-2-�75�
Judoca Maria = 7-4-�755
Joannes Franciscus = 29-�-�757
 proles 1° uxoris Barbara Breda
Joanna Catharina 4� Gent
 famuli
Benedictus Wijndale
Joannes Walckhove
Franciscus Verbuijst

Andreas Stevens fs Joannis = 3-�-�743
Joanna Martens fa Petri  28 Stekene
 cohabitant
Gillen Franc. Theron
Maria Martens

Petrus van Damme fs Laurentii 58 Stekene
Anna Catharina Blomaert fa Antonii 33 Sint-Gillis
 domestici
Josephus Blomaert
Petrus Hooftman

Guilielmus Reijns fs Andreae 6� Sint-Gillis
Joanna Teresia de Rycke fa Judoci = 25-3-�722
 proles
Maria Catharina = 26-�0-�760
 proles primi mariti Joannis de Jonghe
Joannes = 30-7-�752
 domesticus
Josephus van haver
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Joseph Vergauwen fs Petri = 26-9-�729
Anna Maria van Geem fa Joannis 40 Stekene
 proles
Judoca Jacoba = 3-8-�755
Gabriel = 2-�0-�759
Apolonia = 2-4-�76�
Joannes = 22-4-�763

Petrus de Bruyne fs Petri 53 Vlierzele
Joanna van der Poorte fa Cornelii 62 Landskouter

Petrus Benjamin Stevens fs Joannis = 8-6-�74�
Angelina Volkeryck fa Andreae 27 Sinaai
 domestici
Ludovicus Braeckman
Isabella Nobels

proles Joannis Claessens et Josinae Inghels
Cecilia = �2-�-�736 38
Joannes = 24-5-�74�
Maria Teresia = �9-7-�743

Petrus Daelman fs Petri 64 Sint-Niklaas
Catharina Buyl fa Joannis 58 Stekene
 cohabitat
Andreas Habroeck viduus Elisabethae Winckens

Isabella van Himst vidua Joannis Bernaert
 proles
Joanna Judoca = �5-4-�746
Josephus Joannes = 2�-�0-�756
Petrus Bernaert fs Joannis = 29-9-�737
Joanna Meerleire fa Egidii  Temse
 proles
Frans = 2-�2-�764
Joanna Catharina = 5-7-�768

Gillen van Rumst (x30-4-�782)  Nieuwkerken
Maria Anna de Grave  Sint-Niklaas
 famulus
Egidius Nop
 in cubiculo
Frans Verstraete (x 20-4-�773)  Stekene
Maria Teresia Ots  Stekene

Petrus Verhelst fs Petri = ��-�-�797
Joanna de Block fa Pauli
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Joannes van Haute fs Joannis 38 Zele
Amelberga van Laere fa Jacobi 33 Sint-Pauwels
 proles
Philippus Jacobus = 25-�-�769
Petrus = 28-7-�770

Egidius van Heirewege
Marianna de Jonghe fa Petri  Hingene
 proles primi mariti Pauli de Block
Dorothea
Fredericus Josephus = 29-3-�76�

Jacobus Verbeke fs Cornelii 29 Sint-Niklaas
Marianna de Backer fa Francisci 24 Lokeren

Petrus van Laere fs Jacobi 42 Sint-Gillis
Amelberga Judoca van Heirwegh fa Jacobi 36 Sint-Gillis
 proles prima uxoris Annae Mariae Boone
Jacobus = 2-4-�769
 cohabitat mater uxoris
Livina van Hoije vidua Jacobi van Heirewegh

Judocus de Blieck fs Ludovici = �8-5-�730
Joanna Catharina Wante fa Jacobi  Stekene
 proles
Antonius Frans = 22-6-�760
Joannes Baptista = �8-2-�763
Angela = �0-�0-�769
 in cubiculo
Joannes Baptista Beertens fs Laurentii  Sint-Gillis
Judoca Anna Buyl fa Baltazaris = �4-7-�726
 proles
Maria Francisca = 6-6-�754
Petrus Joannes = 2�-�2-�756
Maria Magdalena  Stekene
Joannes Baptista Rombaut fs Joannis viduus 59 Nieuwkerken
 Judocae Annae de Vree
Nu: Joannes van Gart  Moorsel (Aalst)
Angelina van Schoore

 in het Mennegat

Frans Baert
Joanna de Cock  Kemzeke
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 op den kerckwegh

Marcus Robijn fs Martini = �5-�-�750
Maria Teresia Martens fa Antonii = 28-2-�750
 cohabitat
Livinus Robijn fa Martini = 3�-�-�747

Adrianus van Hese fs Jacobi = �6-2-�739
Joanna Maria de Suttter fa Petri 30 Clinge

Joannes Baptista van Hese fs Jacobi = 2-�0-�742
Marianna Persoon fa Joannis = 6-6-�758

Andreas van den Berghe
Joanna Maria Bauwens

 straete naer de trompe

Judocus Smet fs Petri 36 Buggenhout
Amelberga de Vree fa Petri 30 Beveren
 proles
Petrus Antonius = 22-7-�769
Joannes Franciscus = 27-2-�77�

Adrianus Schelfhaut fs Joannis 47 Belsele
Anna Catharina Schuerman fa Judoci = 8-�-�724
 proles
Joannes  �2 Stekene
Bernardus   Stekene

Guilielmus Mortier fs Danielis viduus Judocae Vergauwen  Stekene
 proles
Joanna Judoca = �4-5-�753
Livinus = 28-8-�755
Anna Barbara = 2�-4-�760

Joannes Durinck fs Petri = 26-3-�740
Adriana Bonne fa Mariani = �6-2-�724 50

Adrianus Dobbeleire fs Petri = 26-2-�733
Anna Maria Van Vlierberge fa Francisci 42 Stekene
 proles
Lucia  �6 Stekene
Angela   Stekene
Egidius   Stekene
Anna Catharina = 22-�0-�764
Anna Petronella = 8-2-�766
Joannes Baptista = 22-6-�769
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Joannes Frans Govaerts  Sint-Niklaas
Catharina Petronilla Dobbeleire fa Petri = �4-3-�742
 proles
Livina Josepha = 26-9-�770
 cohabitat pater uxoris
Petrus Dobbeleire fs Adriani viduus Luciae Vollemans
 domestica
Petronilla

Joannes Boone fs Joannis Francisci 42 Sint-Gillis
Anna Vijt fa Judoci 35 Stekene
 proles
Petrus  �� Stekene
Josephus  9 Stekene
Monica  7 Stekene
Jacobus Arnoldus = 23-�0-�768
Augustinus = �5-8-�770
 cohabitant
Marianus de Schepper
Catharina de Bruyne

Laurentius Ferquet  Stekene
Anna Barbara Verstraeten  Stekene

Jacobus Joannes Leceur fs Joannis = �9-��-�725
Maria Francisca Vergauwen fa Petri = 22-�-�724

Paulus Alexander van Vlighberge fs Joannis 50 Camerijck
Joanna Catharina de Jonghe fa Petri et Joannae Mariae Geringh 50 Hingene
 proles
Petrus Augustinus = 24-2-�752
Joanna Maria = 28-6-�754
Adrianus   Stekene
Isabelle = 25-��-�759
Maria
Nu: Petrus van Overloop (ex hac parochia)
Anna Maria van Poele 2� Clinge

Philippus Tock fs Henrici 33 Brussel
Isabella Dobbeleire fa Petri = �9-�2-�735
 proles
Maria Francisca = 2�-9-�765
Judoca = �5-7-�767
Henricus = �8-7-�769
 proles primi mariti Matthiae Vereecken
Lucia = �-�0-�758
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Judocus Claes fs Judoci = �8-5-�734
Catharina Verstraeten fa Joannis 47 Stekene
 proles Guilielmi de Cock
Petrus  �0 Sint-Niklaas

 in de herberge de trompe

Henricus Frans de Keyser fs Francisci = �5-2-�742
Maria Judoca Staes fa Danielis 35 Stekene
 proles
Dominica = 9-�-�768 6
Francisca Josepha = 23-�2-�770

 in het nieuw huys

Man en vrouw

 op het fort

Petrus Rijssegem fa Joannis viduus Livinae Bone 43 Waasmunster
 proles
Joannes = 20-3-�759
Anna Catharina = �6-2-�762

 in het leste huys op de trompe

Frans van den Berge fs Petri 35 Opwijk
Joanna de Groote fa Joannis soldaete kint 29
 proles
Marcus
Joanna Catharina = 27-8-�769
Joannes Baptista = �-��-�770

 in de hellestraete

Adrianus Molders fs Petri 4� Luiksgestel
Anna Catharina Mortier fa Danielis = 23-3-�739 35
 proles
Joanna Maria = 4-�0-�768
Joseph = �5-�-�77�
 proles primae uxoris Catharinae Uytdraghers
Maria Joanna = 7-4-�764

Proles Cornelii Boschman fs Michaelis viduus Catharinae van Geersdaele
Petrus = 2-��-�746
Joannes Frans = 4-4-�749
Maria Judoca = �-4-�752
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 op het casteel van voorhaut

Josephus Smet fs Joannis = 27-��-�734
Petronella de Jonghe fa Petri  Hingene
 proles primi mariti Josephi van Hecke
Josephus = 3-4-�769
 domestici
Josephus Nauts
Augustinus Verlent
Jacobus Cruijne
Joanna Eeman
 cohabitat mater primi mariti Josephi
Anna van Overloop fa Laurentii vidua Antonii van Hecke 77 Stekene

 casteeldreve naer de koijstrate

Petrus de Schrijver fa Judoci = 28-�2-�7�5
Andrea Goddefroij fa Joannis = �2-3-�72�
 proles
Isabella = 8-4-�749
Joannes Frans = 24-��-�757 obiit
Judocus = 5-9-�760
 domestici
Michael van Kerckhove
Joannes Cappaert fs Jacobi  Kieldrecht
Den schaapherder

 op den hoeck van de koijstraete

Egidius Vereecken fs Matthei 54 Sint-Gillis
Joanna Martens fa Gervasi 59 Moerbeke
 proles
Magdalena = �4-3-�75� x 28-8-�78� Thomaes Maes  Sint-Pauwels
Judoca = �7-�-�746
Frans
 domesticus
Petrus Verhagen

 koijstraete

Jacobus van Bogaert fa Antonii 52 Sint-Gillis
Joanna Francisca Borm fa Andreae 43 Sint-Pauwels
 proles
Petrus Joannes = 30-9-�764
Egidius Frans = 28-�0-�766
Maria Cornelia = �-2-�769
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Livinus Arnoldus Reunes  Beveren
Angeline Persoon
 domestica
Anna Nop
 cohabitant
Petrus Buyl
Laurens Buyl

 kemsekstraete

Andreas Wittock fs Joannis Baptiste 45 Sint-Gillis
Joanna Maria Bral 40 Vrasene
 proles primae uxoris Judocae de Meijer
Joanna Catharina = �-9-�757
Angela = 20-2-�750
Joannes Baptista = 20-3-�76�

Amelberga de Schepper fa Andreae vidua Joannis Bapt. Wittock = 5-3-�697
 in cubiculo
Paulus Wittock fa Joannis Bapt. 40 Sint-Gillis
Joanna Petronilla Verdickt fa Joannis 32 Schellebelle
 proles
Joannes Frans = ��-6-�763
Maria Cecilia = 24-9-�764
Petrus Frans = 5-6-�766
Joanna Maria = �6-�2-�772

Joseph van Vlierberge fs Joannis 47 Sint-Gillis
Marianna de Puysseleir fa Egidii 4� Sint-Gillis
 proles
Petrus Antonius  Sint-Gillis
Joannes Baptista  Sint-Gillis
Joanna Cornelia = �4-�2-�767
Augustinus = �5-7-�770
Egidius Jacobus = �6-8-�773
 cohabitat mater mariti
Amelberga van Walle fa Pauli vidua Joannis van Vlierberge

Petrus van Remoortele fs Petri 53 Sint-Pauwels
Anna Catharina Toussaint fa Andreae = 25-�0-�7�9
 proles
Maria Catharina = 27-�-�750
Joanna Tecla = 23-7-�755
 cohabitant
Egidius van remoortere fs Petri = �3-2-�745
Cecilia van Haver fa Judoci  Stekene
 proles
Maria Teresia = 3-3-�770
Anna Catharina = �5-5-�77�
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Maria Catharina
Joannes Frans = 2�-�-�773
 in cubiculo
Antonius Windey fs Francisci 39 Belsele
Judoca Anna Toussaint fa Andreae = �3-�0-�72�

Frans Ludovicus de Coninck fs Francisci = 9-7-�7�3
Joanna Catharina de Vylder fa Andreae 33 Sinaai
 proles
Joanna Catharina = 25-6-�767
Josephus = 8-�-�769
Joannes Franc. = �6-4-�770
Isabella Francisca = �3-�0-�77�
Maria Christina = �3-��-�773

Thomas de Beleijr fs Joannis = 6-2-�728
Joanna Catharina Wittock fa Joannis Bapt. = 3-3-�734

Bernardus van den Bossche fs Joannis obiit 36 Hamme
Maria Teresia Dollander fa Jacobi 63 Moerzeke
 proles
Isabella Rosa Herreweyers vidua Philippi de Coninck �8 Belsele
 in cubiculo
Catharina Geers fa Joannis 6�

Benedictus Polfliet fs Petri 74 Zaffelare
Maria Catharina Smet fa Petri = �5-6-�726
 proles
Petrus Joannes = 29-��-�759
Jacobus = 8-�2-�760
Anna Maria = 6-8-�763
Isabella Rosa = 6-��-�765
Joanna Catharina = �6-��-�769
 cohabitat mater uxoris
Joanna Maria Geerinx fa Jacobi vidua Petri Smet = �-2-�684

Zachias Hellebroeck
Maria Teresia Meerleire fa Egidii  Temse

Maria Catharina Mijs fa Joannis vidua Joannis Tierens 37 Sinaai
 proles
Judoca Maria = 2�-2-�764
Joanna Judoca = �9-4-�766
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Frans Geeraers fa Joannis 49 Tielrode
Anna Catharina de Bot fa Joannis = �5-6-�735
 proles
Joannes Baptista = 4-6-�755
Joanna Maria = 2�-�-�757
Anna Francisca = 29-3-�758
Amelberga := �-4-�762
Joannes Frans = �2-2-�765

Joannes Franc. Inghels fs Joannis = 28-3-�728
Maria Petronilla Tuijsbaert fa Joannis Andreae 25 Stekene
 proles
Joannes = 27-2-�77� obiit
 domestici
Mathias Vaerwyck  Stekene
Petrus van Geersem  Belsele
Joannes Eeman  Stekene
 cohabitant sorores mariti sive

 proles Joannis Inghels et Mariae Baert
Isabella = 3�-8-�7�4
Joanna = ��-8-�7�8
Joanna Maria Angelina = �9-4-�72�

Petrus Schuerman fs Petri = �6-�-�7�4
Anna Maria Petronilla Reyns fa Judoci = �0-6-�720
 proles
Petrus = �3-�2-�746
Josephus = 28-�0-�749
Egidius = 30-�2-�750
 domestici
Antonius de Blick  Kemzeke
Michael van Geersem  Belsele
Angelina Persoon  Kemzeke

Mathias Reijns fs Judoci 58 Sint-Gillis
Maria Teresia de Maere fa Joannis 45 Vrasene
 proles
Joanna Catharina = 28-�0-�752
Judoca Maria = 2-�2-�753
Anna Francisca = 23-4-�755
Angela = 2�-9-�756
Susanna = �0-8-�763
Joanna Cornelia = 2�-2-�770
Dorothea = �4-8-�772
 in cubiculo
Franciscus van Bundere
Godeliva van Geertruije
 proles
Joannes Sebastianus
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Egidius Reyns fs Egidii viduus Elisabethae Carpentier = �8-9-�699
 domestici
Egidius van Rumst fs Egidii = 30-4-�746
Joannes Libaut  Hulst
Maria Christina Vergiel  Moerzeke
Joannes van Rumbeek  Sint-Gillis

Egidius Martinus Reyns fs Judoci = �2-��-�729
Angelina van Drissche fa Livini  Eksaarde
 proles
Judocus = �7-�0-�76�
Egidius = �6-3-�764
Dominicus = 3-8-�766
Petrus Franc. = 3-�2-�770
Deodatus Gerardus = 28-�2-�77�
 domestica
Elisabeth de Grave  Clinge

Egidius van Goethem fs Adriani viduus Mariae Annae Rombaut Nieuwkerken
 proles
Joannes Franc. = 9-��-�732
Agatha = 30-�0-�744
Judoca = �5-9-�747
Catharina = �5-7-�747
Ursula = 4-7-�755

Adrianus Vereecken fs Petri = �4-5-�697
Joanna Smet fa Joannis 55 Belsele
 proles
Joannes = �3-2-�74�
 domestici
Joannes Franc. Dhont  Sint-Niklaas
Barbara Smet fa Ignatii 3� Vrasene

Franciscus Verbanck fs Petri = 23-�-�706
Petronilla Teresia Tuysbaert fa Egidii °�0-��-�7�8 55 Sinaai
 in eadem villa
Joannes Vercauteren fs Andreae 48 Zele
Maria Francisca Smet  Sint-Gillis
 proles
Andreas = 2�-�0-�760
Angela = ��-�0-�762
Joannes = 4-6-�770
 in eadem villa
Joannes Antonius van Venroij  Helmont
Isabella Rosa Herrewyers
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 straete naer ‘t Hol

Egidius van Hese fs Joannis 40 Sint-Gillis
Joanna Francisca Deijhaert fa Joannis 48 Sint-Gillis
 proles primi mariti Judoci de Cock
Petrus = 7-8-�753
Amelberga = 7-8-�755
Judocus = 22-6-�760
Egidius = �2-9-�762
Hijacintus = 2�-5-�764
Constantinus = 7-3-�767
 cohabitat mater uxoris vidua Joannis Deyhaert
Amelberga van Hese fa Jacobi = 2�-5-�694
Theodorus Burm et Maria Judoca van Boven

Jacobus Burm fs Petri viduus 68 Sint-Gillis
Anna de Schrijver fa Judoci = 22-�-�7�6 obiit
 proles
Isabella Carolina = �-3-�744
Petrus Franc. = 8-8-�745
Paulus Joannes = �3-6-�747
Judocus = ��-3-�75�

 kattestraete

Petrus van de Poele fs Joannis = 5-2-�700 72 Sint-Gillis
Marianna de Baere fa Andreae 66 Sint-Gillis
 proles
Joannes Baptista = �5-8-�732
Anna Catharina = �6-5-�735
Petrus Franc. = ��-9-�739
Joanna Maria = �6-5-�745

Joannes Ringoet fs Egidii 60 Denderbelle
Joanna Teresia Maes fa Petri = 9-�0-�734
 domestici
Petrus van Himst  Kemzeke
Isabella Sturm  Vrasene
Adrianus den Donder  Brabant
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 in ‘t Hol

