
 
Academiejaar 2003-2004 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

Vakgroep Nieuwe Geschiedenis 

 

De schepenen van de stad en 
vrijheid Turnhout: 

1621-1676, tussen Spanje en Oranje 
 

Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad 
 

Deel II 
Bijlage 

 

 

 

te behalen graad van licentiaat in de geschiedenis 

door Kevin Geuens 

 

 

 

 

Promotoren: 

2002-2003: Dr. J. Dambruyne 

2003-2004: Prof. Dr. R. Vermeir 



AERTS Anthonie 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 10/01/1616 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5030) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 
- - moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna Papenbroecx (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5030) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Cornelius Aerts (°27/01/1623) (SAT, Par. reg. St. P. Geb.  
  fol. 669) 
  - Catharina Aerts (°04/08/1620) (SAT, Par. reg. St. P. Geb.  

  fol. 643) 
  - Maria Aerts (°20/12/1617) (SAT, Par. reg. St. P. Geb.  

  fol. 618) 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1618-1619: schepen 
       1619-1620: gezworene 
       1622-1623: schepen 
           Weesboeken, o. nr. 629, 22/03/1622 
       1624-1625: schepen 
       1625-1626: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



ANTHONIS Cornelis 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1621: collecteur 
       1621-1622: schepen 
       1622-1623: schepen 
       1623-1624: gezworene 
       1627-1628: borgemeester 
       1627-1628: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



AUGUSTIJNS Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 1647-1649 
  SAT, Borgem. Rek. 1647-1649, fol. 25 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 08/11/1675 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4786) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna van Ijsendijck 
    SAT, Koh. sch. en deyl. o. nr. 1069, fol. 246-250 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  - Dimpna Agustijns (°25/04/1648) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
   1602) (1ste maal getrouwd met Adriaen Moons, 2de maal  
   getrouwd met Theodorus Smeijers) 
 - Sussana Augustijns (°30/07/1650) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1141) (getrouwd met Ardiaen Aerts) 
 - Maria Augustijns (°04/02/1663) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1353) (begijntje te Turnhout) 
 - Theresia Augustijns (°04/01/1655) (SAT, Par. reg. St. P.Geb. fol. 
  1209) 
 - Jan Augustijns Janssoon (°14/04/1657) (SAT, Par. reg. St. P. 
  Geb. fol. 1262) (getrouwd met Getrudis van Rijswijck) 
 - Anna Augustijns (°27/10/1659) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1306) (Cornelis Engelen) 
 - Elisabeth Augustijns (°14/02/1661) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1325) (jongedochter) 
   SAT, Koh. sch. en deyl. o. nr. 1069, fol. 244-245vo en 246-250 
  SAT, Fam. arch. Augustijns, Doos … /Anthonissen/Augustijns, 

 07/03/1679) 
 
• beroep: coopman van wijnen, wijnsteker 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr 869, fol. 231 
  SAT, Not. akten Not. H. Empssens, o. nr. 875,  fol. 83 
  SAT, Bedenboeken, o. nr. 568 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1675-1676: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1069, fol. 244-250 
 
 opgemaakt op 02/09/1678 en 08/09/1678 
 



 Totale waarde van de goederen is 6949 guldens 8 stuivers + 18526 gulden 
 (zonder de schulden) 
 
 - een dries, “de Engelschen Dries”, gelegen in de buurt van de  
   Castelijn, 430 roeden en 10 voeten groot en per roede geschat op 
   3 gulden en 15 stuivers, hetgeen samen komt op 753 gulden 7 
   stuivers en een halve (grootte: 1 ha 41 are) 
 - een dries, gelegen in de Meirstraet, 90 roeden groot en geschat op 2 
   gulden per roede, hetgeen samen komt op 180 gulden (belast aan 
   de Heilige Geest van de stad met 6 lopen koren per jaar) (grootte: 
   30 are) 
 - een kleine dries in de Boogaertstraet, 100 roeden groot en per roede 
   geschat op 2 gulden, hetgeen samen komt op 200 gulden (grootte: 
   33 are) 
 - een akker, “Peeter Dergent akker” genaamd, ongeveer 130 roeden 
   groot en per roede geschat op 4 gulden, hetgeen samen 520 
   bedraagt (grootte: 43 are) 
 - een kleine dries, gelegen tegenover de nieuwe molen, 116 roeden 
   groot en per roede geschat op 4 gulden, hetgeen samen komt op 
   460 gulden (grootte: 38 are) 
 - de akker naast den hoff, 152 roeden en 10 voeten groot en per roede 
   geschat op 1 gulden 15 stuivers, hetgeen komt op 524 gulden 5 
   stuivers (grootte: 50 are) 
 - de beemd aan de Nieuwendijck, 317 roeden en 10 voeten grooten per 
   roede geschat op 4 gulden, hetgeen samen komt op 1270 gulden 
   (grootte: 1 ha 4 are 
 - een akker, genaamd “de Leenacker”, 284 roeden groot en per roede 
   geschat op 4 gulden, hetgeen samen komt op 1136 gulden  
   (grootte: 93 are) 
 - zekere akker, gekocht van Jan Schrijvers en 170 roeden groot,  
   geschat op 3 gulden 15 stuivers per roede, hetgeen samen komt 
   op 637 gulden en 10 stuivers (56 are) 
 - zekere voorkeuken, winkel en voorkamer van het huis (met zolder) 
   genaamd “de Groote Enghel”, gelegen op de Cingule, op de hoek 
   met de Potterstraet 
   - de helft van plaetse ofte messie achter het gehele huis 
   - de helft vande hoff int Berbosch liggende rontsom in sijne  
    dormehaeghen 
   hetgeen in het totaal geschat wordt op 3350gulden 
 - het huis aan de kant vande Potterstraet, “de Cleijnen Engel” genaamd, 
   met de kleine slaapkamer, mose en de achterkamer en samen 
   met de solder 
   - de helft van de plaats of messie aan de oostzijde 
   - de plaats aan de port aan de Potterstraet 
   hetgeen samen komt op 2800 gulden 
 - de stallen achter de hierboven vermelde huizen, met een brouwerij 
   met ketels, kuipen, brandewijnfornuis en met alle andere  
   brouwbenodigheden die bij de brouwerij horen, samen met de 
   tuin, de stallen en de borneputh, hetgeen samen komt op 1500 
   gulden 