Petrus Melis fs Judoci 72 Sint-Pauwels
Catharina de Pottere fa Petri = 6-�-�724
 proles
Maria Catharina = �5-�2-�754
Joannes Bapt. = �2-9-�756
Andrea = 27-3-�758
Amelberga = 5-7-�760
Judocus = �6-��-�763
 mater et soror mariti Petri Melis
Joannes Melis fs Judoci 75 Sint-Pauwels
Marianna Melis fa Judoci 64 Sint-Pauwels

Judocus Puylaert fs Joannis 49 Stekene
Anna Verbeke fa Caroli  Sint-Gillis
 proles
Maria Catharina = 24-2-�757
Franciscus = �3-6-�760
Joanna Carolina = 29-4-�762
 proles primi mariti Joannis Varendonck
Adrianus = 30-4-�750
 domestici
Petrus Brusselman fs Egidii  Sint-Gillis
eenen schaepwachter
 Nunc in villa:
Joannes Jacobus Varendonck  Kemzeke
Isabella Rosa De Maere  Belsele

Petrus Joannes Ringouet fs Egidii 55 Denderbelle
Susanna Henderix fa Joannis  Meerdonk
 proles
Maria Cornelia = 4-9-�769
Petrus   Sint-Gillis

 in eadem villa
Adrianus Bernaert  Lokeren
Isabella Toesijn  Sint-Gillis
Franciscus de Vree fs Francisci = �-4-�7�8
 in eadem villa
Jacobus van Landeghem
Isabella van Mele
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 in de nieuwstraete

Joannes Baptista Roels fs Pauli 40 Sint-Niklaas
Maria Cecilia Daleman fa Joannis Bapt. 42 Nieuwkerken
 proles
Elisabeth = 8-��-�759
Joanna Francisca = 30-�-�762
Maria Catharina = ��-�2-�764

Laurens Huylstaert fs Laurentii = ��-7-�735
Joanna Alberta van Geertruije fa Ludovici  Sint-Gillis
 proles
Petrus Joannes = 30-4-�766
Anna Adriana = 27-8-�768
Maria Clara = �2-8-�770

 in het Hol

Joannes Bapt. Van den Berge fs Petri 39 Opwijk
Joanna Maria de Rechter  Sinaai
 proles
Joannes Franciscus �5 Sint-Gillis
Anna Catharina �4 Sint-Gillis
Egidius  9 Sint-Gillis
Maria Teresia 6 Sint-Gillis

 cluijsen muelen

Hyacintus Joannes Laurens Seghers fs Laurentii 38 Lovendegem
Isabella Joos fs Egidii  Sint-Gillis
 proles
Joannes Laurens = 3�-8-�760
Petrus Joannes = 2�-3-�762
Anna Christina = �6-�0-�763
Egidius Franciscus = �-�-�765
Maria Francisca = 8-5-�766
Barbara = �9-3-�769
Jacobus Victorinus = 26-9-�770
 proles primi mariti Jacobi Dhooghe  Lokeren
Maria Teresia = �0-�0-�758
 domestici
Oliverius Dhooghe  Belsele
Petrus Audenaert  Lokeren

Numerus communicantium 708
F. L. Du Coulombier pastor de Kemseke
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van Meeuwen naar neeroeteren,

en later verenigd in alken.

twee eeuwen FaMilie indekeu (ca. 1750-1950)
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de aanleiding

Op dinsdag � mei 2007 was Kasteel Wurfeld te Maaseik "the place to be" voor bijna 
�50 Indekeus. De bijeenkomst was in de daaraan voorafgaande maanden geor-
ganiseerd door Jacques Indekeu (Brussel) van de tak van Neeroeteren-dorp, Paul 
Indekeu (Sint-Martens Latem) van de tak van Alken, Bruno Indekeu (Lommel), van de 
tak van Neeroeteren-kanaal, Jo Indekeu (Brussel) van de tak van Neeroeteren-dorp, 
Joseph-Octave (voor de intimi Okki) Indekeu (Bierbeek) van de tak van Tongeren, en 
Claudine Indekeu (Overijse), van de tak van Tongeren.

De genodigden waren alle nakomelingen van het echtpaar Joannes Martinus Indekeu 
(�753-�795) en Maria Gertrudis Vreys (�748-�80�), die destijds in Meeuwen een bier-
brouwerij hadden. Hun oudste zoon Arnoldus Indekeu (�782-�847) huwde met Maria 
Catharina Bosmans (�782-�863) en zette het ouderlijke bedrijf verder. De Indekeus 
“van Alken” stammen van hen af. De jongere zoon Matheus Indekeu (�786-�850) 
week uit naar Neeroeteren en huwde met Jeanne Gertrude Janssen (�779-�85�) 
uit Opglabbeek. Het echtpaar had twee zonen: Jean Mathieu (�8�3-�882), die de 
stamvader zou worden van de Indekeus “van het dorp” of “van de notaris” (later ook 
van die van Tongeren), terwijl de vroeg overleden Johannes Jacobus (�825-�857) 
stamvader was van de Indekeus “van het kanaal” (later ook van die van Eksel).
Vijf familietakken dus, die op een gloednieuwe internet-site nog uitgebreider aan 
bod komen: www.indekeu.eu
 
Er zijn weinig families waar het brouwersbloed zo overvloedig door de aders 
stroomt als bij de familie INDEKEU. Onze verst bekende voorvader moet Mathias 
Indekeu, gehuwd met Christina Hagens, geweest zijn. Hij leefde in Meeuwen midden  
�7de eeuw. Of hij en of zijn zoon Arnoldus (geb. �652), die gehuwd was met Elisabeth 
Meyers (+ �722), bierbrouwers waren, is niet bewezen. Toch zijn er daartoe sterke 
vermoedens, om de eenvoudige reden dat Arnoldus de patroonheilige van de bier-
brouwers is … Feit is alleszins dat diens zoon Johannes (�653-�722), in �708 gehuwd 
met Catharina Koesten, bierbrouwer was.
Een aantal figuren uit de familie Indekeu worden hieronder “geportretteerd”,  
met nadruk weliswaar op voorvaders uit de periode �750-�950.

De auteurs danken van harte allen die informatie bezorgden. Bijzondere dank aan 
Paul Vrancken Peeters uit Roermond, Godelieve Ramakers-Indekeu uit Sittard en 
Pol Indekeu-Morel uit La Hulpe voor de door hen bezorgde gegevens. Dank ook 
aan Rik Vanholen uit Neeroeteren voor het samenbrengen van de twee auteurs van 
deze bijdrage. 

bibliografie:
-  Voor de stam Meeuwen: Jan, Paul en Rika indekeu, Jozef Indekeu, de brouwer 

van de Cristal, z.d., 206 pp.
-  Voor de stam Neeroeteren: behoudens door BRuno indekeu verzamelde  

notities werd veel gebruikt gemaakt van: leo CuPPens, Indekeu in Neeroeteren, 
in: Ten huize van Jaak & Helena Cuppens-Nies, 3/2, december 200�,  
pp. 7�-�35.
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1. van Meeuwen …

what’s in a name?

Indekeus komen in Meeuwen al vanouds voor. De naam Indekeu kan verwijzen naar 
eendenkooi, een fuikenstelsel op een water, een plas of poel waarin tamme eenden 
de neergestreken wilde eenden meelokten en waarin zij uiteindelijk gevangen zaten� 
Maar de naam Indekeu kan ook gelezen worden als “In de (schaaps)kooi”.
In het Meeuwens dialect wordt het meervoud van kooi uitgesproken als “kie”.  
Er bestaat in Meeuwen een Kiestraat. Anno �497 is er in hetzelfde dorp sprake 
van de plaatsnaam “aen peter key bampde”2. Er is een Mathias in de Kuye die 
in de beruchte slag van Sinterklaasdag �648 op de Donderslag omkwam. Het 
Keugoed aan het vroegere dorpsplein van Meeuwen werd de latere dorpsbrouwerij.  
Het Keuboersgoed was de laatste boerderij van de Broekkant en lag tegen de heide 
nabij het Breiven3. 
Wie wil zien waar in België de naam Indekeu nog voorkomt, kan terecht op de site 
www.familienaam.be.

joannes Martinus indekeu-vreys (1753-1799), brouwer te Meeuwen en “stamvader” 
(generatie 0) 

Van Joannes Martinus Indekeu waren al de vader en grootvader actief als bierbrou-
wer in Meeuwen. Grootvader, Joannes Indekeu (�653-�722), huwde in �708 met 
Catharina Koesten en had zes kinderen. Het gedeelte van de brouwerij dat hij exploi-
teerde, is bewaard gebleven tot in �97�. In de zijgevel was een steen ingemetseld 
waarvan later alleen nog de eerste twee cijfers leesbaar waren (�6 ..). Hij heeft het 
huis op het dorpsplein verbouwd en er de ankers "ANNO �708" op aangebracht. In 
�702 begon hij met de opstelling van een familiaal memorieboek, maar de eerste 
bladzijden ontbreken helaas. Zijn vader, Arnoldus Indekeu (�7�2-�796), zette in �748 
het memorieboek verder, waarin heel wat interessante gegevens over de familie en 
de brouwerij genoteerd staan. In �743 huwde hij met Anna Vliegen, die al in �747 
overleed. Hij hertrouwde in �748; zijn tweede vrouw was Anna Gielen, dochter van 
de molenaar. Met haar had hij drie kinderen: twee dochters en een zoon. Zoals zijn 
vader was hij brouwer-herbergier. In �753 herbouwde hij de brouwerij; hij bouwde 
ze in veldkeien. Vanaf �750 zetelde hij als schepen in de plaatselijke schepenbank, 
en dat onafgebroken tot de Franse overheden hem in �794 als president-schepen 
afzetten.
In �78� huwde Joannes Martinus met Anna Gertrudis Vreys (�748-�80�), met wie 
hij zes kinderen kreeg. Hij zette de familiale brouwerstraditie verder. Onder de zes 
kinderen waren er Arnoldus (geb. �782) en Matheus (geb. �786). Matheus ging na 
zijn huwelijk (�8��) naar Neeroeteren, en werd de stamvader van de Indekeus van 
Neeroeteren. Arnoldus bleef in de brouwerij te Meeuwen.

� F. DEBRABANDERE, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, 
Brussel, �993, dl. �, p. 733, die voor de oudste vermelding van de familienaam verwijst naar 
ene Reyner in die Cue alias Tolleners, te Zolder, anno �534.

2 T. JAENEN, Bijdrage tot de toponymie van Meeuwen, onuitg. Lic.verh., Leuven, �978, p. 53, 
n. 295

3 Zie o.a.: G. GeeRkens, Meeuwen 6 dec. 1648 Sint-Niclaesdag”, �998, p. ��8 e.v.
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Foto’s van het gezin van Peter Jacob Indekeu (1849-1920) en Hendrika Deckers, brouwers 
te Meeuwen. Onderaan tweemaal de brouwerijgebouwen. Op de foto in het midden 
(1895?), van links naar rechts: Nicolaas Petrus Jacobus lndekeu (1880-1910; die naar 

Engeland vertrok), Jeannette Maria (1885-1929), de twee ouders, Petrus Johannes of Jean 
(1876-1916; het oudste kind van het gezin en later notaris te Neerharen), Marie Gertrude 
(1882-1959), Jac. Jozef (1888-1972; de latere brouwer te Alken). Bovenaan links Peter 

Jacob Indekeu-Deckers (1849-1920) en rechts zijn zoon Jozef (1888-1972) met echtgenote 
Pauline Indekeu, van de stam van Neeroeteren, op hun huwelijksdag (1 mei 1916).
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arnoldus indekeu-bosmans (1782-1847), van vader op zoon … brouwer!  
(generatie 1)
 
Arnoldus Indekeu (�782-�847) was maar goed �7 jaar oud toen zijn vader in �799 
overleed. Hij wist dus onmiddellijk wat doen: helpen in het ouderlijke bedrijf! In �805 
huwde hij met Catharina Bosmans (�782-�863) uit Meeuwen. Zij hadden acht kinde-
ren, van wie Peter Johannes (�82�-�878) en Joannes Martinus (�830-�866) brouwer 
werden. Alleen Peter Johannes zou de familienaam bestendigen.
Arnoldus was sinds �8�2 gemeenteraadslid en vervolgens (minstens vanaf �833) 
burgemeester van Meeuwen. Hij droeg fier de voornaam van zijn grootvader en van 
diens grootvader, tegelijk patroonheilige van de bierbrouwers. Achteraf gezien is het 
wel jammer dat hij in voornoemd familiaal memorieregister niets genoteerd heeft, 
zodat de eerste helft van de �9de eeuw daarin onbesproken blijft.

peter johannes indekeu-Haels (1821-1878), burgemeester van gruitrode  
(generatie 2)

Al voor zijn vader Arnoldus in �847 overleed, was Peter Johannes Indekeu naar 
Gruitrode uitgeweken. Hij huwde in �845 met Catharina Haels (�8�7-�853) uit 
Gerdingen, met wie hij vier kinderen zou hebben. Zijn jongere broer Joannes 
Martinus Indekeu (�830-�866), die nooit zou huwen, nam de ouderlijke brouwerij over.  
In �85� heeft hij ze aangepast en vergroot; in �858 deed hij dat opnieuw met de 
brouwketel. 
In �848 werd Peter Johannes burgemeester van (het destijds nog zelfstandige) 
Gruitrode, wat hij zou blijven tot aan zijn overlijden in �878. Nadat zijn broer Joannes 
Martinus in �866 overleden was, nam hij de brouwerij in Meeuwen over, maar bleef 
in Gruitrode wonen. Op � juni �866 stak hij het eerste vuur onder de brouwketel 
aan, en er werd een groot volksfeest gehouden, waarop uitbundig gedanst en 
(te?) veel gedronken werd ... Hij had vier kinderen, onder wie alleen Peter Jacob  
(�849-�920) in leven bleef. 

peter jacob indekeu-deckers (1849-1920), brouwer en burgemeester te 
Meeuwen (generatie 3)

Peter Jacob Indekeu volgde middelbaar onderwijs in Waremme en Sint-Truiden. 
Omstreeks �868 keerde hij terug naar zijn geboortedorp Meeuwen. In dat jaar werd 
hij bestuurslid van het Davidsfonds te Peer. In �875 was hij stichtend voorzitter van 
de fanfare "De Heidebloem" te Meeuwen. Na de verkiezingen van dat jaar kwam hij 
in de gemeenteraad en werd na korte tijd tot schepen benoemd. Bij de verkiezingen 
in �890 werd hij tot provincieraadslid verkozen. Vanaf �904 was hij burgemeester. 
Beide functies bleef hij tot aan zijn dood bekleden. 
Hij was actief bij heel wat landbouw-verwezenlijkingen in de streek, en op die ma-
nier betrokken bij de coöperatieve melkerij Sinte-Brigitta te Meeuwen, maar ook 
medestichter van die te Meldert, Gruitrode, Berbroek en Wijshagen; verder bij de 
veeverzekering, de boerengilde en de Raiffeisenkas te Meeuwen. Hij was een pionier 
inzake aanleg van proefvelden; op de 30 ha heide die hij ontgonnen had, testte hij 
scheikundige meststoffen uit. Maar ook andere sectoren genoten zijn belangstelling; 
zo was hij voorzitter van de Limburgse Stoomtram-Maatschappij te Bree.
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Maar van beroep was hij uiteraard … brouwer, en wel met hart en ziel! Hij had de 
brouwerij van zijn vader overgenomen en ze doen uitgroeien van een dorpsbedrijfje 
tot een brouwerij die bier verkocht in een groot deel van de provincie, mede dankzij 
de nieuwe transportmogelijkheden (tram, trein). In �880 verbouwde hij het brouwhuis 
en metselde het uit baksteen. 
Hij was gehuwd met Hendrika Deckers (�849-�927), die stamde uit een brouwers-
familie uit Elen; met haar had hij vijf kinderen:
-  Petrus Johannes, roepnaam jean (�876-�9�6), die te Leuven notariaat stu-

deerde in �896-�897, notaris te Neerharen was (�905-�9�6), en in �9�6 huwde 
met Clothilde Schutters (geb. Neerharen �889); hun zoon Jean (�9�4-�943) 
week uit naar Frankrijk en zijn afstammelingen wonen daar nog in de streek 
van La Rochelle en Quiberon;

-  Nicolaas Petrus jacobus Indekeu (�880-?), die in de jaren �900-�903 te Leuven 
voor landbouwingenieur studeerde; hij vertrok daarna naar Engeland en huwde 
in �9�0 te Marlybone met Margaret Cobern;

-  Marie Gertrude (�882-�939), die huwde met Jan Smeets, de broer van de 
echtgenoot van haar zus Jeannette; 

-  Jeannette Maria (�885-�929), gehuwd met Hendrik Smeets (�884-�965) uit 
Munstergeleen (Nl.), en in leven wonend te Maastricht; 

-  Jac. jozef (�888-�972), die in Alken de Cristal zou gaan brouwen, nadat hij 
te Berlijn tot brouwerij-ingenieur was gepromoveerd; hij huwde met Pauline 
Indekeu van de stam van Neeroeteren.

De afstammelingen van Peter Jacob Indekeu noemen we verderop in de tekst als 
deel uitmakend van de “stam Meeuwen”.

2. naar neeroeteren …

Bij de Indekeus van Meeuwen was er per generatie telkens één enkel “manspersoon” 
om de familienaam te bestendigen, waardoor de afstamming dus vrij “rechtlijnig” 
verliep. De stam Indekeu in Neeroeteren was iets meer vertakt. Om te vermijden dat 
de lezer het noorden zou verliezen, laten we daarom hieronder een klein schema 
volgen waarop men bij het lezen van de volgende bladzijden kan terugvallen in geval 
van onduidelijkheid:

Matheus Indekeu (�786-�850)
x

Joanna Gertrudis Janssen

Joannes Matheus Indekeu
(�8�3-�882)  DORP

x Maria Paulina Peeters

Joannes Jacobus Indekeu
(�825-�857) KANAAL

x Antonia Hubertina Gielen

� Joseph Philip. Math., advocaat 
(�86�-�938) x Marthe Marchot

2 Wilh. Alphonsus Lud., grondeige-
naar (�864-�92�), ongehuwd

3 Franc.Ant.Alph. Jacobus, notaris 
(�866-�954) x Francine Janssen

� Math.Jacobus Wilh. Indekeu, brou-
wer (�853-�925) x Helena Nulens

2 Martinus Hubertus, pastoor 
(�854-�940)

3 Carolus Joh., sigarenfabr., gem.
secr. Eksel (�856-�9�9) x Marie 
A. Tielen
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Hoewel niet even rechtlijnig als bij de stam Meeuwen, was de stam Neeroeteren 
daarom niet echt chaotisch. Let op de symmetrie tussen de takken van Dorp en 
Kanaal. In beide gevallen waren er drie zonen, waarvan er twee op drie voor nage-
slacht zouden zorgen.

Matheus indekeu-janssen (1786-1850), stamvader van de tak neeroeteren 
(generatie 1).
van landbouwer, landmeter en brouwer tot secretaris en burgemeester

Matheus Indekeu werd in �786 geboren te Meeuwen als zoon van Joannes Indekeu 
(�753-�799) en Maria Gertrudis Vreys (�748-�80�). Sinds generaties exploiteerde zijn 
familie een bierbrouwerij in Meeuwen, die door zijn oudste broer Arnoldus (° �782) 
werd overgenomen, zodat hij naar andere beroepsactiviteiten moest uitkijken.  
Toen de Franse administratie hem op 29 december �809 benoemde tot sche-
pen (“adjoint au maire”) van zijn geboortedorp, was hij een 23-jarige landmeter.  
Twee jaar later huwde hij te Opglabbeek met Jeanne Gertrude Janssen (�779-�85�), 
die omtrent 7 jaar ouder dan hem was. Zijn vrouw was de dochter van gemeente-
secretaris Antonius Philippus Mathias Janssen (�754-�827) uit Opglabbeek en van 
Maria Catharina Huveners (�754-�83�), die aldaar de bekende brouwerij en afspan-
ning “de Bieskens” exploiteerden. 
Kort na dat huwelijk uit �8�� vestigde het koppel zich in Neeroeteren, 4waar eind 
december van dat jaar een eerste kind geboren werd, dat echter al na een week 
overleed. Matheus was niet de eerste Indekeu in Neeroeteren, want Anna Catharina 
Indekeu, geboren te Meeuwen in �765, nicht van zijn vader, woonde sinds haar 
huwelijk met Pieter-Jan Van Dilsen in �789, al in dat dorp. Het echtpaar Indekeu-
Janssen betrok in Neeroeteren de aloude “Lipsenhof” aan de Voorshoventerweg, 
hof die zijn echtgenote vanuit haar familie verkregen had (en waarover meer in het 
laatste hoofdstuk van de brochure). 

In een eerste fase was Matheus er landbouwer. Bij raadpleging van de Eigenaarstabellen 
horend bij de Atlas der Buurtwegen (�84�) vindt men onder “Geysteren Gehucht” 
(dat is nu in 2007 langs de Voorshoventerweg) voor géomêtre Mathieu Indekeu de 
volgende eigendommen vernoemd: als parceel ��0/sectie A �620 maison de place, 
als parceel ���/sectie A �62� brasserie, als parceel ��2/sectie A �6�9 jardin, als 
parceel ��3/sectie A �679 bâtiment de place en als parceel ��4/sectie A �680 pâture 
(beemd). Op verscheidene plaatsen in de gemeente kan men nog meer eigendom-
men (anno �84�) op naam van Matheus Indekeu terugvinden: onder Dorper Veld: 
als parceel 6� en 234/sectie A �874 een pâtis (weidegrond), als parceel 89/sectie 
A �794 een terre (stuk land), als parceel 90/sectie A �795 eveneens een terre; onder 
Ophoven Gehucht: als parceel 9�/sectie A �796 een terre, als parceel 92/sectie 
A �796 een terre, als parceel �24/sectie A �692 eveneens een terre; onder Neer Veld 
vindt men als parceel �28/sectie A ��55 nog een terre; onder Hoog Geysteren Veld 
vindt men als parceel 3�6/sectie D 582 een terre. En dan nog zijn in de atlas niet 
alle gehuchten op eigendommen Indekeu nagekeken. Een register waarin Matheus 
zijn verworven grondpercelen aantekende, is lang in de familie bewaard gebleven, 
maar thans helaas zoek.

4 Meer hierover en over hun band met de familie Lipsen in J. MoleMans & J. MeRtens, Opglabbeek 
een rijk verleden, Opglabbeek, �984, pp. 42�-428.
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Al vanaf �8�7 werd Matheus in de geboorteakten van zijn kinderen vermeld als 
landmeter en – hoe kan het anders? - als bierbrouwer. Vanaf �820 vond hij zijn weg 
in het plaatselijke bestuur en werd gemeentesecretaris. Al een eeuw lang stond 
de familie Pendris in Neeroeteren aan de top van de sociale ladder, maar in �825 
slaagde Matheus er in om tot burgemeester benoemd te worden. N.a.v. van de 
incidenten bij de Belgische onafhankelijkheid (�830) hing hij die burgemeestersjas 
aan de wilgen. In de nacht van 27 op 28 oktober �830 was er een dijkdoorbraak 
van de Zuid-Willemsvaart, tussen Neeroeteren en Rotem. In de vroege morgen 
gingen burgemeester Matheus Indekeu en veldwachter Hendrik Everts poolshoogte 
nemen, maar botsten op een patrouille Hollandse rijkswachters en militairen, die 
een sabotagedaad veronderstelden en de burgemeester en veldwachter zeer on-
zacht behandelden. Matheus Indekeu was hier zo van onder de indruk dat hij op  
30 oktober �830 zijn ontslag indiende. Op �3 december �830 stelde het Belgisch 
Voorlopig Bewind de vorige burgemeester, Willem Pendris, als dusdanig terug 
aan5.
Intussen - in �826 - was de Zuid-Willemsvaart aangelegd door het dorp heen. Aan 
de kanaalkom had Matheus in �828 een hoeve gebouwd. Af en toe was hij ook 
nog als landmeter actief; zo wordt op het Rijksarchief te Maastricht een grondplan 
van de kerk van Neeroeteren bewaard, dat hij in �830 vervaardigde n.a.v. een toen 
geplande restauratie6. In datzelfde jaar zou hij ook een plan van de pastorie van 
Neeroeteren getekend hebben.
Van zijn ontslag als burgemeester (�830) kreeg Matheus achteraf spijt. In �842 kwam 
hij terug op bij de gemeenteverkiezingen, die hij glansrijk won. Vanaf �843 tot aan 
zijn overlijden in �850 was hij voor de tweede maal burgemeester. 
Hij overleed te Neeroeteren op 5 mei �850, nog geen 64 jaar oud. Zijn echtgenote 
overleefde hem iets meer dan een jaar; zij had zeven kinderen ter wereld gebracht, 
onder wie er echter slechs twee voor nageslacht zouden zorgen:
-  Joannes Antonius, geb. 23-�2-�8��, werd slechts 7 dagen oud, want hij over-

leed al op 30-�2-�8�� te Geisteren-Neeroeteren;
-  Joannes Matheus (Jean Mathieu), (�8�3-�882), als “grondeigenaar” huwde hij in 

�859 met Maria Paulina Peeters, jongere zus van de voormalige burgemeester 
Guillaume Peeters(�850-54) en oudere zus van dokter-schepen Paul Gisbert 
Peeters, die in �864 burgemeester werd. Jean Mathieu Indekeu werd de stam-
vader van de Indekeus “van ’t dorp” (zie meer hierna); 

-  Maria Catharina (�8�4-�882); in �847 huwde zij met Joseph François 
Schoolmeesters (�8��-�877), die een watermolen in Beek bij Bree exploiteerde; 

-  Joannes Martinus (�8�7-�88�), priester gewijd te Luik in �842, eerst kapelaan 
te Elen, daarna pastoor te Gerdingen en vervolgens te Meeuwen, het dorp van 
zijn voorouders; 

-  Petrus Johannes (�8�9-�859), ongehuwde brouwer die al op 40-jarige leeftijd 
overleed in het huis Lipsen in Geisteren 52 te Neeroeteren;

-  Maria Gertrudis (�822-�86�), die in haar jeugd (�84�-�847) in het klooster bij 
de “Soeurs de Notre Dame” te Luik en te Namen verbleef, maar daar niet kon 
aarden en uiteindelijk terugkeerde naar haar geboortedorp om er als “geestelijke 
in de wereld” te leven; zij overleed in de ouderlijke “Lipsenhof”;

5 Over die dijkbreuk: O. ROBYNS, Is in het jaar �830 de kanaaldijk te Neeroeteren doorgebroken 
of doorgestoken?, in: Limburg, jg. 2, �920-2�, pp. 2�7-2�9.

6 Prenten en Kaarten, inv.nr. K778, 46x38,5cm
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-  Joannes Jacobus (�825-�857); hij huwde met Antonia Hubertina Gielen uit 
Ophoven; de landmeter-koopman-landbouwer werd slechts 3� jaar oud; op 
2�-02-�857 overleed hij in het huis aan het kanaal te Geisteren-Neeroeteren. 
Hij was de stamvader van de Indekeus “van het kanaal”.

rivaliteit tussen de families pendris en indekeu; en hoe een dubbeltje rollen kan.
Toen Matheus Indekeu omstreeks �8�� in Neeroeteren toekwam, was de familie 
Pendris er sinds een eeuw de “leading family”. Al in �720 was een notaris Willem 
Pendris ook secretaris van de gemeente Neeroeteren en dat was hij alleszins nog 
op 22 februari �74�. Vermoedelijk was hij dezelfde persoon als Gulielmus Leonardus 
of Wilhelm Pendris (�705-�763) uit Neeroeteren, die bij zijn dood nog secretaris in 
Opoeteren was. Zijn zoon Paulus Gisbertus Pendris (�740-�790) was van �772 tot 
zijn dood in �790 luitenant-drossaard van het ambt Stokkem en diens ongehuwde 
zoon Wilhelmus Jacobus Gisbertus (�774-�85�) was burgemeester van Neeroeteren 
in de jaren �820-�825 en �830-�842; hij overleed in het huis Scholtissen aan het 
Neeroeterse dorpsplein in �85�. 

De inwijkeling Matheus Indekeu bleek in het dorp echter vrij vlug aan aanhang ge-
wonnen te hebben, en dat was overduidelijk een doorn in het oog van Willem Pendris 
die tot twee maal toe (in �825 en in �843) de burgemeesterssjerp aan Matheus 
Indekeu moest afstaan.
De twee politieke opponenten moeten het totaal “not done” gevonden hebben toen 
omstreeks �840 (?) Jean Mathieu Indekeu, de oudste zoon van Matheus, verliefd 
werd op Maria Paulina Peeters, de dochter van de jongste zus van Willem Pendris! 
De laatste, Maria Gertrudis Pendris (�780-�869), huwde op 29 juni �809 met haar 
dorpsgenoot Philippe Peeters (�779-�857), die “sergeant” was in het garnizoen van 
Maastricht en jarenlang diende als onderluitenant van Napoleon. Van �825 tot �837 
fungeerde oud-militair Peeters als gemeente-ontvanger in Neeroeteren7. 

Toen Matheus Indekeu in �850 als burgemeester overleed, zou men kunnen ver-
wacht hebben dat zijn oudste zoon Jean Mathieu, op dat ogenblik 37 jaar oud, in 
vaders voetsporen wilde treden. Niettemin bleek hij geen aspiraties in die zin te heb-
ben. De burgemeesterstitel keerde terug naar de familie Pendris, in de persoon van 
Guillaume Peeters (�8�5-�900), die echter in �854 als notaris naar Rekem vertrok 
en de burgemeesterssjerp ging over naar zijn broer, dr. Paulus Gisbertus Peeters 
(�8�9-�898), die burgemeester bleef tot zijn overlijden in �898. Beide opeenvolgende 
burgemeesters Peeters waren broers van de Maria Paulina Peeters op wie Jean 
Mathieu Indekeu verliefd geworden was …, en Jean Mathieu heeft misschien wel 
gedacht dat hij eventuele politieke ambities moest onderdrukken als hij zijn Maria 
Paulina ooit in het huwelijksbootje wilde krijgen?

De echtgenoten Peeters-Pendris overleden in het huis Scholtissen (Dorp 24): hij op 
9 augustus �857 en zij op 22 januari �869. Jean Mathieu Indekeu en Maria Paulina 
Peeters moesten misschien wel omwille van de zogenaamde naijver tussen de  
families Pendris en Indekeu hun aanvankelijke huwelijksplannen opbergen. Pas op 

7 Meer over deze intrigerende soldaat van Napoleon in: J. WELTEN, In dienst voor Napoleons 
Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert, Leuven, 2007,  
pp. 706-7�2.
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28 februari �859 stapten ze in het huwelijksbootje; hij was toen al 46 jaar oud en 
zij 4�! Hadden zij willen wachten tot alle ouders overleden waren? Verloren zij toch 
hun geduld? In elk geval, bij hun huwelijk was de 79-jarige moeder Pendris present;  
de kranige dame overleed overigens pas �0 jaar later.

jean Mathieu indekeu-peeters (1813-1882) (generatie 2 – deel 1) 
landbouwer-grondeigenaar en stamvader van de tak neeroeteren-dorp alias 
“van de notaris”

Jean Mathieu Indekeu werd op 7 januari �8�3 te Neeroeteren geboren als tweede 
kind - en als oudste kind in leven - van Matheus Indekeu en Joanna Gertrudis 
Janssen. Toen zijn vader, de burgemeester, in �850 overleed, was de oudste zoon 
nog landbouwer. Wij mogen redelijkerwijze aannemen dat hij dan nog in het ouderlijk 
huis woonde, in het huis Lipsen in het Geisteren 52, samen met zijn ongehuwde broer 
(de bierbrouwer Petrus Johannes) en zus (Maria Gertrudis), die er zouden overlijden 
respectievelijk op 26 augustus �859 en op �2 maart �86�. 
Jean Mathieu was – ingevolge de voormelde familiale naijver - al 46 jaar oud toen 
hij op 28 februari �859 huwde met de ook niet meer piepjonge, want 4�-jarige 
dorpsgenote Maria Paulina Peeters (�8�8-�905). Daags tevoren sloten de trouw-
lustigen voor notaris Schoolmeesters uit Maaseik een huwelijkscontract. De bruid 

Bovenaan links zien we Jean Mathieu Indekeu (1813-1882), de oudste zoon van Matheus 
(1786-1850); Maria-Paulina Peeters, echtgenote van Jean Mathieu, rechts van hem. 

Daaronder hun drie zonen, van links naar rechts: Joseph Indekeu-Marchot (1861-1938),  
de ongehuwde Alphonsus (1864-1921), de latere notaris Jacques Indekeu-Janssen (1866-1954)  

omstreeks 1895, toen nog zonder baardje.
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was niet de eerste de beste. Haar oudste broers Willem (Guillaume) en Paul waren 
respectievelijk notaris in Rekem en geneesheer/burgemeester in Neeroeteren. Haar 
jongste broers Jan Lodewijk en Philippe Jacobus waren geestelijken en zouden 
hun “carrière” beëindigen als pastoor-deken, respectievelijk in Peer en in Tongeren.  
Bij het burgerlijk huwelijk ondertekende de moeder van de bruid als enige overle-
vende ouder mede de akte. Dat moeder Pendris en de broers Peeters de huwelijks-
akte mede ondertekenden, lijkt erop te wijzen dat toen van familiale naijver tussen 
Indekeu en Pendris geen sprake meer was. 

Vermoedelijk ging het “jonge” paar onmiddellijk daarna wonen in het Scholtishuis 
aan het Dorpsplein, waar eeuwenlang het “hoofdkwartier” van de familie Pendris 
was. Na het overlijden van schoonmoeder/moeder Pendris in �869 mochten Jean 
Mathieu Indekeu en zijn vrouw door familiale deling eigenaar worden van het statige 
dorpshuis, waar Jean Mathieu zou overlijden op 7 maart �882. Maria Paulina Peeters 
erfde Scholtisse met alle inboedel, als tegenprestatie voor de studiekosten die haar 
vier broers bij de ouders hadden teweeggebracht. Dat viel niet in goede aarde bij 
voornoemde broers Peeters. 
Alhoewel Joannes Matheus Indekeu en Maria Paulina Peeters op relatief late leeftijd 
huwden, werden er in het gezin nog drie kinderen geboren, drie zonen:
� josephus Philippus Matheus Martinus Wilhelmus, Joseph genoemd, geb. 20-

0�-�86�, later advocaat te Tongeren (straks meer over hem);
2 Wilhelmus alphonsus Ludovicus, Alphonsus genoemd, geb. 2� april �864, 

brouwer te Neeroeteren en ongehuwd overleden op 6 juli �92� te Peer.
3 Franciscus Antonius Alphonsus jacobus, Jacques genoemd, geb. 27 april �866, 

later notaris te Neeroeteren (ook over hem verderop een apart kapittel). 
Bij de geboorte van het laatste kind Jacques, was de moeder bijna 48 jaar oud; 
uit dank voor de goede afloop werd tien jaar later (�876) in Neeroeteren het nog 
bestaande Scholtiskapelletje gebouwd.
Of Jean Mathieu de oprichter was van de jeneverstokerij die zijn jongste zoon, 
Jacques, later zou exploiteren, is onzeker. Wel is zeker dat hij betrokken was bij 
het molenaarsberoep. Zo werd hij in de periode �867-�87� eigenaar van twee wa-
termolens in Neeroeteren: de Leverenmolen en de Kleeskens- of Klaaskensmolen. 

Het huis Scholtisse aan het dorpsplein van Neeroeteren.
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Beide molens zullen door erfenis overgaan op zijn zoon Jacques, de latere notaris 
van Neeroeteren, die de Leverenmolen in �905 verkocht aan Jacob Cornelissen-
Bergmans terwijl de Klaaskensmolen nog lang in de familie zou blijven (o.a. eigen-
dom zou worden van wijlen Franz Indekeu, notaris te Zoutleeuw). In de krant “De 
Onafhankelijke” van 27 februari �86� stond te lezen dat op de veemarkt van Peer de 
beste os door Indekeu van Neeroeteren verkocht werd aan Motmans van Houthalen. 
Jean Mathieu hield zich dus ook met veeteelt bezig.
Eerder in de genealogie Indekeu hebben we al een hypothetische uitleg geformuleerd 
voor het feit dat Jean Mathieu geen poging ondernam om zijn vader als burge-
meester op te volgen. Dat hij niettemin in politiek geïnteresseerd was en toch enige 
invloed wilde laten gelden, bleek toen het Tongerse weekblad “De Postrijder” op �6 
maart �882 over zijn begrafenis berichtte en daarbij vermeld werd dat de overledene 
“lid der commissie van den katholieken bond des arrondissements Maaseik” was. 
Provincieraadslid P.N. Schoolmeesters zei in zijn grafrede: “De katholieke partij 
verliest in hem een goeden en ijverigen strijder”.

johannes jacobus indekeu-gielen (1825-1857). 
de jong overleden stamvader van de indekeus “van het kanaal” 
(generatie 2 – deel 2)

Johannes Jacobus Indekeu, de jongere broer van Jean Mathieu Indekeu, werd ge-
boren te Neeroeteren op 29 april �825; hij was de jongste van de zeven kinderen van 
Matheus Indekeu en Joanna Gertrudis Janssen. Naar wij redelijkerwijze mogen aan-
nemen kwam hij ter wereld in het ouderlijk huis, het huis Lipsen in het Geisteren.

Of de persoon bovenaan links wel degelijk de jong overleden Johannes Jacobus Indekeu 
(+ 1857) is, is onzeker. Rechts van hem zijn echtgenote Antoinette Gielen. Daaronder haar 
drie zonen, van links naar rechts: Jacques Indekeu-Nulens, pastoor J. Martinus Indekeu en 

Charles Indekeu-Tielen. 
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Nog in zijn studietijd aan het Klein Seminarie te Sint-Truiden (�843-44) kloeg hij over 
fysische zwakte die hem verhinderde naar de universiteit te trekken. Vermoedelijk 
leerde zijn vader hem daarom de landmetersstiel aan. Als landmeter werd hij inder-
daad vermeld toen hij in �850 het overlijden van zijn vader ging melden. In datzelfde 
jaar was hij lid van het Weldadigheidsbureel (bestuur OCMW) van Neeroeteren.