 - zeker huis, hof en hiervan afhangende stukken, gelegen op de  
   Cingule, genaamd “de Luypaert”, oost- en zuidwaarts grenzend 
   aan Jacob de Brouwer, westwaarts aan Jan van Berwaer en  
   noordwaarts aan de Cingule; dit huis werd geschat op 2450  
   gulden 
 - een ander huis, stallen, brouwerij, schuur en andere daarvan  
   afhangende andere stukken, gelegen in de Otterstraat ongeveer 
   aan de maese gent, samen met een brouwketel en een koelbak; 
   dit alles amen geschat op 2600 gulden 
 - een zeker huis, hof met een schuur en andere aanpalende stukken, 
   in het geheel 216 roeden groot, gelegen in het Cort Straetien naer 
   Oosthoven, samen geschat op 2500 gulden (grootte: 71 are) 
 - een stuk erf, 50 roeden groot, in de akker gelegen op het einde van 
   het Cort Straetken naer Oosthoven, geschat op 2 gulden 9  
   stuivers de roede (grootte: 16 are) 
 - 595 gulden ten laste van de heer van Noorderwijck 
 - 100 gulden ten laste van de drossaard van Thielen 
 - 124 gulden ten laste van Spormans afkomstig van Reusel 
 - 65 gulden achterstallig huur van een huis ten laste van Hendrick  
   Vueghs Jasperssone 
 - 339 gulden ten laste van de weduwe Frans Geerts 
 - 40 gulden 6 stuivers gulden ten laste van Jan Aerts 
 - een rente van 800 gulden op Seigneur Franchois Strijbosch; schout 
   van Arendoncq 
 - ¼ van een rente tot Herentals in het geheel 2100 gulden …, bij  
   moderatie gesteld op 500 gulden 
   - een rente tot Pouppel op de weduwe van Jan Verschueren van 400 
     gulden 
   - een obligatie van 500 gulden ten laste van de weduwe van Willem van 
     Alphen 
   - een obligatie van 125 gulden op Hendrick Janssen tot Lichtaert 
   - een assignatie van de weduwe van Frans Geerts op de heer schout 
     van Meurs ter somme van … 83 – 18½ 
   - 17 gulden en 7 stuivers ten laste van Theodorus Smeijers 
   - 60 gulden ten laste van de meier van Noorderwijck 
   - 15 gulden en 13 stuivers ten laste van Adriaen Aerts 
   - 12 gulden Elisabeth Verschueren tot Pouppel 



BEECKANT Michiel vanden 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 16/06/1676 (SAT, Par. reg. St. P. Ov., fol. 4784) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Wils Muijsaerts 
    SAT, Fam. arch. Vanden Beeckant, Doos …/Beeckant (vanden), 

   08/05/1677 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Geetruij vanden Beeckant (°27/06/1639) (SAT, Par. reg. St. P. 
  Geb. fol. 939) (getrouwd met Jan Honij) 
 - Elisabeth vanden Beeckant (getrouwd met Adrianus Reijns, 
  met zoon Guilliam Reijns) 
- Catalijn vanden Beeckant (getrouwd met Jan Hendrick) 
 - Jasparina vanden Beeckant (°06/01/1633) (SAT, Par. St. P. Geb. 
  fol.. 546) 
 - Anna vanden Beeckant (°27/07/1628) (SAT, Par. reg. St. P. fol. 
  756) (getrouwd met Nicolaes Walschaerts) 
 - Helena vanden Beeckant (°10/03/1635) (SAT, Par. reg. ST. P. 
  Geb. fol. 885) 
 - Jan vanden Beeckant (getrouwd met Maria Hessels, met 
  zoon Michiel vanden Beeckant Janssoone en wonende in 
  Brussel) (advocaat van het souverijne leenhof van Brabant) 
 - Jesparina vanden Beeckant (begijntje in Turnhout) 
 - Anna vanden Beeckant (getrouwd met Guilliam Wouters, 
  Meester Martinus Bruyns en Nicolaes Walschaerts) 
 SAT, Fam. arch. Vanden Beeckant, Doos …/Beeckant (vanden), 
 06/08/1677,11/11/1678 en 21/06/1705 
 
• beroep: winkelier 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: huis de Eenhooren op de Markt 
  SAT, Fam. arch. Vanden Beeckant, Doos …/Beeckant (vanden), ca. 1628 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1629-1631: borgemeester 
       1633-1634: gezworene 
       1636-1637: gezworene 
       1638-1639: schepen 
       1639-1640: schepen 
       1640-1641: schepen 
       1641-1642: gezworene 
       1641-1643: borgemeester 



       1643-1644: gezworene 
       1644-1645: schepen 
       1645-1646: schepen 
       1646-1647: gezworene 
       1647-1648: gezworene 
       1651-1653: borgemeester 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Fam. arch. Vanden Beeckant, Doos …/Beeckant (vanden), 

 21/06/1705 
 
 opgemaakt op 21/06/1705 
 
 nagelaten goederen zijn op decreet van de heren wethouders publiek
 verkocht en de opbrengst hiervan bedroeg 4409 gulden 14 stuivers 



BOECX Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 20/06/1662 
  HUYGAERTS, M., De Turnhoutse magistraat …, 1988, p. 6-7 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: winckelier 
  SAT, Koh. Hooftgeld , o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1635-1637: kerkmeester 
       1645-1646: aalmoezenier 
       1646-1647: aalmoezenier 
       1653-1654: borgemeester 
       1659-1660: schepen 
       1660-1661: schepen 
       1661-1662: schepen 
       1662-1663: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



BROECKHOVEN Laureijs van 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 
 - moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Vermeulen 
    SAT, Fam. arch. van Broeckhoven, Doos …/van Broeckhoven, 

   07/05/1692 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  - Cornelia van Broeckhoven (°15/02/1650) (SAT, Par. reg. St. P. 

  Geb. fol. 1135) 
  - Petrus Vanbroeckhoven (°24/06/1663) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 

  fol. 1358) 
  - Anna van Broeckhoven (°06/02/1666) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 

  fol. 1480) 
  - Jan Baptiste van Broeckhoven (°23/10/1660) (SAT, Par. reg. St. 

  P.Geb. fol. 132?) 
  - Maria van Broeckhoven (°06/10/1659) (SAT, Par. reg. St. P. 

  Geb.fol. 1385) 
  - Jacomina van Broeckhoven (°21/10/1655) (SAT, Par. reg. St. P. 

  Geb. fol. 1225) 
  - Adriaen van Broeckhoven (°17/09/1647) (SAT, Par. reg. St. P. 

  Geb. fol. 109?) 
  - Cornelius van Broeckhoven (°25/08/1669) (SAT, Par. reg. St. P. 

  Geb. fol. 1546) (getrouwd met Joanna Lemmius) (Licentiaat 
  in de Medicijnen) 

  SAT, Fam. Arch. Van Broeckhoven, Doos Van Broeckhoven, 24/02/1701 
 
• beroep: molenaar 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 872, fol. 96 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1660-1661: collecteur  

SAT, Fam. arch. Cleymans, doos 
Cleymans, s.d. 

1673: bedezetter 
SAT, Fam. arch. Cleymans, doos Cleymans, s.d. 