Op � juli �85� huwde hij, 26 jaar oud, te Ophoven met de 25-jarige Antonetta Hubertina 
Gielen, die soms ook Geelen werd genoemd. In Ophoven werd zij geboren op  
26 januari �826 als dochter van landbouwer-burgemeester Abraham Jacobus Wilhelmus 
Gielen (afkomstig van het Nederlandse Ohé & Laak) en Maria Catharina Rutten. 
Het jonge stel ging in het Geisteren aan de kanaalkom wonen, in de woning die vader 
Matheus Indekeu er in �828 had laten optrekken. Johannes Jacobus was hier actief 
als landbouwer en handelaar; in �855 werd hij vermeld als “batelier et négociant à 
Neeroeteren”. Uit de nota’s van zijn zoon Jacobus blijkt dat Johannes Jacobus, behou-
dens een hoeve ook een siroopfabriekje exploiteerde. In de “catalogue” van de land-
bouwtentoonstelling te Brussel in �847 stelt Indekeu van Neeroeteren aardappelen ten 
toon die in �846 geplant zijn; vermoedelijk gaat het hierbij over Johannes Jacobus.
De kinderen volgden elkaar in snel tempo op. Voorvoelde Johannes Jacobus dat hij 
haast moest maken en dat “Magere Hein” al op hem stond te wachten? 
De kinderen:
-  Maria Joanna Catharina, geb. 06-04-�852, maar dezelfde dag overleden;
-  Matheus jacobus Wilhelmus, Jacobus genoemd, geb. 07-03-�853, later o.m. 

bierbrouwer (over wie verderop een apart hoofdstukje);
-  Martinus Hubertus, geb. ��-��-�854, overl. ��-��-�940 Neeroeteren, seculier priester;
-  Carolus Joannes, Charles genoemd, geb. �6-02-�856, later stamvader van de 

tak Eksel (zie verder);
-  Joanna Maria Catharina, geb. 2�-��-�857; zij was slechts 3 jaar oud toen zij 

op 09-02-�86� in het huis aan het kanaal, Geisteren 22, overleed.

In �857 sloeg het noodlot zwaar toe in het gezin Indekeu-Gielen. In de vroege morgen 
van 2� februari overleed Joannes Jacobus Indekeu, nog geen 32 jaar oud, aan de zwar-
te pokken. Zijn vrouw was toen net in verwachting van een meisje dat precies negen 
maanden later zou geboren worden. De weduwe Hubertina antonia Gielen, overleed –  
bijna een halve eeuw later - te Neeroeteren op �9 juni �903. Zij was toen 77 jaar oud 
en had dus alleen moeten instaan voor de opvoeding van haar drie zoontjes: Jacobus 
(�853-�925), Martinus (�854-�940), en Charles (�856-�9�9). In het familiearchief is haar 
boekhouding uit de jaren �857-�860 bewaard gebleven, waaruit blijkt dat zij moedig en 
zo nodig hardnekkig de boerderij en het siroopfabriekje van haar overleden echtgenoot 
verderzette. In �870 verliet ze de gebouwen aan de kanaalkom en nam haar intrek op de 
ouderlijke Lipsenhof, waar ze de brouwerij nieuw leven inblies, daarbij stilaan geholpen 
door haar oudste en jongste zoon. In �886 zou de oudste zoon boerderij en brouwerij 
van haar overnemen. In �887 verplaatste hij de brouwerij naar de kanaalkom en moeder 
Gielen sleet daar nog vele jaren haar oude dag; zij overleed er in �903. 

joseph indekeu-Marchot (1861-1938), advocaat te tongeren, professor aan de 
universiteit van luik (generatie 3, deel 1)

Joseph Indekeu werd in Neeroeteren geboren in �86� als oudste zoon van het echt-
paar Jean Mathieu Indekeu-Peeters. Zijn middelbare studies aan het Klein Seminarie 
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te Sint-Truiden beëindigde hij in �879 met een Prijs voor “rekenen” (hij hield van 
cijfers) en hij trok vervolgens - als eerste van de Indekeus - naar de Leuvense uni-
versiteit, waar hij in �880 in de rechten ingeschreven werd. Op 30 juli �884 behaalde 
hij er met grote onderscheiding het diploma van doctor in de rechten en op 7 ok-
tober dat van kandidaat-notaris met onderscheiding. Op �5 oktober �884 legde hij 
als advocaat de eed af voor het Hof van Beroep te Luik. Dat zou het begin worden 
van een lange advocatencarrière te Tongeren, waar hij bij de plaatselijke rechtbank 
van eerste aanleg als plaatsvervangend en vaak als effectief rechter zou optreden, 
vooral in de oorlogsjaren. Zo was hij voorzitter van de rechtbank van oorlogsschade 
en kreeg in �929 de medaille van “Restauration Nationale”. Hij pleitte vaak in het 
Nederlands, vanaf het begin (�884), als enige. Pas in �889 werd de eerste taalwet 
ingevoerd op het gebruik van het Nederlands in de rechtspleging van strafzaken. 
Hij was zowat een halve eeuw advocaat, en dat o.m. voor diverse ministeries. Tot 
driemaal toe werd hij verkozen tot stafhouder van de balie te Tongeren, telkens met 
een tussentijd van tien jaar: �904-06, �9�5-�7 en �924-25.

Vrij vlug lanceerde hij zich in de politiek als overtuigd katholiek: in �889 werd hij ge-
meenteraadslid te Tongeren en van �892 tot �900 was hij er schepen van onderwijs. In 
�894 (tot �898) werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger van het arrondissement 
Tongeren, met ��.�60 stemmen tegen 7.985 voor de liberale tegenkandidaat. Hij 
legde de grondwettelijke eed af in het Nederlands. De Waalse socialisten onthaalden 
dat op hoongelach; één van hen zei spottend dat hij en zijn partijgenoten dan ook in 
het Waals hun eed zouden doen! Aan de parlementaire debatten nam hij zeer actief 
deel, wat mogelijk was door zijn naar verluidt grondige dossierkennis. Altijd was hij 
een groot verdediger van de belangen van Limburg. Zijn bekendste tussenkomst was 
zijn rede voor de Kamer op �2 augustus �895, waarvan de integrale tekst, inclusief 

De Tongerse tak van de familie Indekeu. Bovenaan Joseph Indekeu, links als veertiger en 
rechts in zijn oude dag. Onderaan inzet links zijn echtgenote Marthe Marchot. De portretten 
van de twee ouders zijn gepenseeld door Léon Herbo in 1904. Schilder Theunissen vereeu-

wigde het gezin Indekeu-Marchot met kinderen.
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de ironische dialogen, goed bewaard is gebleven. Joseph Indekeu junior heeft die 
honderd jaar later nog eens laten herleven, en de tekst bleek nog actueel te zijn, wat 
de blijvende achterstand van Limburg nog maar eens onderstreept. In zijn tijd gold 
als axioma van de administratie: “Le Limbourg peut attendre!” Aanleiding tot zijn 
speech was de goedkeuring van de buitengewone begroting van openbare werken. 
Hij hekelde de regering die zijn provincie ook dat jaar (�895) weer financieel in de kou 
liet staan, ondanks herhaalde fraaie beloftes. Zo lag er bijvoorbeeld, en dat had hij zelf 
uitgerekend, van de 3250 km Belgische spoorwegen amper 45 km in Limburg. Een 
ander cadeau van de overheid waren de aanpassingswerken aan de Maas in Wallonië. 
Die veroorzaakten in Limburg overstromingen. Vanuit legislatief standpunt heeft hij 
interessante bijdragen mogen leveren aan de voorbereidingen van wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen. Zo was hij rapporteur van het wetsvoorstel Woeste ter wijziging van de 
vereiste leeftijd van een huwelijk zonder toestemming van de ouders (wet van �896). 
In de herfst van zijn leven werd hij in �9�9 door de Rijksuniversiteit van Luik gevraagd 
er te doceren: strafrecht, strafrechtelijke procedure, en opstellen van notariële ak-
ten, allemaal in het “Vlaams”. Hij kreeg al gauw de bijnaam “l’Université flamande 
de Liège”, die hij koesterde. In �928 werd hij er buitengewoon hoogleraar; in �930 
gewoon hoogleraar. In �93� ging hij zoals de wet voorschreef met emeritaat; hij was 
70. In het verlengde van die leeropdracht publiceerde hij o.m. vanuit een eerder the-
oretische invalshoek over het probleem van de gemene muur, en leefde zodoende 
zijn academische aspiraties uit.
Dat hij van avontuur hield, mag blijken uit de anekdotes die de ronde doen, zoals 
zijn uitstap heen en terug naar het westen van het land; uitstap die uitliep op een 
oversteek naar Engeland, puur “voor de lol”. Hij bleef dat soort gezonde nevenacti-
viteiten altijd onderhouden. Zo trok hij op 78-jarige leeftijd erop uit naar Zwitserland 
voor een verjongingskuur, waarbij één van de oefeningen erin bestond om zonder 
kleren in de sneeuw te rollen!
Bij dat alles mogen we niet vergeten zijn charmante vrouw in de kijker te stellen. Hij 
huwde Marthe Marchot (�860-�92�) uit Brussel en vijf van zijn zes kinderen zouden 
priester of religieuze worden:
-  Jean Albert (�893-�968), die zijn middelbare studies in �907 aan het Klein 

Seminarie te Sint-Truiden beëindigde, vervolgens rechten studeerde aan de 
universiteiten van Namen (�908-�0) en van Leuven (�9��-�4), nam later de 
advocatenpraktijk van zijn vader in Tongeren over; tevens was hij reserve-of-
ficier in het Belgisch leger. Hij huwde met Marie Madeleine Maes (�895-�952) 
uit Leuven en in �957 met Thérèse Nulens (geb. �9�4) uit Ophoven;

-  Marie-Louise (�892-�925), Marguerite (�895-?) en Marthe (�903-�968) waren 
alle drie Zuster van het H. Hart;

-  Robert (�898-�976), seculier priester, overleden als pastoor te Nieuwerkerken;
-  Pascal (�905-�992), jezuïet en bekend musicus-organist en beiaardier te 

Oostakker.
Zijn afstammelingen noemen we binnen de familie: “tak Tongeren”.

jacques indekeu-janssen (1866-1954). stichter van een notarisdynastie te 
neeroeteren (generatie 3, deel 2)

Franciscus Antonius Alphonsus Jacobus Indekeu, Jacques genoemd, werd op 27 
april �866 in Neeroeteren geboren als derde en jongste zoon van de 53-jarige grond-
eigenaar Joannes Mathieu Indekeu en Maria Paulina Peeters. 
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Bij zijn geboorte was zijn moeder al 48 jaar oud, en omdat de geboorte gunstig ver-
liep zou �0 jaar later het Scholtiskapelletje gebouwd worden, dat nog altijd bestaat. 
Zijn middelbare studies zal hij wel aan het Klein Seminarie te Sint-Truiden gedaan 
hebben. In �885-�886 volgde hij aan de Leuvense universiteit de opleiding notari-
aat; zijn oudere broer Joseph was er het jaar voordien in de rechten afgestudeerd. 
Daarna was Jacques een aantal jaren werkzaam als stagiair in het notariaat te Rekem 
(minstens tot �89�), maar slaagde er niet dadelijk in notaris te worden. In �896 deed 
hij een poging in Eksel benoemd te geraken, waar notaris de Caritat de Peruzzis 
naar Sint-Pieters-Leeuw vertrokken was. Ondanks veel steun van het “Maeseycker 
Weekblad” moest Jacques Indekeu de duimen leggen voor de Overpeltse burge-
meester Emiel Smets, die door minister Helleputte gesteund werd omdat hij een 
Boerenbond-man was.
Daarom boorde Jacques Indekeu andere inkomensbronnen aan.

In het midden rechts: notaris Jacques Indekeu; links (omstr. 1947?) fiere ouders met vijf 
zonen. Op dat tijdstip was de oudste zoon, Gerard, (bovenaan links) reeds overleden, net 
als dochter Madeleine (bovenaan rechts). De jongste dochter Flore, op deze fotos niet te 

zien, is de enige die nog in leven is. Ze werd in 2007 90 jaar  Onderaan  8 van de 9 kinderen 
van de echtgenoten Jacques Indekeu-Janssen, wellicht in 1916. Van links naar rechts: 
Gerard, Madeleine, Jean, Michel, Jacques, Marie Louise, Eugene; vooraan op zijn hob-

belpaardje zit Franz.
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In �898 begon hij samen met zijn neef Jacobus Indekeu (�853-�925) “van het kanaal” 
een landbouwstokerij op Scholtissen, in de vorm van een coöperatieve vennoot-
schap. Ieder van beiden bracht 20.000 fr. in, en daarnaast waren er een veertigtal 
landbouwers-aandeelhouders, die samen �0.000 fr. inbrachten. Het bedrijf werd 
stopgezet in �902, maar in �904 hervatte Jacques Indekeu, nu samen met (Pieter 
Theodoor?) Goyens, de stokersstiel. Dat de hervatting van activiteiten niet van een 
leien dakje liep, lezen we in het weekblad “De Onafhankelijke der Provincie Limburg” 
van �9 april �904: “NEEROETEREN – Verleden Zaterdag hadden wij bijna erge onge-
lukken te betreuren gehad. Men deed eene proef tot in werkingstelling in de onlangs 
opgerichte stokerij van M. Indekeu. Eene stoompomp werkte niet wel; MM. Indekeu 
en Goyens, bijgestaan door den machinist H. Doumen, trachtten ze te herstellen met 
de pomp warm te maken en ze vervolgens te soldeeren. Terwijl men hiermede bezig 
was, sprong opeens, met een dreunenden knal, de pomp aan stukken. M. Indekeu 
ontving een stuk ijzer schuins tegen de borst en kreeg terzelfdertijd het gezicht vol 
asschen, zodat hij bewusteloos ten gronde rolde en slechts na een uur het bewustzijn 
terug kreeg; M. Goyens ontving eenige lichte brandwonden aan de hand en de ma-
chinist bleef ongedeerd. Dr Peeters dezer gemeente, dadelijk ter plaatse gekomen, 
kon bestatigen dat den toestand der gekwetsten niets bezwarends opleverde”.

Jacques Indekeu, 34 jaar oud, huwde op 9 februari �90� te Rekem met de  
26-jarige Francisca Lucia Hubertina of Francine Janssen, die in Rekem geboren was op  
�5 april �874.
Behoudens de stokerij had Jacques Indekeu ook een watermolen te Neeroeteren, 
namelijk de Leverenmolen die hij van zijn vader Jean Mathieu moet geërfd hebben, 
en die hij in �905 verkocht. Een andere watermolen, ook van zijn vader geërfd, na-
melijk de Klaaskensmolen, behield hij. Omstreeks �9�6 bouwde hij hem om tot een 
houtzaagmolen (thans de enige in zijn soort in Vlaanderen!)
In �905 was hij eindelijk tot notaris benoemd, meer bepaald te Hamont. In �9�� 
overleed notaris Henri Eyben van Neeroeteren en Jacques trok vanuit Hamont terug 
naar zijn geboortedorp en was er notaris van �9�� tot �938. Hij overleed er, 87 jaar 
oud, op 7 april �954. Zijn echtgenote Francine Janssen overleefde hem nog vele 
jaren en was bijna 98 toen ze in Hasselt op �� april �972 overleed.
Van hun negen kinderen werden er liefst drie notaris, terwijl twee andere zonen 
pater-jezuïet werden. De kinderen:
- Gerard (geb. �902), gehuwd met de Brusselse Suzanne Corbeel (geb.�908), 

die eerst notaris te Leopoldsburg was, maar later te Haren bij Brussel;
- Madeleine (geb. �903), echtgenote van Jozef Spaas (�897-�992) uit Sint-

Huibrechts-Lille;
- Jean (geb. �905), jezuïet;
- Michel (geb. �906), gehuwd met Marie-Louise Sallets uit Betekom, notaris te 

Neeroeteren van �938 tot �968;
- Jacques (geb. �908), jezuïet;
- Marie-Louise (geb. �9�0), die huwde met Jan Roex (�905-�979), apotheker te 

Bree;
- Eugène (geb. �9�3), arts, die in �948 omkwam bij een jachtongeval in Congo;
- Franz (geb. �9�5), echtgenoot van Louise Goffin (geb. �923), notaris te 

Zoutleeuw;
- Flore (geb. �9�7), studiemeesteres bij de Blauwe Nonnen in Hasselt, stad waar 

ze nog altijd verblijft (rusthuis in Demerstraat). 
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Flore, het laatste kind, werd geboren in volle Eerste Wereldoorlog (�9�4-�8). 
Belgische soldaten aan het front kregen nieuwtjes van thuis via het maandblad De 
Maeseyckenaer, dat in Le Havre werd uitgegeven, en waarvan de plaatselijke cor-
respondenten Paul Eyben en Jacques Indekeu bleken te zijn.
Jacques Indekeu was de eerste van een hele dynastie notarissen Indekeu te 
Neeroeteren (zoon Michel, kleinzoon Robert, achterkleindochter Anita). Aanvankelijk 
was het notariaat gevestigd aan het dorpsplein, met Robert aan de Maaseikerweg 
(naast de zuivelfabriek).
De afstammelingen van Jacques Indekeu noemen we in de familie: “tak Neeroeteren-
dorp”.

jacobus indekeu-nulens (1853-1925)
bierbrouwer, ontginner en vader van een groot gezin (16 kinderen!)
(generatie 3, deel 3)

Matheus jacobus Wilhelmus Indekeu, die in het dagelijkse leven bij zijn tweede 
voornaam zal genoemd worden, zag het levenslicht op 7 maart �853. Hij was later 

Matheus Jacobus Wilhelmus/Jacques Indekeu-Nulens. Bovenaan links als veertiger en 
rechts in zijn oude dag; in het midden zijn echtgenote Maria Helena Ferdinandina Nulens.

De grote familiefoto onderaan werd genomen in 1924 n.a.v. de professie als Ursuline te 
Maaseik, van dochter Gerardine. Van links naar rechts, op de voorste rij: Fernanda, Gerardine, 

moeder Nulens, vader, Anna, Lambert. Op de tweede rij van links naar rechts: Albert 
Agemans, Agnes Millech, Charles, Maria, Martha, Josephine Deckers, Leopold. Op de laatste 
rij van links naar rechts: Alice, Jack, Gabriëlle Vertessen, Pauline, Jozef Indekeu (Meeuwen).
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o.m. bierbrouwer. Op dinsdag 3� augustus �880 huwde hij, 27 jaar oud, te Bree 
met de 2�-jarige Maria Helena Ferdinandina Nulens, die in Bree op 9 augustus 
�859 geboren was als dochter van Leopoldus Nulens en Maria Theresia Frencken. 
Ook Helena Nulens stamde uit een bierbrouwersfamilie, zowel aan vaders- als aan 
moederszijde.

Bierbrouwer Matheus jacobus Wilhelmus Indekeu werd 72 jaar oud. Hij overleed 
op 26 oktober �925. Maria Helena Ferdinanda Nulens overleefde haar man nog  
8 jaar. Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar op 24 mei �933.
Dat we op stamvader Jacobus Indekeu-Nulens iets uitgebreider ingaan, heeft twee 
redenen:
- hij is de overgrootvader van één van de samenstellers van deze brochure;
- hij liet een interessante autobiografie na, waaruit we hierna putten; in schuine 

druk zijn eigen woorden (vandaar de ik-vorm) en in rechte druk onze toevoe-
gingen.

Mijn grootvader Matheus Indekeu (�786-�850) bouwde in 1828 een huis aan den 
bassin der Zuidwillemsvaart, waar mijn vader Johannes Jacobus (�825-�857) na 
zijn huwelijk in 1851 zijn intrek nam. Hij bouwde er de schuur alsmede een gebouw 
tegen het huis voor stallingen en zolders. In 1857 stierf hij plotseling ten gevolge der 
zwarte pokken, op 32-jarige leeftijd. Ik was toen nog geen 4 jaar oud en heb hem 
dus amper gekend.
In dit huis wierd ik geboren op 7 maart 1853 en bracht er mijne kinderjaren door 
onder de leiding van eene godvreezende en zeer werkzame moeder. Eene boerderij 
waaraan door mijn vader zaliger een klein siroopfabriek was toegevoegd, maakte de 
broodwinning uit. 
1856-59 vertrouwde men mij in de bewaarschool pas te Neeroeteren opgericht en 
gehouden door zusters. In de jaren 1859-1866 ging ik ter school bij den lang betreurden 
onderwijzer Martinus Lipkens, van Tongerloo geboortig. De school was gelegen tegen 
de kaplanie, langs de kleine beek op het kerkhof. Na de Paasch-vacantie 1866 vertrok 
ik naar het pas opgerichtte college te Bree. Ik was gehuisvest deels bij mijne tante op 
Genamolen te Beek en deels bij mijn heeroom E.H. Martinus Indekeu (�8�7-�88�),  
in dien tijd pastoor te Gerdingen. Dit gesticht werd bestierd door den E.H. Ketelbueters. 
Als Professoren waren werkzaam de E.E.H.H. Closset en Frison kaplaans te Bree en 
de H.H. Muls en Cuppens, leeken. Ik studeerde er af in augustus 1869.
In den herfst van dit jaar hielp ik aan de werkzaamheden van het siroopfabriek, en op 
1 januari 1870 verhuisden wij naar de brouwerij op het voorvaderlijk goed Lipsenhof. 
De gebouwen waren in erbarmelijken toestand, het huis onbewoonbaar, schuur, stal 
en verdere nevengebouwen versleten. Het huis wierd onmiddellijk betamelijk gemaakt 
en in 1871 bouwden wij eene nieuwe schuur die nu gaat gebezigd worden voor 
brouwerij en mouterij. In 1872 wierd de oude stal in steenen opgetrokken. Deze van 
geenen dienst meer zijnde, is afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe huis 
in 1912 gemetst. Het materieel in de brouwerij was zoo gebrekkig mogelijk, even als 
de moutvloer en de bierkelder. Het bier wierd sterk gebrouwen, en was dikwijls niet 
klaar, maar de menschen waren in dien tijd ligt tevreden. De boerderij was nogal 
groot en wierd bestierd door een bejaard en ervaren knecht Hendrik Broekx van 
Tongerloo, die bij ons na 35 jaren dienst in 1893 overleed.
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Mijn broer Martinus (�854-�940) eindigde in 1872 zijne studiën te Bree en mijn 
broer Charles (�856-�9�9) in het collegie te Weert. Er werd besloten dat ze samen 
naar het Klein Seminarie te St. Truiden zouden verhuizen, en ik vertrok met mijne 
broeders, doch om na een jaar verblijf, ditmaal voor goed weer te keren. Charles 
was ook van gedacht dat hem het studeren te zwaar viel en bleef kort daarna aan 
huis. Het scheen mij niet praktisch om samen aan dezelfde zaak gaan te werken 
en ik nam de gelegenheid waar die zich aanbood om de zaken over te nemen van 
mijn oom Jos Schoolmeesters en mijn tante Maria Catherina Indekeu te Beek bij 
Bree. Ik landde daar aan op 11 augustus 1875 en oefende mij zoozeer mogelijk in 
den molderstiel tot den dag der overname 1 januari 1876. Oom en Tante betrokken 
het huis dat zij in het dorp van Beek gebouwd hadden. De overname omvatte o.m.  
3 paarden, 12 stuks hoornvee, karren en verder akker en molengetuig, de in magazijn 
staande molensteenen, de grassen in de schuur, in het veld en op zolder, enz. Mijn 
huishouden bestond uit eene keukenmeid en eene stalmeid, twee moldersgasten en 
drie paardenknechten. Een scherper twee of drie dagen in de week, een daglooner 
bijna altijd, eene werkvrouw dikwijls. De duurte der granen maakte in die tijden de 
molster nogal winstgevend, en, al waren de lasten groot er bleef toch nog winst aan 
over. Maar dat gesjouw viel me tegen en ik vertrok den 1 januari 1879. Mijn oom 
was overleden in 1877 en ik had voor mijne tante eenen huurling opgezocht, die mij 
zou opvolgen, toen ik naar Neeroeteren terugkeerde. In gezelschap met een makker 
richtte ik er een sigarenfabriek op, maar wierd al spoedig gewaar dat ik voor dat vak 
niet in de wieg was gelegd. Na een jaar verliet ik die zaak, doch niet zonder er van 
die pluimen in te laten die mij te Beek waren aangegroeid.
In �879 brak de bekende “schoolstrijd” uit en als goede katholiek was ik initiatief-
nemer en “sponsor” bij de oprichting van een katholieke school te Neeroeteren.
Intusschentijd, Sept. 1879, was mijn broeder Charles getrouwd en naar Exel verhuisd 
en ik kon niet beter verzinnen dan maar wederom bij moeder het oude vak aannemen. 
Met Pinxteren 1880 vierde broeder Martinus zijn eerste H. Mis, en ik zou ook van 
levensstaat veranderen. Mijn huwelijk met Helena Nulens (�859-�933) werd voltrokken 
te Bree op 31 augustus 1880. Wij namen onze intrek bij moeder en werkten er voor 
algemeene rekening tot 1 januari 1886 wanneer ik brouwerij en boerderij overnam. 
Ons huis was in slechten staat, en het beviel mij beter een nieuw te bouwen aan 
den bassin waar ten minste goede gebouwen bestonden om in brouwerij-mouterij 
te werden overgemaakt. In 1887 wierd het huis onder dak gebracht en in den zomer 
daaropvolgend voltrokken. Brouwerij en mouterij wierden verhuisd en daags voor 
St-Lambertus kermis namen wij er onzen intrek, dus in september 1888.
Mijne moeder (Antoinette Gielen) die ons vergezelde, heeft er nog 15 jaren met ons 
verbleven. Ze stierf dan 19 juli 1903 in haar 78ste jaar. Sedert ons verhuizen had ik 
den akker zeer verkleind. Ik had dus niet teveel bezigheden. ’T Was in het begin dat 
men ons de kunstmeststoffen leerde gebruiken. Er bestond in de omstreken nog 
geen huis tot uitverkoop, en ik heb dien handel dan 5 of 6 jaren gedragen. Na dien 
tijd kwamen er overal huizen voor uitverkoop en ik hield op den artikel om te zetten 
temeer daar zich eene zaak voordeed, die eene gansche omwenteling in mijne zaken 
en bezigheden zou brengen.
De Geystersche heide te Neeroeteren, groot 700 hektaren, wierd ten jare 1865 ver-
kocht voor 256.000 fr aan de H.H. Willem Fléchet en Eugeen Claes aannemers te 
Luik. De heide bestond dan uit hooge streeken en eene menigte vennen die zelfs bij 
zomerdag niet droog kwamen, Den ganschen zomer zat er volk strooisel te kappen. 
De verkoop van de hei was dan ook ongaarne door de bevolking gezien.
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Het droog maken der vennen trok het eerst de aandacht der ontginners. Met groote 
onkosten zochten zij in het verbeteren der witbeek voldoenden afloop naar de Maas, 
aan ’t wit paard te Ophoven. De witbeek, de tapziep, de schansziep, de schaagterbeek 
wierden rechtgetrokken en merkelijk vergroot en weldra, doch ten prijze van grove 
kosten liep de eigendom droog. De eigenaars bouwden de winning (ferme “l’Avenir”) 
waar weldra 20 paarden en 12 koppelen ossen iederen morgen uit de stallen wierden 
gebracht om in die ongeregelde velden de ploeg gaan te trekken. Na korten tijd oogste 
men graan op ongeveer 300 hektaren in die streeken die tot cultuur het best geschikt 
schenen. De uitslagen waren echter wel niet diegene die de ontginners verwacht 
hadden … en ze waren zeer genegen tot verpachten over te gaan. In den zomer 1890 
had ik reeds van de familie Fléchêt in huur genomen 16 hektaren weiland. Ik nam in 
huur om te aanvaarden 15 maart 1891 den eigendom Pennoy–Claes 56 hektaren, en 
de winning met 55 hektaren. De gezamenlijke grootte der aanpachtingen bedroeg  
130 hektaren en het eerste jaar gaf eene winst van 7000 fr. Dit gaf moed om in 
1892 over te gaan tot aankoop van (…) 55 hektaren akker en weiland, 28 hektaren  
dennenbosschen en er groeiden ongeveer 300 canadasbomen; en later 42 hektaren 
onbeplantten eigendom gelegen ten noorden van den voorgaander. In totaal ging ik 
dus op �25 ha land- en bosbouw bedrijven, en later ook nog fruitteelt.
Reeds voor mijn intrek op de winning hield ik een kudde schapen in genootschap 
met Pieter Segers van Solt. Wij kochten dragende ooien in de omstreken van Horst 
en Venray. Het schaap is teder van gestel en weinig geschikt voor mijn gronden, en 
wij hielden op bij gebrek aan voldoende winst. In 1898 begon ik met neef Jacques 
Indekeu, candidaat-notaris, een samenwerkende landbouwstokerij en hield er –in dat 
verband- ongeveer 60 à 70 runderen op na. Ingevolge ongunstige overheidsmaat-
regelen hielden we hiermee op in �902.

Ik had intussen een groot gezin opgebouwd, want op 2� jaar tijd werden ons liefst 
�6 kinderen geboren: 
- Leopold (1881-�944), in 1911 gehuwd met Josephine Deckers, na zijn col-

legestudies te Bree (omstreeks �900?) koos hij ervoor geen hogere studies te 
volgen en werd brouwer te Neeroeteren;

- Maria (1882-�935), vanaf 1909 Zuster Ursule bij de Ursulinen te Maaseik;
- Charles (1883-�942), dr in de rechten (na studies te Leuven �905-�9��), 

thans gevestigd te Neerpelt, later gehuwd met Agnes Millech, en notaris te 
Lommel;

- Damien (1884-�969), na middelbare studies te St-Roch en studies agronomie 
(te Leuven?) vertrok hij naar Congo 3 dec 1910 als agent de culture. Thans te 
Tshopo bij Stanleyville, later gehuwd met Anna Geusens;

- Ferdinand (1885-�886), overleden nog voor hij één jaar oud was;
- Anna (1886-�968), trad in het klooster der zusters van Maria te Leuven 1908. 

Thans werkzaam te Herderen;
- Pauline (1888-�972), trouwde 1 mei 1916 Joseph Indekeu van Meeuwen,  

die later stichter-directeur van de brouwerij te Alken werd;
- Lambert (1889-�978), Ingenieur in de suikernijverheid; doet op dit ogenblik 

(�9�7?) zijne eerste Campagne te Sas van Gent, later gehuwd met Gabriëlle 
Vertessen, fruitkweker te Neeroeteren;

- Jack (1890-�945), na middelbare studies te Sint-Truiden en Namen, Student in 
de medecijnen aan de hoogeschool te Leuven. In den oorlog vrijwilliger, later 
gehuwd met Maria De Wilde, directeur melkfabriek Neeroeteren;
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- Fernanda (1892), trouwde 3 januari 1922 Albert Agemans van Casterlé 
(Kasterlee);

- Leon (1893-�9��), die als kind stierf;
- Edouard (1894-�895), overleden nog voor hij één jaar oud was;
- Marthe (1895-�942), zuster Angèle bij de Ursulinen te Maaseik (ingetreden in 

�925);
- Gérardine (1897-�985), trad in het Ursulinenklooster te Maeseyck 5 februari 

1922 als zuster Hélène;
- Alice (1898-�997), ongehuwd, bleef in Neeroeteren als steun en toeverlaat was 

voor oude of zieke familieleden;
- Charlotte (1902-�903), een nakomertje dat we vroeg moesten afgeven.

Het uitbreken van den oorlog begin Augustus 1914 heeft natuurlijk onze werkzaam-
heden heelemaal het onderste boven gezet. Door de overrompelaars wierd moord 
en roof en brand gepleegd op verscheidene hoeken van ’t land. Te Visé, Aerschot, 
Leuven, Dendermonde, Lanaeken, Exel enz. en de gansche bevolking was ten 
prooi aan afschrik voor het naderen der eerste vijandelijke legers in onze streek.  
De menschen vluchtten uit hunne huizen en gingen zich verbergen in bosschen 
en struiken, met zich voerende paarden, hoornvee, kleedingstukken, lijnwaad en 
al wat aan kostbaarheden te redden viel. Niet alleen geldwaarden, maar insge-
lijks handelspapieren van eenige aangelegenheid wierden verborgen, en op heden  
(27 Dec 1915) was ik verplicht die papieren en ook dit register uit de vocht te halen en 
aan de kachel te brengen (om te drogen). Toen wij met onze zaken vluchtten hadden 
wij niet het vooruitzicht dat de oorlog van zoo langen duur zou wezen. In �925 schreef 
het Maeseycker Weekblad over mij: “Wie hem hulp vroeg heeft hij ze mild geschonken. 
Tijdens de wereldoorlog (�9�4-�9�8), toen ook hier overal de nood zich nijpend deed 
gevoelen en in de steden vooral ontzettend veel gebrek werd geleden, heeft hij zich 
werkelijk afgesloofd om den nood te leningen waar hij slechts kon. Niet minder dan tien 
kinderen uit het Walenland heeft hij te zijnen laste genomen jaren lang, en vier had hij 
er voortdurend bij zich in huis, die er werden behandeld als kinderen van het gezin”.
Als hevig patriot wilde ik absoluut dat één van mijn zonen als vrijwilliger in het leger 
dienst zou nemen. Omdat ik dreigde zelf het uniform aan te trekken als niemand van 
mijn zonen zou gaan, gaf uiteindelijk zoon Jack (op dat ogenblik student genees-
kunde te Leuven) zich op en bleef vier jaar lang aan het IJzerfront.

De winning is op 1 Januari 1918 overgenomen door mijn zoon Lambert. Op die 
manier werd hij hereboer aan de Kinrooierdijk �0; hoofdzakelijk fruitteler, maar 
ook beheerder van aanplantingen van rijshout (twijgen of “wissen”). Zijn verzorgde 
Leopold II-baard gaf Lambert Indekeu een aristocratische allure, maar de plaatselijke 
bevolking durfde hem wel eens ‘de Baard van ‘Ki:e’ noemen. Net als zijn achterneef 
notaris Michel Indekeu was hij lid van de raad van beheer van het Technisch Instituut 
Sint-Jansberg te Maaseik. Lambert werd 89 jaar oud; hij overleed te Neeroeteren 
op 26 september �978.

Zeker in de jaren �890 en �900 zetelde Jacobus Indekeu in de Neeroeterse ge-
meenteraad. In �908 kocht hij van de familie Jan Cornelissen-Erens uit Opoeteren 
de Volmolen, die hij in �9�� liet vergroten en in �9�9 verkocht aan molenaar Leonard 
Cuppens-Flipkens. 
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Jacobus Indekeu hield van verzen en rijmen. Gelegenheid daartoe kreeg hij bij-
voorbeeld bij de geboorte van een Jacques in de familie. Die voornaam was bij 
de Indekeus zo populair dat men de dragers ervan ging nummeren om ze nog 
uit elkaar te kunnen houden. Jacques � was Peter Jacob (geb. �849), brouwer te 
Meeuwen, Jacques 2 was hijzelf (geb. �853); Jacques 3 was de notaris te Hamont 
en Neeroeteren (geb. �866); Jacques 4 was de zoon van �, die omstreeks �903 naar 
Engeland vertrok (geb. �880); Jacques 5 was de zoon van 2 en later directeur van 
de Neeroeterse melkerij (geb. �890); 6 was een zoon van 3, de later pater-jezuïet 
(geb. �908), 7 was aanvankelijk de zoon van 4, geboren in Londen omstreeks �9�3, 
maar toen die jong overleed, ging het nummer over op de oudste zoon van Leopold 
Indekeu-Deckers (geb. �9�4); 8 was de zoon van brouwer Jozef in Alken (geb. �920), 
9 was de zoon van Charles Indekeu-Millech (geb. �924), enz.

In de �7de, �8de en �9de eeuw was Matheus, ook wel Jean Mathieu, als voornaam 
in trek bij de familie, maar ook Arnoldus was erg geliefd. De verklaring voor de 
laatste voorkeur is niet ver te zoeken: Arnoldus was de patroonheilige van de … 
brouwers. 

De afstammelingen van Jacobus Indekeu noemen we in de familie: “tak Neeroeteren-
kanaal”.

(wordt vervolgd)
Bruno Indekeu & Leo Cuppens
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staMreeksFlarden...

craeYe en Maertens
Misschien kan deze korte bijdrage de start zijn van een nieuwe rubriek in Vlaamse 
Stam. Veel onderzoekers hebben zoals ik “flarden” van stamreeksen met verschil-
lende namen van aangetrouwde families. Ze vinden weinig hun plaats in artikels 
want ze zijn onvolledig. Toch kunnen ze ongetwijfeld voor velen een interessant 
aanknopingspunt betekenen. Hieronder geef ik een paar voorbeelden.

Jan CRAEYE
|

Quintyn CRAEYE�

+ Zwevezele, �7.09.�566
|

�e huwelijk
x N.N.

2e huwelijk
x N.N. die na �566 hertrouwde

met Andries KNUEVELE

Joerkin
x �0.02.�549

Daenkin
x 22.06.�544

Jaecquemyne
x

Maeyken
(+ voor �6�2)|

Mayken
Vandecappelle

Catheleyne
LAUWERS

Marijn
LAMPSINS

Jacob MAERTENS2

° ca �400/�430
|

Daneel LAMSIN x N.N. MAERTENS
ca. �430-ca. �479

|

Jan MAERTENS
ca. �460 – ca. �493

|

Amant Olivier
x Margriet 
BYBAUW

fa. Wouter & 
Mayken

Jossinkin Trijskin
° ca. �490
x Adriaen 

Goetghebuer

verdere afstamming
bekend

Erik Lamsens

� Rijksarchief Kortrijk, Wezerij nr. 46 (Zwevezele), microfilm �074�4� en nr. 53 (Zwevezele), mi-
crofilm �074�47.