1674-1675: gezworene 
1675-1676: schepen 
1676-1677: schepen 
1677-1678: schepen 
1678-1679: schepen 

       1679-1680: schepen 



       1680-1681: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Fam Arch. Broeckhoven, 07/05/1692 
 
 opgetekend op 07/05/1692 
 
   - aan akker, gekocht van Jacob de Brouwer, ongeveer 130 roeden 
     groot, gelegen op het Stockt (grootte: 43 are) 



BROUWER Jacob de 
 
• geboortedatum: 25/01/1629 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 783) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 14/04/1654 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 1401) 
• datum van overlijden: 07/10/1696 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4831/32) 
 
• naam van ouders: - vader: Jan de Brouwer 
   SAT, Proced., o. nr. 756, 07/01/1667 

- moeder: Christina Adriani (SAT, Par. St. P. Geb. fol. 783) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Joanna Ansemps (SAT, Par. St. P. Huw. fol. 1401) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
   - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Maria de Brouwer (°30/06/1669) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1543) 
 - Elisabeth de Brouwer (°14/04/1665) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  5386) 
 - Adriaen de Brouwer (°27/01/1663) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1352) 
 - Joanna de Brouwer (°06/03/1661) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1325) 
 - Jacobus de Brouwer (°02/03/1657) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1260) 
 - Anna de Brouwer (°14/03/1655) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1214) 
 
• beroep: schoenmaker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - de Gulde van de Kruisboog: 
          - datum van intrede: 1631 
          - functie(s): 1656-1657: deken 
             1670-1671: deken 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1667-1668: gezworene 
       1669-1671: bedezetter 
       1673-1674: gezworene 
       1674-1675: schepen 
       1675-1676: schepen 
       1676-1677: schepen 
       1677-1678: schepen 
       1678-1679: schepen 
       1679-1680: schepen 
       1680-1681: schepen 
       1681-1682: schepen 
       1682-1683: schepen 
       1683-1684: schepen 
       1684-1685: schepen 



       1685-1686: schepen 
       1686-1687: schepen 
       1687-1688: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



CLAESSEN Jacob 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 11/08/1616 (SAT, Par.reg. St. P. Huw. fol. 5233) 
• datum van overlijden: 04/04/1654 
  SAT, Guldeboek van de Kruisboog, o. nr. 858, fol. 24 
  SAT, Kerkm. rek., o. nr. 33, fol. 40 
  AUTENBOER, E., Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 173 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Cornelia Gobbrakel (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5233) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Georgius Claessen (°15/03/1629) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  785) 
 - Jacobus Claessen (°30/10/1622) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  666) 
 - Rogerius Claessen (°13/03/1625) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  693) 
 - Cecilia Claessen (°18/07/1640) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 969) 
 - Judocus Claessen (°10/03/1620) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  640) 
 - Maria Claessen (°07/09/1635) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 893) 
 - Elisabeth Claessen (°13/01/1638) (SAT, Par. reg. St. PO. Geb. fol. 
  935) 
 
• beroep: winkelier 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - datum van intrede: 1614 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1623-1624: schepen 
       1624-1625: schepen 
       1625: collecteur- en ontvanger-generaal 
       1625-1626: schepen 
       1626-1627: schepen 
       1627-1628: schepen 
       1628-1629: collecteur 
       1628-1629: gezworene 
       1629-1630: collecteur 
       1631-1632: collecteur 
       1631-1632: schepen 
       1632-1633: schepen 
       1633-1634: schepen 
       1634-1635: gezworene 



       1635-1636: collecteur 
       1636-1637: schepen 
       1637-1638: schepen 
       1638-1639: schepen 
       1639-1640: schepen 
       1640-1641: schepen 
       1641-1642: schepen 
       1642-1643: schepen 
       1643-1644: schepen 
       1644-1645: schepen 
       1645-1646: schepen 
       1646-1647: schepen 
       1647-1648: schepen 
       1648-1649: gezworene 
       1650-1651: schepen 
       1651-1652: schepen 
       1652-1653: schepen 
       1653-1654: schepen 
       1654-1655: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



CLEIJMANS Cornelis 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Helena Van Rijden 
    SAT, Fam. arch. Cleymans, doos Cleymans II 
    SAT, Koh. sch. en deyl, o. nr. 1070, fol. 44-45 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Isabella Cleijmans 
 - Adamus Ignatius Cleymans 
 - Phillipus Cleymans 
 - Joannes Baptista Cleymans (getrouwd met Ida van Vossem 
  en zoon Joannes Franciscus Cleijmans) 
 - Joncheer Adrianus Cleymans (°28/12/1661) (SAT, Par. reg. St. 
  P. Geb. fol. 1338) 
 - Joff(rouw)e Theresia Cleymans 
 SAT, Fam. arch. Cleymans, doos Cleymans II, o. a. 08/05/1737 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1655-1656: schepen 
       1656-1657: schepen 
       1657-1658: schepen 
       1658-1659: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Fam. Arch. Cleymans, Doos Cleymans, 08/02/1679 
     SAT, Fam. arch. Cleymans, doos Cleymans, 1687 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 44-45 
 
 opgetekend op 08/02/1679 
 
   - een nieuw, getimmerd huis met een vrije booneputh en gronden die 
     erbij horen, gelegen in de Beggijnestraet tegenover het kasteel, 
     oostwaarts gelegen naast het erf van de heer Carolus Johannes 
     Keersmaeckere, aan Jacobus Schrijvers en aan Gommer  
     Vermeulen, zuidwaarts aan de weduwe en de erfgenamen van 
     wijlen Sijmon Vueghs en de erfgenamen van wijlen Nicolaes  
     Walscharts, westwaarts aan de voornoemde Beggijnestraet en 



     noordwaarts aan het klooster van Corsendonck en dit huis belast 
     met 15 oude grooten kapittelcijns 
     prijs: het grote huiz met daatbij horende delen affhangen(de) 
sijnde      van vier duijsent tot op twee duijsent vijffentwintich guldens 
   - een huis met een hof, tot op de hoek van het voorschreven groot huis, 
     verder zuidwaarts recht gaande naar het erf van Nicolaes  
     Walscharts en zo verder naar de straat tot op de hoek van de 
     gemetste freijte in de muur van de haag, oostwaarts het plein van 
     het voorschreven groot huis, zuidwaarts de voorschreven  
     erfgenamen van Nicolaes Walscharts, westwaarts de straat en 
     noordwaarts het nieuwe huis met zijn hof 
     prijs: het voornoemde huis samen met de grond en de daarbij 
     horende delen, affhangen(de) sijnde van vijff duijsent guldens 
     tot op 1500 gul(den) 
 
 opgetekend 20/03/1681 
 
   - een akker op de Broeckseynde, “ de Smeel” genoemd, voor de helft 
     gebruikt door Peet Prianben en de andere helft de laatste keer 
     gebruikt door Hendrick Dijckmans 
   - een rente van ongeveer 240 gulden… op een zeker huis en hoffstede 
     binnen Turnhout, gelegen in de Herentalsstraet, zuidwaarts  
     grenzend aan Matthys Diels en westwaarts aan de straat 
 
 opgetekend anno 1687 
 
   - Otterstraet, huis, hoff en een schuur met 225 roeden (grootte: 74 are) 
   - een klein blokje daar bij gelegen, 102 roeden groot (grootte: 34 are) 
   - Otterstraet, een zeker ef daar bij gelegen, 190 roeden groot (grootte: 
     63 are) 
   - nog een blok, 340 roeden groot (grootte: 1 ha 19 are) 
   - een stuk gras, 134 roeden groot (grootte: 44 are) 
   - Papenbrugge,  het erf van de verbrande woning, 634 roeden groot 
     (grootte: 2 ha 6 are) 
   - Papenbrugge, een blokje, 74 roeden groot (grootte: 24 are) 
   - Papenbrugge, een erf daar bij gelegen … memorie  
   - Gasthuijstraet, een blok, “de Brack” genoemd, 1246 roeden groot 
     (grootte: 4 ha 10 are) 
   - Papenbrugge, akker, 262 roeden groot (grootte: 86 are) 
   - een andere akker aldaar, groot 280 roeden groot (grootte: 92 are) 
   - Paepenbrugge, een kleine dries, 72 roeden groot (grootte: 24 are) 
   - de helft van een blok … Papenbrugge, 150 roeden groot (grootte: 50 
     are) 
   - Papenbrugge, een beemd, 220 roeden groot (grootte:72 are) 
   - Paepenbrugge, een beemd, 200 roeden groot (grootte: 66 are) 
   - een erf … Papenbrugge,  222 roeden groot (grootte: 73 are) 
   - daar ook de helft van een beemd, 325 roeden groot (grootte: 1 ha 7 
     are) 
   - nog een een kleine tuin … Papenbrugge, 240 roeden groot (grootte: 
     79 are) 