2 Rijksarchief Kortrijk, Wezerij, nr. 33, Zwevezele, f° ��6r°; nr. 35, Zwevezele, f° 3�2v° en nr. 37, 
Zwevezele, f° �v°.
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een aMerikaans genealogiscH raadsel
Onderstaand genealogisch raadsel vonden we in het archief van een Amerikaanse 
electronische nieuwsgroep: �

Twee grootmoeders met hun twee kleindochters,
Twee vaders met hun twee echtgenotes,

Twee moeders met hun twee zoons,
Twee zusters met hun twee broers,

Toch slechts zes lichamen liggen begraven hieronder
Allen wettelijk geboren en incest zonder

Hoewel gevonden in de Nieuwe Wereld is daarom nog niet uitgesloten dat dit raad-
sel toch al eeuwenoud kan zijn maar we hebben geen gegevens over de herkomst. 
Wel is het zeker niet een variant van het raadsel uit �504 waarover we al in �999 
publiceerden 2 maar dit raadsel kan mogelijk wel in dezelfde sfeer ontstaan zijn. De 
heel oude raadsels waren bedoeld als hersenbrekers voor juristen. Zij konden er 
hun bedrevenheid in de materie van het wereldlijke en kerkelijke recht met betrek-
king tot huwelijken onder verwanten mee op de proef stellen. Deze raadselliteratuur 
ontwikkelde zich rond het werk van Johannes andReae (ca �270–�348), Lectura super 
arboribus consanguinitatis et affinitatis (wiens handschriftelijk werk voor het eerst in 
Nürnberg werd gedrukt in �477), dat deze materie behandelt. 3

Zoals steeds met dergelijke raadsels mag men de oplossing niet zoeken door beroep 
te doen op buitenechtelijke relaties, en ook oud-Egyptische dynastieke toestanden 
als broer-zuster, vader-dochter, grootvader-dochter huwelijken zijn uit den boze, 
zoals ook nadrukkelijk gezegd in de laatste zin. 

Er zijn wel een aantal onduidelijkheden. 

Een eerste betreft het geval van een oom-nicht huwelijk: moet dit ook op basis van 
de laatste regel als uitgesloten beschouwd worden? Om die knoop door te hakken is 
het Van Dale woordenboek in dat opzicht helemaal niet behulpzaam, want onder het 
lemma ‘incest’ wordt gesproken over ‘naaste bloedverwanten’ zonder enige nadere 
specificatie wat precies onder ‘naaste’ moet begrepen worden. 4 Nu waren oom-nicht 
huwelijken niet a priori uitgesloten door de Kerk maar een pauselijke dispensatie was 

� Internet mailing list (ROOTS-L) uit �993 in het Engels: Two grandmothers, with their two grand-
daughters; Two fathers, with their two wives; Two mothers, with their two sons; Two sisters, with 
their two brothers; Yet but six corpses in all lie buried here; All born legitimate, free of incest 
clear. 

2 Zie onze artikels: P. donChe, ‘Een genealogisch raadsel uit �504’, in: Vlaamse Stam, jrg. 35 
(�999) pp. 27�-274; Idem, ‘Een genealogisch raadsel uit �690’, in: Vlaamse Stam, jrg. 36 (2000), 
pp. 63-66; Idem, ‘Nog een genealogisch raadsel’, in: Vlaamse Stam, jrg. 39 (2003), pp. 453-456 
en pp. 609-6�4 (de oplossing); Idem, ‘Een genealogisch raadsel uit �6�9’, in: Vlaamse Stam, jrg. 
42 (2006) pp. 444-450.

3 Giovanni d’andRea, Lectura super arboribus consanguinitatis, affinitatis necnon spiritualis  
cognationis, Nürnberg, Creunser, �477, �478 en Nürnberg, Lotter, �500.

4 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, Utrecht/Antwerpen, 2005, lemma incest: 
1. bloedschande: geslachtelijk verkeer tussen naaste bloedverwanten, die geen huwelijk kunnen 
aangaan. 
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wel nodig (in de terminologie van het kanoniek recht is dit een huwelijk tussen �ste en 
2de graad). Ook voor huwelijken tussen 2de graadverwanten (= kinderen van broers 
of zusters, Fr: cousin, cousine) was pauselijke dispensatie nodig; voor huwelijken 
tussen verdere graden was een bisschoppelijke dispensatie voldoende.

Uit diverse voorbeelden van vroegere genealogische raadsels weten we evenwel dat 
een oplossing altijd mogelijk was zonder huwelijken tussen al te nauwe bloedver-
wanten. Ook hier kunnen we de lezer inlichten dat een oplossing mogelijk is zónder 
pauselijke dispensatie. Maar ook mét pauselijke dispensatie is er een oplossing en 
wel een heel andere, mogelijk. In feite steken er in deze verzen dus twee opgaven.

Een tweede onduidelijkheid steekt in de vierde regel: twee zusters met hun twee 
broers. Hoe moet dit begrepen worden? Gaat het om twee zuster-broer paren, 
waarbij de vrouwen in die paren onderling geen (half)zusters zijn, of bedoelt men 
dat ze toch hetzij halfzusters hetzij volle zusters van elkaar zijn en daarbovenop ook 
nog eens elk een (half)broer hebben. De zin is niet duidelijk genoeg geformuleerd 
om uitsluitsel te geven maar we gaan ervan uit dat men eenvoudigweg bedoelt: 
twee zuster-broer paren en geen verdere eisen stelt aan een familieband tussen 
de vrouwen onderling. Dit is immers analoog aan de 2de en 3de zin: twee vaders …, 
twee moeders… Twee vaders (resp. twee moeders) kunnen onderling niet weder-
zijds elkaars vader (resp. moeder) zijn. De eerste familieterm in de 2de en 3de zin kan 
enkel zinvol zijn in relatie met de familieterm verderop in de zin (resp. echtgenotes 
en zoons), d.w.z. twee vader-echtgenote paren en twee moeder-zoon paren. Dan 
is het allicht ook zo dat men in de �ste zin de zusters in relatie tot de broers moet 
interpreteren en niet in onderlinge relatie.

Voorafgaande analyse

Om dit raadsel op te lossen, gingen we op de gebruikelijke manier te werk: eerst 
zoveel mogelijk uit de tekst zelf afleiden zodat de vraagstelling zich reduceert en 
een oplossing zich a.h.w. vanzelf aandient.

Hierbij maken we gebruik van grafische voorstellingen. Daarin stellen we mannen 
voor door middel van vierkanten, vrouwen door cirkels, als het geslacht onbestemd 
is door een zeshoek. Gearceerde vierkanten of cirkels stellen één van de 6 begraven 
personen voor.

Bekijken we eerst even de 5de zin. Deze zegt dat het in het totaal om 6 personen 
gaat. De 2de zin heeft het over twee zonen. Van de 6 personen zijn er dus minstens 
2 mannen. De eerste zin heeft het over twee grootmoeders en hun twee kleindoch-
ters: dit zijn allen vrouwen, maar hoeveel vrouwen zijn dit? 4 is uiteraard het eerste 
waar men aan denkt, maar… het kan ook 3 zijn! Als de kleindochter in het eerste 
grootmoeder-kleindochterpaar zelf de grootmoeder is in het tweede grootmoeder-
kleindochterpaar. Minder dan 3 kan natuurlijk niet. 

Een oplossing bestaat dus uit ofwel 4V-2M ofwel 3V-3M. 
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Uitsluiting van een oplossing 3V-3M

Onderzoeken we eerst even de configuratie 3V-3M. 

In figuur � staan de drie vrouwen die samen twee grootmoeder- 
kleindochter paren vormen. Hieraan moeten nog drie mannen toege-
voegd worden.

De 2de, 3de en 4de zin zeggen resp. dat er in de oplossing ook twee vader- 
echtgenote paren, twee moeder-zoon paren en twee zuster-broer paren 
moeten voorkomen.

De drie vrouwen behoren allen tot verschillende generaties: een eerste, 
een derde en een vijfde generatie. Van de drie mannen moeten er twee 
zijn die een (half)broer zijn van een vrouw. Deze kunnen we gemakkelijk 
toevoegen aan het schema. Maar in de oplossing moeten ook twee echt-
genoten voorkomen. De derde man, nog niet gebruikt in een zuster-broer 
paar kan eenvoudig echtgenoot gemaakt worden van de vrouw die nog 
geen broer had, maar daarmee zijn alle mannen ‘opgebruikt’ en we moeten 
nog een tweede echtpaar hebben. Het andere echtpaar zoeken in een 
paar dat al broer-zuster is, is natuurlijk uitgesloten, de vrouw moet gezocht 
worden niet in dezelfde maar in een andere generatie, maar dat leidt dan 
ofwel tot een man gehuwd met de kleindochter van zijn zuster, een man 

gehuwd met zijn grootmoeder, een man gehuwd met de achter-achterkleindochter 
van zijn zuster of een man gehuwd met zijn betovergrootmoeder. De tweede en de 
vierde zijn natuurlijk ook uitgesloten, de derde is chronologisch bijna onmogelijk  
(er zou een leeftijdsverschil van ong. 80 jaar zijn). De eerste is misschien nog mogelijk. 
Maar vergeten we niet dat we volgens de 2de zin ook nog twee moeders met hun 
zonen moeten hebben. Hieraan voldoen wordt nu helemaal onmogelijk.

Een oplossing bestaande uit drie vrouwen en drie mannen is er dus niet. 

De configuratie 4V-2M

We weten nu dat de oplossing bestaat uit 4 vrouwen en 2 mannen. 

De 3de zin zegt dat er ook twee moeders met elk hun zoon moeten in voorkomen. 
De moeders, die verschillend moeten zijn (anders zijn er geen twee moeder-zoon 
paren), maken dus twee van de vier vrouwen uit de oplossing uit. De twee zoons 
moeten ook de al hoger genoemde twee mannen zijn, want meer dan twee mannen 
zijn er nu eenmaal niet.

De 2de zin zegt dat in de oplossing ook twee echtparen steken, de echtgenoten in die 
echtparen kunnen ook weer niet anders dan die twee mannen zijn. Elk man is dus 
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zowel een echtgenote als een zoon, als een vader. 5 Die echtgenotes mogen natuurlijk 
niet de moeders van de mannen zijn, dus zijn het de overige twee vrouwen. 

Zie figuur 2 voor waarover we op dit ogenblik al zeker zijn betreffende de oplossing 
van het raadsel. Maar dit bevat in totaal al 6 personen en is duidelijk nog niet de 
oplossing, want er komen nog geen grootmoeder-kleindochter paren in voor. Tussen 
de vier vrouwen in figuur 2 voorgesteld zullen er overlappende personen moeten 
steken, zodat we terug ruimte hebben om nog twee kleindochters toe te voegen. 
A kan wel niet dezelfde persoon zijn als C, want dan zou B gehuwd zijn met zijn 
moeder, en analoog kan D niet dezelfde persoon als F zijn. De enige oplossing is 
dat A en F dezelfde persoon zijn en ook C en D. Zie figuur 3.

Nu zijn er twee vrouwen minder, maar we hebben nog nergens kleindochters. De twee 
vrijgekomen plaatsen kunnen precies opgevuld worden door twee nieuwe vrouwen, 
G en H te introduceren als kleindochters. En hiermee hebben we een oplossing voor 
het raadsel. Zie figuur 4.

Verifiëren we het geheel nog eens: twee grootmoeders met hun twee kleinkinderen: 
dit zijn AF en H en CD en G. Twee vaders met hun twee echtgenotes: dit zijn B,  
gehuwd met CD en E gehuwd met AF. Twee moeders met hun twee zoons, dit zijn AF 
en B en CD en E. Twee zusters met hun twee broers: de zuster-broer paren mogen 

5 Met dit laatste moeten we oppassen. Het raadsel zegt weliswaar dat er twee vaders begraven  
zijn, maar dat betekent niet dat er van hen ook een kind in dat graf begraven móet zijn.  
Een vader is niet minder vader als geen van zijn kinderen bij hem begraven is.
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ook halfzuster met halfbroer zijn (d.w.z. slechts � i.p.v. 2 ouders gemeenschappelijk 
hebben). Die vinden we inderdaad: G en E hebben een gemeenschappelijke moeder 
CD en H en B hebben een gemeenschappelijke moeder AF. Alle voorwaarden zijn 
vervuld. Het schema is de oplossing. 

We merken op dat in beide huwelijken AF-E en CD-B er nergens bloedverwantschap 
is. De partners hebben geen enkele gemeenschappelijke voorvader met elkaar. 

Een oplossing met pauselijke dispensatie

Als we huwelijken tussen oom en nicht toelaten, dan  
bestaat er een andere oplossing: zie figuur 5. 

De vier vrouwen maken we opeenvolgende kinderen van 
elkaar: moeder (A), dochter (B), kleindochter (C) en ach-
terkleindochter (D). Aan de moeder geven we een zoon 
(E) en aan de dochter ook een zoon (F). E huwt vervol-
gens zijn nicht C en zij hebben een niet nader genoemd 
kind (niet begraven in het graf), zodat E een vader is. 
Idem voor F die huwt met zijn nicht D en een niet nader 
genoemd kind hebben. 

In de figuur zijn er twee grootmoeder-kleindochter paren: 
A-C en B-D, twee vaders met hun echtgenotes: E-C en 
F-D, twee moeders met hun zoon: A-E en B-F en twee 
zuster-broer paren: E-B en F-C. 

De oplossing of een oplossing? 

Keren we nog even terug naar de eerste oplossing. 

Toen we G en H introduceerden hebben we ze meteen ook dochters van resp. B 
en E gemaakt. Het leidde in elk geval tot een oplossing, maar zijn we niet iets te 
snel door de bocht gegaan en niet een aantal andere mogelijke oplossingen voor-
bijgeschoten? 

Herinner u dat we G en H introduceerden om twee grootmoeder-kleindochter paren 
te creëren. Als tussenschakel gebruikten we B (resp. E). Een andere mogelijkheid is 
dat de kleindochter van AF via een volle broer (of volle zuster) van B, als grootmoeder 
AF heeft of zelfs via een halfbroer (of halfzuster) van B... 

Hieruit ontstaan alternatieve oplossingen maar wel in complexe configuraties. 

Na de al hoger gegeven oplossing is een eerste configuratie die we kunnen uitteke-
nen die waarbij G, via een volle zuster van B, kleindochter is van AF. Aan de andere 
helft van het schema behouden we de ‘compacte’ oplossing, nl. met H een dochter 
van E en kleindochter van CD. Zie figuur 6. 
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Hebben we nu nog steeds twee zuster-broer paren? Een ervan is in elk geval nog 
intact: H-B (zoals hoger). Het andere zuster-broer paar moet dan gevormd worden 
door G-E. Is zoiets mogelijk? Ja! Als de vader van G de echtgenoot X van CD is, dan 
hebben G en E een gemeenschappelijke vader: X. Dit is dus ook een oplossing. 

En meteen zien men dat de spiegelconfiguratie (ontdubbeling aan de rechterkant) 
ook een oplossing is, en dat bovendien een configuratie met beide kleindochters als 
dochter van een volle zuster van resp. B en E ook een oplossing vormt. Of er nog 
oplossingen zijn als we kleindochters introduceren niet via volle zusters maar via 
halfzusters van de mannen, dan worden de tekeningen nog veel complexer, maar 
het zijn ook oplossingen … 

Toch menen we niet dat de opsteller van het raadsel dergelijke complexe  
situaties voor ogen had. De relatief eenvoudige en zeer spiegelsymmetrische  
configuratie is ongetwijfeld wat hij voor ogen had.

Pieter DONCHE
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tHe Master genealogist 7 (deel 1)
Sinds januari 2005 bij het uitkomen van TMG 6.00 kregen we 12 gratis updates,  
na het uitkomen van Windows Vista en de nieuwste versie van Visual FoxPro besloot 
Wholly Genes zijn programma grondig te herschrijven om compatibel te zijn met de 
nieuwe Windows specificaties. De nieuwe update 6.13 werd bijgevolg een upgrade 
naar 7.00 en er dient voor betaald te worden. In dit artikel en volgende trachten we 
een overzicht te geven van de nieuwe zaken en oplossingen van problemen zonder 
ambitie te hebben van volledigheid. In dit eerste deel zullen we ons beperken tot 
de installatie, het programma zelf en werktuigen, in het tweede deel komen dan de 
rapporteringen en research aan bod.

installatie en windows vista
o TMG v7 volledig compatibel met Windows Vista. Het zal ook draaien onder Windows 
XP en Windows 2000. (Windows 98 en NT worden niet langer ondersteund).

o TMG 6 en TMG 7 kunnen beide draaien op dezelfde machine zonder conflicten 
(maar niet met hetzelfde project).

o Het TMG installatieprogramma laat u nu toe een taal te selecteren. Engels, Duits, 
Noors en Nederlands worden momenteel ondersteund. TMG zal ook onmiddellijk 
starten in de gekozen taal.

o Het nieuwe besturingssysteem van Windows is veel sterker beveiligd dan het 
vorige, zo laat Vista o.a. niet meer toe dat de gebruiker bestanden schrijft in de 
“programma boom” (program tree) of c:\Program Files\*. Dit laatste is ook de reden 
waarom een project uit een versie 6 van TMG enkel kan overgebracht worden via de 
back-up restore functie van TMG. TMG zal dan de verschillende paden van confi-
guratie, instellingen, rapporten, multimedia bestanden, enz… automatisch aanpas-
sen aan uw systeem. Eens een project aangepast is aan het nieuwe 7 formaat kan 
men niet meer terug. De back-up functie is ook aangewezen om versie 7 projecten 
te verplaatsen tussen twee computers met een verschillend OS (Vista en XP) het 
programma zal rekening houden met de verschillende paden.

eenvoudiger in gebruik
TMG krijgt dikwijls het verwijt een tamelijk ingewikkeld programma te zijn,  
dit heeft natuurlijk te maken met de ongekende mogelijkheden van het programma. 
Gebruikers van genealogieprogramma’s hebben nu eenmaal de gewoonte steeds 
meer te vragen van een programma en hoe meer een programma aankan hoe steiler 
de leercurve wordt.

o Beginnelingknoppen in het persoonsoverzicht maken het eenvoudiger de tags 
(namen, gebeurtenissen en relaties) toe te voegen, te bewerken, te wissen of 
de primaire status te wijzigen. Ervaren gebruikers kunnen deze nieuwe knoppen  
deactiveren met een nieuwe optie in de Voorkeuren.
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Figuur 1

o De opties en knoppen op het rapport definitiescherm werden herbekeken zoals 
gevraagd door de gebruikers

o De stukken log (multimedia bestanden) bevat nieuwe knoppen die het eenvoudiger 
maken eigenschappen van afbeeldingen toe te voegen, te bewerken, te wissen en 
na te kijken.

o De methode om de grootte van de vensters te veranderen werd herzien om consi-
stent te zijn met de wijze waarop de meeste andere Windows applicaties het doen. 
Wanneer u de rand van een venster versleept met de muis zal de tekst dezelfde 
grootte behouden en de plaats om data in te vullen vergroot zodat u meer informatie 
kunt zien op het scherm. De basis fontgrootte kan ingesteld worden door de mini-
mum fontgrootte in de Voorkeuren (vb. Lijsten, Project Verkenner en Memo's).
De nieuwe methode van werken is niet van toepassing bij het Familieoverzicht en het 
Kwartieroverzicht die geen baat zouden hebben bij de nieuwe aanpak. De basisfont 
voor deze vensters kan echter eveneens ingesteld worden in de Voorkeuren.
Gebruikers die de voorkeur gaven aan de objecten op schaal van de oude methode 
kunnen terugkeren naar die methode met een nieuwe optie in de Voorkeuren.

o Nieuwe herinnering pop-up vensters voor Tagtypes, Bronnen, en brontypes helpen 
u te herinneren hoe u de verschillende velden gebruikte en moedigen dus consistente 
invoer van data aan. Wanneer u een bron invoert, bijvoorbeeld, zal het venster u 
herinneren waar elk stukje informatie ingevoerd moet worden, hoe u memo's kan 
splitsen (wanneer gepast), wat u dient te bewaren voor het bronvermelding detail-
veld, etc.
Herinneringen kunnen aangepast worden maar standaard herinneringen worden 
toegepast op bestaande projecten die de standaard tag en brontypes gebruiken.
Herinneringsvensters openen en sluiten automatisch maar dit kan uitgeschakeld 
worden met een instelling in de Voorkeuren. Waar herinneringsvenster ter beschikking 
zijn, kan het venster geopend worden en gesloten met een nieuwe "lichtknop”.
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Figuur 2

o Een nieuwe functie zal u helpen bij het invoeren van nieuwe personen na te kijken 
of u geen dubbele personen invoert. Regels van overeenkomst worden gebaseerd 
op de naam en geboortedatum maar kunnen ook niet-primaire namen en andere 
criteria gebruiken. Een nieuwe Voorkeuren pagina geeft u controle over de regels 
van overeenkomst en criteria (Soundex, exacte spelling, aantal jaar, etc.).
Wanneer mogelijke dubbels gevonden werden, zal een knop voor de Selectielijst u 
toelaten die personen te onderzoeken zonder uw werk te verliezen op het persoon 
toevoegen scherm.

Figuur 3

o Nieuwe knoppen in het Beheer bronnen laten u toe bronnen in en uit te voeren. 
Selecteer alle bronnen of een specifiek subset en stuur ze naar een extern bestand 
dat vervolgens kan geïmporteerd worden in een ander project, gedeeld met een 
andere genealoog, etc.

o Nieuwe knoppen in het Beheer brontypes laten u toe brontypes in en uit te voeren. 
Zoals bronnen, kan u specificeren welke brontypes uitgevoerd dienen te worden en 
ze vervolgens te transfereren naar een ander project of genealoog. Genealogen die 
gespecialiseerd zijn in andere culturen kunnen brontypes samen met hun gepaste 
data invoervelden en uitvoermodellen uitwisselen, etc

o De bronuitvoer preview knoppen passen nu de formaatcodes toe (vet, onderlijnd, 
schuinschrift, etc.) eerder dan de codes zelf te tonen.
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o Nieuwe knoppen op het Tag invoerscherm maken het eenvoudiger om de vorige 
bronvermelding te herhalen of uit een lijst recente bronvermeldingen te selecteren.

o Een nieuwe knop op het bronvermelding invoerscherm laat u toe een nieuwe bron 
in te voeren zonder eerst naar het beheer bronnen hoeven te gaan.

o Een variëteit van nieuwe opties werden toegevoegd aan rechtsklik menu's zoals 
gesuggereerd door gebruikers. Bijvoorbeeld, de focusgroep heeft een rechtsklik 
menu optie met "Selecteer allen." De Project verkenner heeft een nieuwe rechtsklik 
menu "Wijzig focus naar deze persoon in andere vensters." (Dit is handig wanneer de 
Project verkenner niet gekoppeld is aan de andere vensters.) Het nieuwe Verbanden 
venster (zie verder) heeft rechtsklik opties "Voeg deze persoon toe aan focusgroep" 
en "Voeg al deze personen toe aan de focusgroep."

Meer analyse en research werktuigen.
o Een nieuw Verbanden venster toont alle personen (hoofdpersonen en bijrollen) die 
een gebeurtenis tag delen in gelijk welk opzicht met de focuspersoon. Een persoon 
kan meerdere keren verschijnen, elke keer met datum en type van gedeelde tag en 
de rol die hij of zij speelde. 
Dit handig nieuwe venster helpt u de "big picture" te zien door de "vriendenkring" 
van de focuspersoon te tonen in één navigeerbare lijst. 
Met rechtsklikken in het Verbanden venster, kan u het sorteren en filteren op verschei-
dene manieren of kan u het reduceren tot een lijst van unieke personen, elke daarvan 
toont het aantal gebeurtenissen die gedeeld worden met de focuspersoon.
Het Verbanden venster complementeert de andere topniveau vensters, kan tegelijk 
met die andere geopend worden, en is beschikbaar vanuit de lay-out werkbalk. Zijn 
grootte en positie kunnen bewaard worden samen met uw aangepaste scherm-
lay-out. De filter en sorteerinstellingen worden onthouden en opnieuw gebruikt de 
volgende keer dat u TMG gebruikt.

figuur 4

o De Lijst van getuigen op het tag invoerscherm toont nu de specifieke naamvariatie 
die geassocieerd werd met deze gebeurtenis voor elke getuige.

o De Selectielijst en Project verkenner kunnen nu gesorteerd worden op de laatste 
datum van bewerken.
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o De Selectielijst en Project verkenner ondersteunen nu een variëteit van sorterin-
gen op meerdere niveaus. Bijvoorbeeld, indien u een dozijn personen heeft met 
dezelfde voornaam en naam, kunnen ze nu gesorteerd worden binnen deze groep 
op geboortedatum of op overlijdensdatum. Andere sorteringen op meerdere niveaus 
zijn ook ter beschikking.

o De Research Log kan nu gefilterd worden op een sleutelwoord van de taak.

o De verwantschap calculator en de automatische verwantschap tag tonen nu 
ook verwantschap berekend via de partner van één van de twee hoofdpersonen. 
Bijvoorbeeld:

- derde neef van zijn echtgenote
- vrouw van haar derde neef
- schoonvader (vader van haar man)
- schoondochter (vrouw van zijn zoon).

o Y-DNA modellen werden bijgevoegd voor DNA verwantschap. De Mitochondriaal 
DNA (mtDNA) test bevat nu DNA verwantschap als een selectie.

Multimedia verbeteringen.
o Stukken accentueren laat u toe te "tekenen" op een afbeelding om ze te accen-
tueren. U bent eigenlijk aan het tekenen op een onzichtbare "ligger" bovenop de 
afbeelding, de originele afbeelding wordt niet gewijzigd.

o U kan gelijk welke kleur selecteren, verschillende tekengereedschappen gebruiken, 
en zelfs het transparantieniveau instellen van uw accentuering.

o Indien de geselecteerde afbeelding primair gemaakt werd, zal ze getoond worden 
in het afbeeldingvenster en uitgevoerd worden in box kaarten en andere rapporten 
die afbeeldingen ondersteunen.

o Op gelijk welk tijdstip kan u op "herzet" klikken om de accentuering te wissen en 
terug te keren naar de originele afbeelding.

besluit
The Master Genealogist is ontegensprekelijk één van de krachtigste genealogie-
programma’s op de markt. Meer informatie en een demo kan men downloaden op 
www.whollygenes.com of www.tmgned.be deze demo is steeds de meest actuele 
versie van het programma (momenteel 7.00) en werkt volledig gedurende 30 dagen. 
Na 30 dagen dient u het programma te registreren om het verder te gebruiken. 
Registratiecodes (unlock codes) kan u via mij bekomen, er zijn twee aankoopmoge-
lijkheden met of zonder Engels handboek, prijzen schommelen naargelang de dollar-
koers. Een Nederlands handboek is beschikbaar sinds mei 2007 op mijn homepages 
http://users.pandora.be/harry.goegebeur en www.tmgned.be kan u meer informatie 
vinden. U kan mij steeds bereiken via: Harry.Goegebeur@pandora.be

Harry Goegebeur
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de bijnaaM van jan van biervliet (1649-1713):

dé oplossing voor een genealogiscH 

vraagstuk

In mijn kwartierstaat stootte ik langs moederszijde op de Oekense familie Van 
Biervliet�. Het kostte me toch enige moeite om de familie van Maria Joanna Francisca 
Van Biervliet te achterhalen. Dankzij de bronnenpublicatie van E. Seynaeve2 kon ik 
de staat van goed van Marie Joanne Van Biervliet terugvinden. Ik wist ondertus-
sen uit die bron dat ze een dochter van Jan was! Volgens de commentaar van de 
Oekense pastoor was ze 25 jaar bij haar overlijden op 5 oktober �739. In de klappers 
op de Oekense doopregisters vond ik ze niet terug. Ik nam de moeite om de akten 
blad per blad door te nemen. Mijn geduld werd beloond want op 3 juli �7�3 werd 
Joanna Francisca Van Biervliet te Oekene gedoopt, ze was één dag eerder te Oekene 
geboren als dochter van Joannes en van Stephania Moerkercke. Enkele maanden 
later overleed volgens de pastoor van Oekene de 69-jarige Joannes Biervliet… Was 
die grijsaard haar vader of een verwant van Joanna Francisca? Opnieuw nam ik de 
publicatie van E. Seynaeve ter hand. Die Joannes Biervliet was haar vader want er 
werd een staat van goed na het overlijden van Jan Van Biervliet filius Jans, overleden 
te Oekene in december �7�3 opgemaakt. Er was echter een probleem… Waarom 
stond Joanna Francisca niet tussen de lijst van erfgenamen? Uit het laatste huwelijk 
waren de erfgenamen Cathelijne, Jacobus, Clare-Anna en joannes Van Biervliet. Ik 
trok met die referentie naar het Kortrijkse Rijksarchief en consulteerde het origineel 
van die staat van goed3. Daar moest ik inderdaad vaststellen dat de auteur van de 
regesten op de staten van goed me in het ootje genomen had. Joannes was blijkbaar 
Joanne Van Biervliet in het origineel! Of was het zetduiveltje de schuldige?

Ik was in ieder geval zeker dat ik Joanna Francisca Van Biervliet gevonden had! 
Haar vader moest dus rond �644 in het Roeselaarse geboren zijn. Hij was eveneens 
de zoon van Jan wat de identificatie natuurlijk niet eenvoudiger maakte. In Oekene 
kwam geen enkele Jan in aanmerking. Vrij vlug kwam Joannes Van Biervliedt, zoon 
van Joannes en van Maria Polee in aanmerking. Hij werd op 26 juli �649 te Rumbeke 
en er op 30 juli �649 boven de doopvont gehouden. In theorie klopt dit wel maar 
een doorwinterde genealogisch rechercheur wil keiharde bewijzen.

Diverse bronnen bevestigden dat Jan Van Biervliet de zoon van Jan was maar de 
naam van Jans moeder werd nooit aan het papier toevertrouwd. Uiteindelijk gaf de 
ontdekking van de doodhalm van Jan Van Biervliet de doorslag4. Op 8 januari �7�4 
werd de doodhalm voor de baljuw en schepenen van den Hazelt verhalmd. In de 
inleiding van het document las ik dat het ging over de doodthalm ten sterfhuyse 
van Jan Van Biervliet dict Pollet overleden onder dese heerlichede opde prochie 
van Ouckene inde maent van xbre 1713. Die Rumbeekse Joannes Van Biervliedt 
was inderdaad onze Jan want Jan werd in zijn doodhalm dict Pollet genoemd om 

� U kunt mijn kwartierstaat op http://users.skynet.be/mattias.pattyn raadplegen.
2 E. SEYNAEVE, Doodhalmen en staten van goed van de heerlijkkeid “Den Hazelt” 1710-1750, 

Roeselare, �998, p. �5.
3 Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Rumbeke, �54, stuk �8.
4 Rijksarchief Brugge, Kasselrij Ieper IV, 220, f° �47v.
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hem te onderscheiden van andere Jans in de regio. Dat hij de bijnaam verwierf 
door de verwijzing naar zijn moeder Maria Polee staat nu als een paal boven water.  
De bijnaam van Jan vormt een van de bewijzen over de identificatie van de juiste 
Jan in de kerkregisters.

Ondertussen werd een bijkomend bewijs verzameld. Bij het overlijden van  
Jan Van Biervliets eerste vrouw Anthonijnne Schotte werden de kinderen onder voog-
dij langs vaderszijde van een zekere Joos Van Huyse geplaatst5. Joos Van Huyse was 
de twee echtgenoot van Joosyne Van Biervliet, een zuster van Jan6. Op 4 juli �7�9 
leende Joosyne Van Biervliet �6 ponden groten Vlaams aan Anthone Verhammen. 
Ze gaf een hofstede van 3 gemeten �2 roeden te Rumbeke onder de leenheerlijk-
heid van den Hazelt in hypotheek. Die hofstede had ze verworven bij successie van  
Jan Biervliet ende Marij Pollet haeren vader ende moeder7. Ook dit gegeven maakt 
de cirkel rond. Ik heb voldoende gegevens verzameld om die Joannes Van Biervliedt 
als mijn voorouder.

Misschien lijkt het uitschrijven van mijn genealogische zoektocht banaal maar ik 
wil met mijn bijdrage de beginnende vorser wijzen dat genealogie meer is dan het 
zoeken naar data en namen. In ieder detail kan er een oplossing schuilen voor een 
genealogisch probleem. De bijnaam zorgde voor die zekerheid!

Mattias Pattyn

5 Rijksarchief Brugge, Kasselrij Ieper IV, 202, f° 80r-82v.
6 Jan Van Biervliet was voogd van de kinderen van Carel Neyrinck en Joosyne Van Biervliet 

(Rijksarchief Brugge, Kasselrij Ieper IV, 202; f° 52r – 54r).
7 Rijksarchief Brugge, Kasselrij Ieper IV, 200, f° 47v.
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in, oM en rond Het svvF

plechtige overhandiging van bewerkte parochieregisters van 
sint-pieter turnhout aan het stadsbestuur van turnhout door vvF 
kempen.

Op zaterdag 26 januari 2008 had de statutaire Algemene Vergadering plaats van de 
regionale afdeling VVF-Kempen vzw in het stadhuis van Turnhout.
Bij deze gelegenheid werden drie leden als erelid aangesteld omwille van hun  
uitzonderlijke verdiensten voor de afdeling Kempen.
Elisa Nijs uit Dessel schonk enkele jaren geleden haar volledig familiearchief aan onze 
vereniging. Het geheel omvat vijftien archiefdozen met genealogische gegevens van 
de familie Nijs en aanverwanten.
Jos Van Breen schonk onze vereniging in de loop van 2007 zijn volledig genealogisch 
archief. In totaal werden zeventien mappen gevuld met genealogische gegevens uit 
heel de provincie Antwerpen. Dat alles werd geïnventariseerd in een Excel-bestand 
van 35.000 records.
Omwille van zijn jarenlange inzet voor de afdeling Kempen, werd Florent Bosch, 
gewezen bestuurder van de VVF-Kempen, gehuldigd en benoemd tot erebestuurder 
van onze afdeling.

Aansluitend op de Algemene Vergadering had er een academische zitting plaats waar-
in VVF-Kempen de bewerkingen van de parochieregisters van Sint-Pieter Turnhout 
plechtig aan het stadsbestuur van Turnhout overhandigde, dit in aanwezigheid van 
mevrouw Chris Van Wijnsberghe voorzitter van de Cultuurraad, de heer Eric Vos  
schepen van cultuur, Harry de Kok stadsarchivaris, prof. dr. Fred Stevens voorzitter van 
de Museumraad, Fons De Cat voorzitter Bibliotheekcommissie, Huub Venken voorzitter 
Forum Cultuur, en Renaat Decoster en Luc Debondt gemeenteraadsleden.
In zijn openingstoespraak sprak Harry de Kok, zijn waardering en dank uit voor het 
geleverde werk. Marc Van den Cloot die voorzitter Eugeen Van Autenboer, afwezig 
wegens ziekte, verving, dankte het stadsbestuur voor het ter beschikking stellen 
van de schepenzaal aan VVF-Kempen voor het houden van haar jaarlijkse Algemene 
Vergadering.

Daarna gaf Victor Bertels een overzicht van het reeds geleverde werk en de stand 
van zaken in verband met het nog uit te voeren werk.
De parochieregisters van Sint-Pieter Turnhout tellen in totaal ongeveer 6.500 folio’s  
gespreid over zeventien registers. De doopregisters beginnen in �566 en zijn  
beschikbaar tot �8�4.
De huwelijksregisters vangen aan in �574 en de begrafenissen in �659.
Mariette Backs nam de huwelijken voor haar rekening en bewerkte reeds de periode 
van �6�0 tot �8�4.
Victor Bertels begon aan de samenstelling van de gezinnen op basis van de doop-
registers. Omwille van het groot aantal dopen - gemiddeld 250 per jaar - was dit 
werk een hele klus.
De periode �744 tot �807 is volledig afgewerkt. 
Gelijktijdig werden de originele en reeds bewerkte akten gescand. Deze werden door 
André Van Steenbergen bewerkt en op dvd gezet.
In de reeds bewerkte huwelijken komen in totaal 22.000 namen voor (echtgenoten 
en huwelijksgetuigen).
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Voor de dopen komen voor de beperkte periode van nauwelijks 54 jaar ongeveer 
50.000 namen van dopelingen, ouders, peters en meters voor.
Dit alles werd samengevat in zes boekdelen, waarvan vier boekdelen voor de hu-
welijken en twee boekdelen voor de samenstelling van de gezinnen. Alles prachtig 
ingebonden door onze secretaris Frans Renaerts, met op de kaft een afbeelding van 
de Sint-Pieterskerk in het jaar �865, een litho van Hoolans.
Samen met de dvd werden de zes boekdelen aan het stadsbestuur overhandigd in 
aanwezigheid heel wat VVF-leden, onder wie enkele collega’s bestuursleden van de 
Antwerpse afdelingen en nog heel wat sympathisanten.
Er is nog heel wat werk voor de boeg; de rubriek begrafenissen moet nog volledig 
verwerkt worden en evenzo een groot deel van de rubriek dopen. 
De heer Eric Vos schepen van cultuur sloot de zitting af. In zijn toespraak was hij zeer 
opgetogen met het reeds geleverde werk en dankte in naam van het stadsbestuur 
en het stadsarchief VVF-Kempen voor het gepresteerde werk.
Na de zitting had een receptie plaats waarop zowel de pers als de regionale televisie 
Kempen de nodige opnamen maakten om dit evenement in de media te brengen.