   - Otterstraet, aan de Schabbaert, een dries, genaamd “het   
     Lokerblock”, 500 roeden groot (grootte: 1 ha 65 are) 
   - Otterstraet, twee driessen in de Schabbaert, 387 roeden groot  
     (grootte: 1 ha 27 are) 
   - een dries onder de Groote Blocke, 140 roeden groot (grootte: 46 are) 
   - Papenbrugge, een huis, hof en daartoe behorende gronden, 148  
     roeden groot (grootte: 49 are) 
   - Otterstraet, huis, hof en met een schuur, gekocht van Becant , samen  
     met de daartoe behorende gronden 424 roeden groot (grootte: 1 
     ha 40 are) 
   - Otterstraet, een blok achter de voorgenoemde woning, 270 roeden 
     groot (grootte: 89 are) 
   - Otterstraet, een eursel, 157 roeden groot (grootte: 52 are) 
   - Papenbrugge, een akker, 66 roeden groot (grootte: 22 are) 
   - Papenbrugge, een acker, 306 roeden groot (grootte: 1 ha 1 are) 
   - Papenbrugge, “Neeskens Bempt”, 512 roeden groot (grootte: 1 ha 68 
     are) 
   - een beemd … Papenbrugge, genaamd “de Houtbempt”, gekocht  van 
     Hend(rick) van Damme …260 roeden (grootte: 86 are) 
 



CLEIJMANS Ghysbrecht 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 03/02/1629 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5315 bis) 
• datum van overlijden: 06/12/1649 (begrafenis) 
  SAT,Kerkm. Rek. o. nr. 31, fol. 47vo 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Elisabeth Pauly 
   SAT, Fam. arch. Cleymans, Doos Cleymans II, 25/09/1649 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Theresia Cleijmans (°15/10/1636) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  913) (getrouwd met Sr Joannis Martinus Bellens, met zoon 
  Joannes Martinus Bellens) 
 - Joan  Philips Cleijmans (°14/12/1629) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 795) 
 - Anna Cleijmans 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, o. nr. 872, fol. 200vo-207vo 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur:  1618-1626: gezworen klerk of substituut van

    secretaris Guilliam Proost  
     SAT, Fam. Arch. Cleymans Doos  

    Cleymans I, 16/10/1642 
    1629-1633: rentmeester (samen met A. W. van 

    Alphen) 
     SAT, Rentm. rek., o. nr. ??? 
    1633-1634: schepen 
 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: Controleur-Generaal van zijne Majesteits   
   licenten ten Platte Landen 
      SAT, Fam Arch. Cleymans, Doos I, o.a. 16/10/1642 
 
• bezit bij overlijden: 
 



CORNELISSEN Anthoni 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 10/01/1617 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5236) 
• datum van overlijden: 04/12/1669 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4778) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Dergent 
    SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 870, fol. 184 e.v 
    SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 32 e.v. 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 24 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Frederick Dergendt 
    - moeder: Marie (dochtere Peeter  

     Janssen van Ghysel) 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 24 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Frederik Anthonissen 
 - Maria Anthonissen (°21/10/1627) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  742) (getrouwd met Jan Briaert) 
 - Symon Anthonissen 
 - Cornelis Anthonis (°12/06/1619) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 632) 
  (getrouwd met Engeltken Daniels, met zoon Isaak) 
 - Digna Anthonissen(novice op het begijnhof) (°30/10/1636) 
  (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 917) 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 32 e.v 
 SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 870, fol. 184 e.v. 
 
• beroep: winkelier, koopman 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
  SAT, Not. akten Not. H. Empssens, o. nr. 875, fol. 69-70 
• woonplaats: in “De Prince Cardinael”, gelegen inde Gasthuysstraet 
  SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 871,fol. 32 e.v. 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - datum van intrede: 1618 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1630-1631: schepen 
       1631-1632: gezworene 
       1634-1635: gezworene 
       1645-1646: schepen 
       1646-1647: schepen 
       1647-1648: gezworene 
       1652-1653: gezworene 
       1653-1654: schepen 
       1654-1655: schepen 
       1655-1656: schepen 
       1656-1657: gezworene 
       1664-1665: gezworene 
       1665-1666: gezworene 



       1668-1669: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 870, fol. 184 e.v. 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 32 e.v. 
  SAT, Fam. Arch. Cornelissen, Doos Cuylaerts-Ringuyts/   
  Cuytaerts/…/Cornelissen,   12/09/1670 
 
 opgemaakt: 06/08/1663, 20/08/1664 en 12/09/1670 
 
 - zijn huis met een achterhuis, stallen, een hof, een poort, een messie, 
   gronden en met ander goed dat hoort bij het huis, gelegen in de 
   Gasthuisstraat, tussen het huis van Peeter Beeckmans oostwaarts 
   en het huis van Frederick Dergent Symonssoon wesatwaarts en 
   “de Prince Cardinael” genaamd; belast aan de weduwe en de 
   kinderen van wijlen Jacob Claessen met een erfelijke rente van 60 
   rijnsgulden (éénmaal te betalen) 
 - een huis, met een achterhuis, een hof, gronden en ander goed dat 
   hoort bij dat huis, genaamd “Sinte Barbara”, gelegen in de  
   Otterstraat tussen het huis van Arnout Dergent oostwaarts en het 
   huis van Joan Hubert Merchij gareelmaker westwaarts,  
   noordwaarts grenzend aan de straat; belast met 4 gulden per jaar 
 - zekere hoevewoning, met een hof, schuren, landerijen, beemden, 
   driesen, heigrond en weiden, gelegen in Vosselaar, waarvan de 
   andere delen in het bezit zijn van de kinderen van Peeter Dergent 
   en van Wouter Hoevenaers 
 - een akker in de Grootenbeyntel, ongeveer 120 roeden groot, aan de 
   oostzijde grenzend aan de kinderen van Cornelis Nuydens, aan de 
   zuidzijde aan Anthonie Vloers, aan de westzijde aan Cornelis 
   Loycx en aan de noordzijde aan Hendrich Saelden (grootte: 40 
   are) 
 - nog een andere akker, ook in de Grootenbeyntel gelegen en ongeveer 
   90 roeden groot, oostwaarts grenzend aan de kinderen van Dierck 
   Dergent, westwaarts aan de weduwe en de kinderen van Wouter 
   Celen en noordwaarts aan Jonker Engelbert Franchoys de  
   Cannarts (grootte: 30 are) 
 - een zekere dries, “den Manders driesch”genaamd, gelegen achter de 
   Sint Eeuwouts Capelle, omgeveer 200 roeden groot, oostwaarts 
   grenzend aan de heerbaan, zuidwaarts aan de kinderen van Jan 
   Bellens, westwaarts aan mijheer Roosa en noordwaarts aan  
   Peeter Dergent (grootte: 66 are) 
 - een dries, gelegen in het Meergoor, oostwaarts grenzend aan de 
   weduwe van Jan van Thienen, zuidwaarts aan de weduwe van 
   Joan Vueghs, westwaarts aan de kinderen van Adriaen van Dijck 
   en noordwaarts aan Jan Theeus, ongeveer 136 roeden groot 
   (grootte: 45 are) 
 - een akker, “Boovens acker”genaamd, gelegen in de Molentiende, 
   oost-, zuid- en noordwaarts grenzend aan een zeker pad en  
   westwaarts grenzend aan Meester Adam vande Plas, ongeveer 
   128 roeden groot (grootte: 42 are) 