Victor Bertels

twee gehuldigde ereleden: Jos Van Breen en Elisa Nijs

voorzitter Marc Van den Cloot in gesprek met secretaris Frans Renaerts
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Frans Renaerts in gesprek met Jimmy De Souter (voorzitter afd. Antwerpen) en  
Jan Vanderhaeghe (directeur Nationaal VVF-Centrum voor Familiegeschidenis Merksem)

eugeen van autenboer, voorzitter vvF kempen overleden.
(15 mei 1920 – 11 maart 2008)
 
“Een leven werd geleefd, voortaan is het geëtst op het vlies van de tijd.  
Zo wordt het doorzichtig en doorschijnend…” (G. Eyskens) 
In een jaar dat veelbelovend begonnen was voor onze vereniging werden wij vlak 
voor het verschijnen van deze eerste editie 2008, getroffen door het verlies van onze 
voorzitter. Op 8 januari was hij nog aanwezig op de bestuursvergadering, maar op 
de AV van 26 januari in het Turnhoutse stadhuis, (zijn thuisbasis) diende hij verstek 
te laten gaan wegens griep. Op dinsdag �� maart is hij thuis, in familiekring, toch 
nog onverwacht overleden.
Eugeen werd in Mechelen geboren. Hij studeerde Grieks-Latijnse aan het Sint-
Romboutscollege in zijn geboortestad. Zijn universitaire studies deed hij vanaf �937 
in Leuven waar hij in �943 promoveerde als Dr. in de Wijsbegeerte en Letteren, groep 
Moderne Geschiedenis, met een proefschrift over “Het wonderjaar te Mechelen 
(�566-’67). Na zijn huwelijk in �945 kwam hij in �952 in Turnhout terecht. Naast 
zijn taak als leraar geschiedenis in de Kon. Athenea in Turnhout (�950-55) en Mol 
(�955-�98�), was hij weliswaar als vrijwilliger, een vaste pion op het stadsarchief 
in Turnhout. Vanaf zijn pensionering kon je hem er praktisch dagelijks vinden. Hij 
oefende tevens een hele reeks culturele functies uit waaronder:
- secretaris van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen 

Taxandria; 
- secretaris van de aloude rederijkerskamer Het Heybloemken- Kunstverbond 

Turnhout;
- lid van de Nationale en Provinciale Commissie voor Geschiedenis en 

Volkskunde; 
- stichter van Volkskunde Vlaanderen en conservator van het Museum van de 

Speelkaart.
Zijn grootste belangstelling ging zonder twijfel uit naar het gildenleven in de Kempen 
en naar de familiekunde.
In �966 richtte hij samen met Florent Bosch de afdeling Turnhout-Malle op van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, later gewijzigd in VVF-afdeling Kempen.
Van zijn hand verschenen talrijke artikels in alle publicaties van de VVF: Vlaamse 
Stam, Gens Brabantica en de Kempische Genealoog. Oud schrift ontcijferen was 
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zijn specialiteit, wij konden steeds beroep doen op hem om een moeilijk leesbare 
tekst te ontcijferen of om de betekenis ervan te achterhalen.
Vanaf de oprichting van de regionale afdeling van de VVF tot aan zijn overlijden was 
hij voorzitter van de vereniging, een taak die hij steeds vol passie heeft uitgevoerd.
Een andere grote passie was het gildeleven. Nadat hij eerst een tijd griffier was in de 
Hoge Gildenraad der Kempen, werd hij in �978 opperhoofdman van deze gildenraad. 
Onder zijn geestdriftige leiding werd de sociale rol van het gildeleven benadrukt en 
werd ook sterk de nadruk gelegd op de historische bronnen en achtergrond. Hij was 
ook de bezieler van de jaarlijkse gildefeesten, een echt hoogtepunt in de volkscultuur 
van de Kempen. Ook over de gilden noteren we een enorme hoeveelheid aan publi-
caties van zijn hand zowel algemene artikels als historische studies en naslagwerk 
over de “kaarten” van de gilden.

Als bestuur van VVF-Kempen zullen wij Eugeen vooral missen om zijn kennis en 
zijn inzicht in de plaatselijke geschiedenis. Zijn bijdrage tot de familiekunde en 
zijn geleverd werk zullen voor ons een blijvende inspiratie zijn voor de toekomst.  
Als wij vandaag een bloeiende vereniging zijn is dit voor een groot deel te danken 
aan Eugeen die zich als stichter en voorzitter, naast zijn andere drukke bezigheden, 
ten volle heeft ingezet, voor de familiekunde.

Victor Bertels

volkskunde vlaanderen

op zoek naar volkscafés.
De krantenkoppen liegen er niet om: volkscafés zijn met uitsterven bedreigd. Met 
het vaak kostbare interieur gaat ook het sociale gebeuren in zo’n café verloren. 
Volkskunde Vlaanderen vzw vindt dan ook dat het tijd wordt om de volkscafés in de 
kijker te zetten, dat volkscafés beter moeten beschermd worden. Via een wijd ver-
spreide oproep wil Volkskunde Vlaanderen de mensen oproepen om hun volkscafé te 
registreren op de website. Ken je een volkscafé in je buurt of ben je zelf stamgast in 
zo’n buurtcafé, laat het hen weten. Het resultaat van deze oproep, een databank met 
volkscafés in Vlaanderen, zal binnenkort te raadplegen zijn op www.volkscafes.be.  
Meer info: Volkskunde Vlaanderen, Sint-Amandstraat 72, Gent - 09 223 97 00 -  
info@volkskunde-vlaanderen.be, www.volkskunde-vlaanderen.be.

archiefmateriaal wederopbouw na de eerste wereldoorlog.
In het kader van het project 'Het Gekwetste Gewest' is het Centrum Vlaamse 
Architectuurarchieven (CVAa) momenteel op zoek naar archiefmateriaal van architecten, 
aannemers en bouwbedrijven die betrokken waren bij de heropbouw van de Westhoek 
na de Eerste Wereldoorlog. Ook foto's of postkaarten over de wederopbouw zijn voor 
het project erg waardevol. 'Het Gekwetste Gewest' werkt aan een beter behoud en de 
ontsluiting van wederopbouwarchieven in de Westhoek, dit in functie van het weten-
schappelijk onderzoek en om lokale besturen te helpen om op een verantwoorde manier 
beslissingen te nemen over bouwvergunningen en beschermingsdossiers. 
Was je grootvader een wederopbouwarchitect en ligt zijn archief op jouw zolder? 
Heb je een album met werffoto's van je eigen huis uit de wederopbouwperiode? Dan 
kan je zeker je steentje bijdragen aan dit project. Een lijst met namen van architecten 
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en aannemers die toen actief waren in de streek kan u raadplegen op www.cvaa.be.  
Het CVAa heeft geen eigen collectie en het is niet de bedoeling om de gesigna-
leerde archieven of documenten op te nemen. Indien je het materiaal toch wenst te 
schenken, dan zoekt het CVAa samen met jou naar een geschikte bewaarinstelling. 
Meer info: Eva Van Regenmortel, Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg �00, 8600 
Diksmuide - 05� 5� 93 66 - eva.van.regenmortel@west-vlaanderen.be. 

erfgoedcel waasland

wode – wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed waasland.
Tussen juni en december 2007 onderzocht de Erfgoedcel Waasland het erfgoed in 
de regio. In totaal zijn �076 erfgoedcollecties in kaart gebracht: ongeveer 2�7.500 
voorwerpen, meer dan �� km archief en duizenden documentatie-items en boeken. 
Bij de voorwerpen gaat dit vooral om beeldmateriaal (schilderijen, pentekeningen,  
ex librissen…) en gereedschap. Het archiefmateriaal is voor meer 80 % afkomstig 
van de gemeenten en OCMW’s. Foto’s, briefkaarten, doodsprentjes, rouwbrieven enz. 
horen dan weer tot de categorie documentatie. De omvang van de deelcollecties is 
genoteerd; de mate waarin ze geregistreerd en/of gedigitaliseerd zijn en waar mo-
gelijk, zijn de collecties gedateerd. Ook de bewaaromstandigheden en de eigendom 
van de collecties werd van naderbij bekeken, evenals de vrijwilligerswerking van de 
onderzochte organisaties. De Erfgoedcel Waasland is een onderdeel van het I.C.W. 
(Intergemeentelijk Samenwerkingsverband het Land van Waas) en wordt bevrouwd 
door Ode De Zutter, Ellen De Jans, Mieke De Meester en Anniek Elegheert.
www.erfgoedcelwaasland.be

beeldbank waasland: ook oude kranten online...
Wat gebeurde er in jouw gemeente op jouw geboortedag? Of misschien wil je wel 
alles weten over de wekelijkse markt �50 jaar geleden? Of ben je op zoek naar oude 
advertenties ? Al deze informatie kan je terugvinden in oude kranten en weekbladen. 
Het is echter niet altijd eenvoudig deze kranten in te kijken. Vanaf nu wel: je surft 
naar www.beeldbankwaasland.be en klikt op “kranten” (rechtsboven). Vervolgens 
kan je bijvoorbeeld alle artikels die verschenen in �900 doorlezen of kom je alles te 
weten over Karel Aubroeck. Op dit ogenblik kan je reeds snuisteren in twee lokale 
Temsese kranten namelijk “De Schelde” (�882-�888) en de “Gazette van Temsche” 
(�86�-�960). Het gemeentebestuur Temse investeerde in de digitalisering van deze 
kranten waardoor deze nu reeds op de Beeldbank Waasland te vinden zijn.

erFgoeddag in Het waasland.
Meer dan 400 Wase jongeren brachten hun favoriete erfgoed mee naar school en 
dachten na over hoe dit er in de toekomst zou uitzien. Foto’s van de leerlingen 
met hun favoriete erfgoed en met hun toekomstvoorstelling allemaal te vinden op  
www.beeldbankwaasland.be. 

erfgoeddag 13 april 2008
vvF leuven
Zondag �3 april ll. nam VVF-Leuven voor de vijfde maal deel aan de nationale 
erfgoeddag. Dit jaar was het thema “Wordt verwacht”. Binnen dit thema koos VVF-
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Leuven ervoor een tentoonstelling op te zetten met als onderwerp: “Vondelingen 
(h)erkennen”. Dankzij de medewerking van de heer Dirk Vande Gaer, archivaris van 
het OCMW-archief van de stad Leuven, konden wij de bezoekers enkele originele 
schedula en dossier tonen van vondelingen. Aan de hand van deze dossiers konden 
wij aan het publiek de levensloop van sommige vondelingen vertellen. Hoe de vonde-
ling opgenomen werd en vervolgens uitbesteed in een pleeggezin. En in sommige 
gevallen hoe een moeder haar kind terug kon opeisen. Deze tentoonstelling had 
plaats in de grote wandelzaal van het stadhuis te Leuven. Wij mochten om en bij de 
�.500 geïnteresseerden begroeten op deze tentoonstelling.

Twee sfeerbeelden van de erfgoed in Leuven.

relaas van een zwerftocht op erfgoeddag (Foto’s: Wilfried Devoldere)
Even niet deelnemen met de eigen VVF-afdeling (Roeselare) aan de Erfgoeddag 
heeft zo ook zijn voordelen. Zo kon ik die zondag in functie van de VVF een dag 
op zwerftocht op zoek naar interessante items. De brochure van Erfgoeddag bood 
daarbij een uitstekende basis om de zaak voor te bereiden. Op vrijdagavond had ik er 
al een toespraak op zitten in Beveren (Roeselare) bij de opening van de Erfgoeddag 
(onthulling van een teruggevonden schandpaal met connecties naar eigen voorou-
ders). Ook op zaterdag mocht ik een opening “versieren” in mijn geboortedorp Pittem 
(een tentoonstelling over “kruisen en kapellen”) zodat ik die zondag wel graag op 
stap ging zonder officiële plichtplegingen. 
Een eerste bezoek bracht me in oostende in het provinciaal vvF-centrum voor 
Familiegeschiedenis waar een enthousiaste voorzitter Eddie Van Haverbeke de 
bezoekers een deskundige uitleg bezorgde. Ik laat hem even zelf aan het woord: “Een 
goede perscampagne, ruim gesteund door de Dienst Cultuur en Informatiedienst van 
de Stad Oostende, lag aan de basis van het succes, 200 bezoekers hebben het aan-
wezigheidsregister ondertekend en uiteindelijk werd het bezoekersaantal nog 258. 
We mochten ook mevrouw Vanessa Vens, schepen van archief, verwelkomen; verder 
directeur cultuur Martine Meire; Virginie Michils, afdelingshoofd cultuurdienst en pro-
vinciaal VVF-voorzitter Wilfried Devoldere. Het Provinciaal VVF-Centrum Oostende 
had het thema "Wordt Verwacht" benaderd als volgt: "Een stamboom tot �302? 
Liever een goed gestoffeerde familiegeschiedenis tot in de �9de eeuw!”.
Terwijl we enkele actievelingen op de gevoelige plaat vastlegden, namen de heren 
Fernand Blomme, secretaris, Bernard Legrand, adjunct-bibliothecaris en de dames 
de dienst waar in de leeszalen in de leeszalen (Nelly Desmytter, Gilberte Beyen, Rita 
Beckx, Sonja Vancampo, Jo Vanslembroeck en Jeannine Dombrecht).
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V.l.n.r.: Albert Driessen, penningmeester, Danny Beckx, diensthoofd computerafdeling,
Paul Vandewalle, vice-voorzitter, Freddy Courtens, bibliothecaris,

Eddie Van Haverbeke, voorzitter, Tony Desmytter en Eddy Vermoote, leeszaalbestuurders en 
August Beyen, diensthoofd verzameling bidprentjes.

Nog voor de middag deed ik een tweede halte aan: de campus tant van het 
koninklijk atheneum in roeselare. Een paar weken eerder had ik voor VVF-
Roeselare deelgenomen aan de voorstelling van “TERF”, de projectvereniging voor 
regionaal erfgoed uit het Roeselaarse. Bij de eigen presentatie door iedere afge-
vaardigde had leerkracht Paul Gordyn de aanwezigen op de hoogte gebracht wat 
er zowat te beleven viel tijdens erfgoeddag. Mijn aandacht was getrokken. In deze 
onderwijsinstelling werd alvast een serieuze inspanning geleverd met meerdere 
activiteiten. De leerlingen werkten hieraan ten volle mee. De tentoonstelling “Wordt 
verwacht in de klas. “Erfgoed van de Campus Tant van �905 tot nu” bracht o.a. 
affiches, klasfoto’s maar ook oude documenten. Samen met leerkracht Gordyn en 
directeur Buyl mocht ik de oudste lijsten van leerlingen inkijken. Normaal bevinden 
die zich in het Liberaal Archief (Gent). Kort na de middag bezocht ik er de andere 
expositie “Het blijft in de familie. Persoonlijk en familiaal erfgoed.” Een aantal leerlin-
gen en ook enkele personeelsleden stelden een persoonlijk of familiaal stuk erfgoed 
voor waarvan ze het hopen dat ook de volgende generaties het zullen koesteren. 
Ook de diversiteit van de leerlingen bleek na mijn bezoek. Een ideaal initiatief om de 
leerlingen te wijzen op hun banden met familie en hun familiaal verleden.
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Leerlingen Emma en Lowie Steenkiste stelden het doopkleed van oma voor, door haar ge-
dragen in 1926. Ook haar vijf kinderen en 12 kleinkinderen droegen het bij het doopsel.

Een derde initiatief was de publicatie van een brochure hoe “erfgoed en onze toe-
komst” gezien wordt door de ogen van de leerlingen. Bij de erfgoedorganisaties vond 
ik in de brochure tot mijn genoegen ook het SVVF. Het werkje werd samengesteld met 
de leerlingen P.O.L. 6 ASO en bevat heel wat interessante lectuur en materiaal.

Van Roeselare trok ik naar de bibliotheek van Meulebeke. Daar zag ik VVF-lid Carin 
Guillemijn uit Kortrijk aan het werk die er de databank over de Meulebeekse be-
volking demonstreerde. Daags er voor had de presentatie plaats gevonden van 
de cd “Databank Meulebeekse bevolking” (zie nieuwe publicaties in Genealogie 
en Heraldiek in Vlaanderen). Carin was een van de (belangrijkste) vrijwilligers die 
het project hebben vorm gegeven. Een drietal decennia terug werd de volledige 
Meulebeekse bevolking uit het ancien régime in kaart gebracht door een aantal 
BTK-ers onder leiding van E.H. Lucien Decroix. De duizenden gezinsfiches die bij 
hem berusten, werden allemaal ingetikt en zijn te consulteren via pdf-bestanden. 
Daarnaast zijn ook alle �9de-eeuwse bevolkingsboeken ingetikt (�846-�900) en op 
dezelfde manier raadpleegbaar. Ook de landboeken van �654, �756 en �780 kan je 
consulteren naast informatie over staten van goed en Kortrijkse buitenpoorters. 
Via de bevolkingsboeken vind je informatie over migratie. Maar ook de huidige mi-
gratie kwam aan bod. Enkele plaatselijke Turkse families gaven er uitleg over hun 
land van herkomst en hun voorouders. Je kon er van hen een paar kleine stambomen 
bestuderen. 

De voorlaatste halte (althans die ik opneem in dit verslag) was Tielt waar de regio-
nale vvF-afdeling tielt ook deelnam met een opendeurdag van �0 tot �8 u. in haar 
lokalen aan de Beernegemstraat 5 te Tielt. Die liep onder het motto “Oud en Nieuw 
in Woord en Beeld”. Het werd een groot succes met meer dan �00 bezoekers. Er 
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was een doorlopende vertoning van filmbeelden uit het archief van de jaren ’30 tot 
’80 alsook oude documenten op moderne dragers nl. PowerPoint-presentatie op 
twee schermen van foto’s laatstejaarsstudenten van het Sint-Jozefscollege Tielt, 
�933-�990. Ook vond je er informatie over “migratie in persartikels �850-�940” en 
oude foto’s met de vraag “wie is wie?”. Ten slotte kreeg je uitleg over de werking 
van het documentatiecentrum van VVF-Tielt.
In het stadsarchief van roeselare was een interessante tentoonstelling opgezet 
over de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de titel “De stem van het verleden” werd 
een terugblik gegeven op de gemeenteraadsverkiezingen van alle deelgemeenten uit 
de periode �830-2006. Ook de gelijknamige brochure die te koop is tegen een prikje 
(5 euro !) biedt heel wat interessant genealogisch materiaal met o.a. biografische 
gegevens van de gemeenteraadsleden.

v.l.n.r.: Claude Moors, Fons Das, Robert Vanneste, Lucien Ailliet, Luc Neyt.

Y-dna en de stamboom
Wie meer wil weten over het DNA-onderzoek (zowel MT- als Y-DNA) en de aansluiting 
met zijn stamboom, bevelen we een artikel aan van W.G. Boswijk in Genealogie. 
Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jg. �4, nr. � – maart 2008, pp. 6-9. Dit tijdschrift 
is het kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. 