 - nog een akker, gelegen in de Molentiende, ongeveer 160 roeden groot 
   en oostwaarts grenzend aan het Molenpad, zuidwaarts aan  
   Adriaentken Dergent, westwaarts aan o.a. Lodewijck Goyvaerts en 
   noordwaarts aan Jan Dergent Diercxsoon (grootte: 53 are) 
 - een akker, gelegen in de Neghenpael, ongeveer 80 roeden groot, 
   oostwaarts grenzend aan de weduwe en de kinderen van Jan van 
   Thienen, zuid- en westwaarts aan de weduwe en de kinderen van 
   Melchior Wyngaerts en noordwaarts aan Lodewijck Goyvaerts 
   (grootte: 26 are) 
 - een rente in verschillende delen, op de stad en meierij ’s Hertogenbos, 
   ter waarde van de som van 925 gulden 
 - een erfelijke korenrente op Baarle die alles te samen 18 veertelen 
   bedraagt 
 - twee driesen, gelegen in de Smissen, samen ongeveer 260 roeden 
   groot en oostwaarts grenzend aan de kinderen van Peeter Diels, 
   zuidwaarts aan Peeter Booms, westwaarts aan de kinderen van 
   Jan Hens en noordwaarts aan de kinderen van Willem Maes  
   (grootte: 86 are) 
 - een akker, gelegen op de Grootenbeyntel, ongeveer 120 roeden  
   groot, zuidwaarts grenzend aan Peeter Willekens, westwaarts aan 
   de Heilige Geest van de vrijheid Turnhout en noordwaarts aan de 
   weduwe van Meester Ghysbrecht Cleymans (grootte: 39 are) 
 - de helft van een huis, met een hof, gronden en andere die daar bij 
   behoren, gelegen in de Gasthuijstraet tegenover het gasthuis en 
   waarvan de achterste heft toebehoort aan Thomas Dorremans, in 
   zijn geheel oostwaarts grenzend aan de kinderen van Pauwels 
   Janssen, zuidwaarts aan de erfgenamen van Marcus geertmans, 
   westwaarts aan Hendrick Breugelmans en noordwaarts de straat 
   … op een publieke koopdag verkocht voor de prijs van 425 gulden 



CUYLAERTS Geeraert 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 23/04/1644 
  SAT, Poortersboek (2de katern), o. nr. ???, fol. 

 27vo 
  SAT, Borgem. rek., o. nr. ???, fol. 20vo 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 
  - moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - functie(s): 1664-1665: deken 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1649-1653: collecteur 
       1674-1675: gezworene 
       1675-1676: schepen 
       1676-1677: schepen 
       1677-1678: schepen 
       1678-1679: schepen 
       1679-1680: schepen 
       1680-1681: schepen 
       1681-1682: schepen 
       1682-1683: schepen 
       1683-1684: schepen 
       1684-1685: schepen 
       1685-1686: schepen 
       1686-1687: schepen 
       1687-1688: schepen 
       1688-1689: schepen 
       1689-1690: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



DIELS Guilliam 
 
• geboortedatum: 02/04/1636 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 904) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 26/07/1689 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5594) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Jan Diels 
   SAT, Fam. arch. Diels, Doos …/Diels, 06/04/1701 
  - moeder: Maria van Meurs (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 904) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna Bijvoets 
    SAT, Fam. arch. Diels, Doos …/Diels, 06/04/1701 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Jan Baptiste Diels (°05/05/1690) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  2092) 
 - Angela Theresia Diels (°31/01/1694) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  2156) 
 - Guilielmus Diels (°10/07/1697) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 2814) 
 
• beroep: rentmeester van het kapittel 
  SAT, Not. Akten Not. H. Empssens, o. nr. 877, fol. 164vo 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - datum van intrede: 1661 
        - Lakengilde: 
         - functie(s): deken: 1683-1694 
          SAT, Lakengilde, o. nr. 680, fol. 37 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1665-1666: gezworene 
       1666-1667: gezworene 
       1672-1673: schepen 
       1673-1674: schepen 
       1674-1675: schepen 
       1675-1676: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



DIELS Hendrick 
 
• geboortedatum: 19/06/1622 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5264) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 21/12/1649 (begrafenis) 
  SAT, Kerk. Rek. o. nr. 31, fol. 47vo 
  AUTENBOER, E., Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 165 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Heylwich van Meurs 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, o. nr. 867, fol. 203 e.v. 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Maria (°29/04/1623) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 668) (oudste 
  dochter) 
 - Adriaen Diels (°26/11/1624) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 689) 
- - Guillielmus Diels (°23/01/1625) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 691) 
- - Heylken Diels (°08/11/1626) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 709) 
- - Elisabeth Diels (°28/06/1628) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 756) 
- - Hoylwigis Diels (°06/04/1630) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 799) 
- - Catharina Diels (°23/02/1633) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 843) 
- - Elisabeth Diels (°26/09/1637) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 930) 
- - Helena Diels (°27/02/1641) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 984) 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, 867, fol.203 e.v. 
 
• beroep: tijkwever 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1628-1629: schepen 
       1629-1630: schepen 
       1630-1631: gezworene 
       1631-1632: gezworene 
       1639-1641: bedezetter 
       1647-1649: borgemeester 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



DONNEULX Adriaen 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: voerman 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1668-1669: gezworene 
       1669-1670: gezworene 
       1671-1672: schepen 
       1672-1673: schepen 
       1673-1674: schepen 
       1674-1675: schepen 
       1675-1676: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



EMPSSENS Mattheeuws 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 30/06/1638 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5363) 
• datum van overlijden: 17/09/1690 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4821) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Aerts 
  SAT, Koh. sch. en deyl. o. nr. 1071, 20/03/1692 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Cornelia Empssens (°07/03/1641) (SAT, Par. reg. St. P.Geb. fol. 
  985) (begijntje op het begijnhof) 
 - Anna Empssens (getrouwd met Baltazar Mallants)  
  (°19/07/1644) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 1040)  
 - Catharina Empssens (getrouwd met Joan vande Venne) 
 - Eerw(aerde) heere Anthonie Empssens (°06/06/1658) (SAT, 
  Par. reg. St. P. Geb. fol. 1282) (priester en kapelaan te Turnhout) 
 - Maria Dina Empssens (°08/08/1656) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1246) (geestelijcke dochter) 
 SAT, Koh. sch. en deyl. o. nr. 1071, 20/03/1692 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - datum van intrede: 1641 
          - functie(s): 1662-1663: deken 
             1674-1675: deken 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1643-1644: gezworene 
       1644-1645: schepen 
       1645-1646: schepen 
       1646-1647: schepen 
       1647-1648: schepen 
       1648-1649: schepen 
       1649-1650: schepen 
       1650-1651: schepen 
       1651-1652: schepen 
       1652-1653: schepen 
       1653-1654: schepen 
       1654-1655: schepen 
       1655-1656: schepen 
       1656-1657: schepen 
       1657-1658: schepen 
       1658-1659: schepen 



       1659-1660: schepen 
       1660-1661: schepen 
       1661-1662: schepen 
       1662-1663: schepen 
       1663-1664: schepen 
       1664-1665: schepen 
       1665-1666: schepen 
       1666-1667: schepen 
       1667-1668: schepen 
       1668-1669: schepen 
       1669-1670: gezworene 
       1670-1671: gezworene 
       1671-1672: borgemeester 
       1673: borgemeester 
        SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 876, 

       fol. 151-152 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



GOYVAERTS Lodewijck 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: - met Maria van Gheemen: 27/11/1636 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. 

  fol. 5355) 
 - met Elisabeth Vandervoort: 07/02/1651 (SAT, Par. reg. St. P.  
 Huw. fol. 5413) 
• datum van overlijden: 04/05/1672 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4781) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): - Maria van Thienen 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 225vo-228vo 
    - Maria van Gheemen 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 225vo-228vo 
    - Eliesabeth Jans Vervoort (weduwe van wijlen  

  Matthijs Jan Thyssen van Hooghemiert) 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 868, fol. 370vo-

   375vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Maria van Thienen: 
    - Joan Goyvaerts (°ca. 1641) 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 225vo-228vo 
    SAT, Not. H. Empssens, o. nr. 876, fol. 112 e.v. 
  met Maria van Gheemen: 
    - Matthijs Goyvaerts(°11/04/1650) (SAT, Par. reg. St. P. 

    Geb. fol. 1138) 
    - Margriet Goyvaerts (°26/02/1643) (SAT, Par. reg. St. P. 

    Geb. fol. 1020) 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 225vo-228vo 
 
• beroep: voerman 

 SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 225vo-228vo 
SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 

• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1671-1672: schepen 
       1672-1673: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 225vo-228vo 
   SAT, Not. akten Not. H. Empssens, o.nr. 876, fol. 112 e.v 
 
 opgemaakt op: 12/03/1664 en 11/06/1672 
 



 de totale opbrengst van de gronden, huizen, enz. werd geschat op 15960 
 rijnsgulden 
 
 - een zeker huis, met een hof, schuren, stallen, een vrije poort en  
   toegang tot de put aan de zuidzijde ervan, genaamd “de Sterre”, 
   gelegen in de Potterstraat en oostwaarts grenzend aan de  
   straat, zuidwaarts aan Joris van Zeel en de weduwe van Dielis 
   van Immerseel, westwaarts aan de weduwe van Sijmon  
   Gevaerts en noordwaarts aan Guilliam Cornelissen en aan de 
   weduwe van Steven de Clocq en is geschat op 2400 gulden 
 - het voorste deel van een erf, gelegen op de Calffsteert, gekocht van 
   Jan Vloedens, ongeveer 350 roeden groot en oostwaarts  
   grenzend aan Joos Colen, zuidwaarts aan de straat, westwaarts 
   aan de kinderen van Jonker Engelbert Franchoys Cannart en 
   noordwaarts aan de nabestaanden … per roede geschat op 3 
   gulden 10 stuivers (Joos Colen mag de weg gebruiken) hetgeen 
   samen komt op 1225 gulden (grootte: 1 ha 15 are) 
 - een zekere dries, gelegen in de Wauwer, ook de Tichelrijstraat  
   geheten, gekocht van Christiaen Mallants, in zijn geheel geschat 
   op 325 gulden 
 - een huis, met eem hof, gelegen op het einde van de Potterstraat, 
   gekocht van Aernout Goijvaerts en oostwaarts grenzend aan  
   Cornelis Faes, zuidwaarts aan de weduwe van Jacob Michiel, 
   westwaarts aan de straat en noordwaarts aan Jan Driessen,  
   samen geschat op 500 gulden 
 - een ander huis, met daarachter een kleine dries, oostwaarts  
   strekkende naar de Calffsteert, zuidwaarts grenzend aan het pad, 
   westwaarts aan Peeter Schellekens en noordwaarts aan de  
   straat, geschat op 600 gulden 
 - een erf aan de Neghenpael, genaamd “Dy Breeracker”, ongeveer 66 
   roeden groot en oostwaarts grenzend aan het kapittel, zuidwaarts 
   aan Nicolaes Vueghs en noordwaarts aan de straat, per roede 
   geschat op 2 gulden 8 stuivers, hetgeen samen komt op 160  
   gulden (grootte: 22 are) 
 - een huis, met een hof, grond en andere dingen die daar bij horen, 
   gelegen in de Herentalsstraat, grenzend oostwaarts aan de straat, 
   zuidwaarts aan Geeraert Loijcx en noordwaarts aan de weduwe 
   uit het laatste huwelijk van Jan Vermeulen, geschat op 2400  
   gulden 
 - een ander huis met een hof, gelegen op het einde van de   
   Herentalsstraat op de Graatacker, met een hof en een erf achter 
   het huis, oostwaarts grenzend aan de straat, zuidwaarts … , alles 
   tesamen geschat op 700 rijnsgulden 
 - een dries gelegen in de Paepenbruggestraet, gekocht van Quirijn 
   Loijcx, 200 roeden groot (gereeckent stijff), per roede geschat op 
   2 gulden 8 stuivers, hetgeen komt op 500 gulden (grootte: 66 are) 
 - een akker, gekocht van Guilliam Lemmens, … roeden groot,  
   oostwaarts grenzend aan Peeter Dergent Peeterssoon, zuidwaarts 
   aan de straat en westwaarts aan Jan Augustijnssen, per roede 



   komende op 3 gulden, hetgeen dan komt op 426 gulden (grootte: 
   47 are) 
 - een akker, gelegen in de Meulenthiende, oostwaarts grenzend aan 
   Fredericq Dergent, zuidwaarts met het pad, westwaarts aan de 
   kinderen Anthoni Cornelissen en noordwaarts aan Peeter  
   Schellekens, per roede geschat op 2 gulden 12 stuivers en 100 
   roeden groot (gereeckent), hetgeen samen komt op 200 gulden 
   (grootte: 33 are) 
 - een erf, genaamd “de Langenacker”, gelegen bij de Lokermolen,  
   oostwaarts grenzend aan Theodorus van Sandeel, zuidwaarts aan 
   het gasthuis, westwaarts aan Willem Willemssen en noordwaarts 
   aan de straat van de heer, … roeden groot, prijs per roede  
   bedraagt 2 gulden 14 stuivers, wat dan komt op 540 gulden  
   (grootte: 66 are) 
 - een akker gelegen in de Neghenpael, gekocht van Dierck Goyvaerts, 
   150 roeden groot (gereeckent), 2 gulden per roede, hetgeen dan 
   komt op 300 gulden (grootte: 49 are) 
 - een akker gelegen op de Calffsteert, gekocht van Guilliam Dionys de 
   oude, 50 roeden groot (gereeckent), prijs per roede 3 gulden, 
   hetgeen dan komt op 150 gulden (grootte: 16 are) 
 - een zeker huis, genaamd “de Ackerman”, oostwaarts grenzend aan 
   Franschus Sube, zuidwaarts aan Goosen Bernaerts Verhaeren, 
   westwaarts aan Mattheeus Ooms en noordwaarts aan de Singule, 
   gelegen achter het stadhuis, hier geschat op 2000 gulden 
 - een huisje in de Meulenstraat, met daar achter een … , oostwaarts 
   grenzend aan het gasthuis en aan G. Cuijlaerts, zuidwaarts aan 
   de straat, westwaarts aan het pad en noordwaarts aan de  
   infirmerie van het begijnhof, hier geschat op 600 gulden 
 - een ander huis, gelegen in de Otterstraat, oostwaarts grenzend aan 
   de kinderen van Peeter Diercx, zuidwaarts aan de straat enwest- 
   en noordwaarts aan Peeter Pelckmans, geschat op 800 gulden 
 - een kleinde dries aan de Onderdijck, gekocht van Rogier Renits,  
   oostwaarts grenzend aan de kinderen van Augustijn Renits,  
   zuidwaarts aan de erfgenamen van Juffrouw Barbara Benquet, 
   westwaarts aan Wauter Vlooten en noordwaarts aan de Aa, per 
   roede geschat op 2 gulden 2 stuivers, voor … roeden, wat komt op 
   200 gulden (grootte: 31 are) 
 - een erf gelegen in de Tichelerijstraat, … roeden groot, prijs per roede 
   26 stuivers, wat komt op 150 gulden (grootte: 38 are) 
 - een erf gelegen aan de noordzijde van het perceel op de Calffsteert, 
   nabij het huis van Joos Colen, 250 roeden groot (gereeckent), 
   prijs per roede 2 gulden 10 stuivers, hetgeen komt op 625 gulden 
   (grootte: 82 are) 
 - een erf, waarop tegenwoordig klaver staat, gelegen op de Calffsteert, 
   ongeveer 60 roeden groot, per rode geschat op 2 gulden 50  
   stuivers, wat komt op 135 gulden (grootte: 20 are) 
 - een erf, … roeden groot, gelegen in de Grote Beyntel, genaamd “het 
   Hoeckblock”, gekocht van Nicolaes Loomans, oostwaarts  
   grenzend aan Guilliam Dionys en noordwaarts aan de Ackerstraet, 



   per roede geschat op 2 gulden 10 stuivers, hetgeen komt op 500 
   gulden (grootte: 66 are) 
 - een ander perceeltje, gelegen op het Cruyspath, zuidwaarts grenzend 
   aan de straat en noordwaarts aan de weg komende van Laureijs 
   Goosens, 60 roeden groot (gereeckent), per roede geschat op 2 
   gulden 10 stuivers, wat komt op 150 gulden (grootte: 20 are) 
 - een beemd, gelegen in de Ossenbroeck, zuidwaarts grenzend aan de 
   kinderen van Jonker Engelbert Franchois de Cannart en  
   noordwaarts aan de Aa, per roede geschat op 32 stuivers, … 
   groot, wat komt op 320 gulden (grootte: 66 are) 



HOEVENAERS Wouter 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 03/09/1628 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5314) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Elisabeth Dergent (SAT, Par. St. P. Huw. o. nr. 5314) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Simon Hoevenaers (°18/08/1629) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  795) (getrouwd met Elisabeth Vueghs) 
 - Abraham Hoevenaers (°08/04/1636) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 904) 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 139-140 
 
• beroep: kleermaker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
    - datum van intrede: 1631 
    - functie(s): 1657-1658: deken 
 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1647-1648: aalmoezenier 
       1648-1649: aalmoezenier 
       1655-1656: gezworene 
       1656-1657: gezworene 
       1657-1658: gezworene 
       1658-1659: gezworene 
       1659-1660: gezworene 
       1660-1661: gezworene 
       1661-1662: schepen 
       1662-1663: gezworene 
       1663-1664: schepen 
       1664-1665: schepen 
       1665-1666: gezworene 
       1666-1667: gezworene 
       1667-1668: gezworene 
       1668-1669: gezworene 
       1669-1670: gezworene 
       1670-1671: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 



• bezit bij overlijden: 
 



KINDER Jan de 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: met Barbara Buve: 13/09/1644 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5393) 
• datum van overlijden: 24/11/1676 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4788) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): - Barbara Buve 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 112-114vo 
    - Clara Pauly 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 118-119vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Barbara Buve: 
   - Anna de Kinder (°25/05/1645) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
    fol. 1055) (begijntje) 
   - Maria de Kinder (°21/08/1648) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
    fol. 1107) (geestelijke dochter) 
   - Petrus de Kinder (° 26/01/1652) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 1162) 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 112-114vo 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 118-119vo 
  met Clara Pauly: 
   - Jan de Kinder (°15/12/1663) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
    1365) 
   - Peeter de Kinder (°16/01/1669) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
    fol. 1533) 
   - Theresia de Kinder (°13/01/1666) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 1478) 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 118-119vo 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 121-128vo 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1668-1669: gezworene 
       1669-1670: schepen 
       1670-1671: schepen 
       1671-1672: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 118-119vo 
  SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1070, fol. 121-128vo 
 
 opgemaakt op: 22/05/1682 



 
  - een huis met een schuur, een hof en endere daarbij hoerende delen, 
    gelegen op het einde van de Potterstraat, naast het erf van Peeter 
    Cleijmans junior in naam van zijn vrouw 
 
   bezit verdeeld in 5 kavels elk ter waarde van 3140 gulden 15 stuivers 



LAMBRECHTS Adriaen 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: met Cathelyn Merttens: 16/09/1644 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 

     5393) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): - Cathalijn Aerts 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 83-85 
    - Cathelyn Merttens 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 83-85 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 85-87vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Cathalijn Aerts: 
   - Elisabeth Lambrechts (getrouwd met Jan Nys) 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 83-85 
  met Cathelyn Merttens: 
   - Maria Lambrechts (°25/07/1644) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 1040) 
   - Adrianus Lambrechts (°11/10/1646) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 1076) 
   - Petrus Lambrechts (°25/04/1651) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 1150) 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 85-87vo 
 
• beroep: tapper 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1636-1637: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 85-87vo 
 
 opgemaakt op: 15/04/1656 
 
 - een zeker huis, met een achterkamer, een moutkamer een zeker 
   eescheyder en een moerveld, gelegen in de Otterstraat, met  
   achter het huis nog een schuur en een hoeve 



LOOMANS Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 16/01/1627 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5297) 
• datum van overlijden: 
 
naam van ouders: - vader:  

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Margriet Docx 
    SAT, Not. akten Not. M. Smouts, o. nr. 879, fol . 131-132 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Barabara Loomans (°12/06/1628) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  755) 
 
• beroep: tijker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
 
• woonplaats: woonhuis in de Cortegasthuijstraet 
 SAT, Not. akten Not. M. Smouts, o. nr. 879, fol. 131-132 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1637-1638: bedezetter 
       1638-1639: bedezetter 
       1639-1640: bedezetter 
       1640-1641: bedezetter 
       1650-1651: schepen 
       1651-1652: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



LOOMANS Nicolaes 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Laureys Loomans 
   SAT, Proced., o. nr. 755-757, o.a. 07/01/1665, 07/01/1668 
   SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 870, fol. 55 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: koopman van tijken, tijker en tijkwerker 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, 870, fol. 55 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
    - datum van intrede: 1638 
    - functie(s): 1662-1663: deken 
           1674-1675: deken 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1644-1645: gezworene 
       1645-1646: gezworene 
       1646-1647: gezworene 
       1647-1648: gezworene 
       1648-1649: gezworene 
       1658: borgemeester 
       1661-1662: gezworene 
       1662-1663: gezworene 
       1663-1664: gezworene 
       1664-1665: gezworene 
       1665-1666: gezworene 
       1666-1667: gezworene 
       1667-1668: schepen 
       1668-1669: schepen 
       1669-1670: schepen 
       1670-1671: gezworene 
       1671-1672: schepen 
       1672-1673: schepen 
       1673-1674: schepen 
       1674-1675: schepen 
       1675-1676: schepen 
       1676-1677: schepen 
       1677-1678: schepen 
       1678-1679: schepen 



       1679-1680: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



LOOVEN Jacques van 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: met Maria Lemaistre: 22/01/1606 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 453) 
• datum van overlijden: 14/11/1651 (begrafenis) 
  SAT, Guldeboek van de Kruisboog, o. nr. 858, fol. 24 
  SAT, Kerk. Rek. o. nr. 32, fol. 48 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 168 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): - Maria Lemaistre (SAT, Par. Reg. St. P. Huw. fol. 453) 
    - Marie Janssen (weduwe van Frederick Dergent) 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 24 
• naam van de ouders van de vrouw(en): van Maria Janssen: 
     - vader: P(eete)r Janssen van 

     Ghysel 
      SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 

     24 
    van Maria Lemaistre: 
     - vader: Jan Lemaistre (SAT, Par. 

     reg. St. P. Huw. fol. 453) 
      - moeder: (naamloos) Elisabeth 

      (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 453) 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Maria Lemaistre: 
   - Christophorus van Looven (°21/10/1606) (SAT, Par. reg. 
    St. P. Geb. fol. 432bis) 
   - Nicolaes van Looven (°27/02/1611) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 558) 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1612-1613: schepen 
 1613-1614: schepen 
 1614-1615: gezworene 
 1615-1616: schepen 
 1616-1617: schepen 
 1617-1618: gezworene 
 1617-1619: borgemeester 
 1620-1621: schepen 
 1621-1622: schepen 
 1622-1623: schepen 
 1623-1624: schepen 
 1624-1625: schepen 
 1625-1626: schepen 
 1626-1627: schepen 



 1627-1628: schepen 
 1628-1629: schepen 
 1629-1630: schepen 
 1630-1631: schepen 
 1631-1632: schepen 
 1632-1633: schepen 
 1633-1634: schepen 
 1634-1635: schepen 
 1635-1636: schepen 
 1636-1637: schepen 
 1637-1638: schepen 
 1638-1639: schepen 
 1639-1640: schepen 
 1640-1641: schepen 
 1641-1642: schepen 
 1642-1643: schepen 
 1643-1644: schepen 
 1644-1645: schepen 
 1645-1646: schepen 
 1646-1647: gezworene 
 1647-1648: schepen 
 1648-1649: schepen 
 1649-1650: schepen 
 1650-1651: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



MAES Willem 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Hendrick Maes 
   SAT, Fam. arch. Claessen, Doos Claessen/Claessens, s.d. 
   SAT, Fam. arch. Maes, Doos Maes/…, 12/02/1616 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Digna van Berckel (weduwe van Joris Houbracken) 
    SAT, Fam. arch. Claessen, Doos Claessen/Claessens, s.d.

   SAT, Fam. arch. Maes, Doos Maes/…, 27/06/1626  
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Cathalijn Maes (getrouwd met Bernaerts van Pul) 
 - Margriet Maes (°16/01/1611) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol.  
  550bis) (getrouwd met Adriaen Moons) 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 868,fol. 24-27vo 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1626-1627: schepen 

 1627-1628: gezworene 
 1628-1629: schepen 
 1629-1630: schepen 
 1630-1631: schepen 
 1631-1632: gezworene 
 1634-1635: schepen 

 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 868, fol. 24-27vo 
  
 opgemaakt op 18/03/1648 
 
 - een zeker huis met een hof, genaamd “de Dry Conighen”, gelegen 
   binnen de vrijheid aan de Cingule van de markt, in de richiting van 
   de Gasthuisstraat 
 - een akker, gelegen in de tiende van de Groote Beecke, ongeveer 212 
   roeden groot, oostwaarts grenzend aan het erf van Cornelis  
   Verdonck, zuidwaarts aan dat van Anthonie Cornelissen,  
   westwaarts aan de kinderen van Willem van Deuren en  
   noordwaarts  aan de akkerweg (grootte: 70 are) 



 - zeker dries, genaamd “de Hoffstede”, gelegen in de   
   Papenbruggestraet, ongeveer 300 roeden groot, oostwaarts  
   palende aan de kinderen van Joris Willems, zuidwaarts aan de 
   erfgenamen van Couwegom, westwaarts aan Peter Cleijmans en 
   noordwaarts aan de hierboven vermelde Papenbruggestraet  
   (grootte: 99 are) 
 - een blok, “de Hoeve” genaamd, gelegen in de Papenbruggestraet, 
   ongeveer 140 roeden groot, oostwaarts grenzend aan Cornelis 
   Verdonck, zuidwaarts aan Meester Geeraert Wouters, westwaarts 
   aan de kinderen Joris Willems en noordwaarts aan de hierboven 
   vermelde straat (grootte: 46 are) 
 - een akker gelegen in de tiende van de Hoelstraet, ongeveer 290  
   roeden groot, oostwaarts grenzend aan de akkerweg, zuidwaarts 
   o.a. aan Jan Thijs Jacobssoon, westwaartsaan Geert Verhorst en 
   noordwaarts aan dezelfde Geert (grootte: 95 are) 
 - een stuk land, gelegen op Desen Darisdonck, in de buurt van de  
   weduwe van Paesschen van Dael, ongeveer 98 roeden groot, 
   oostwaarts grenzend aan de kinderen van Paesschen van Dael, 
   zuidwaarts aan dezelfde en west- en noordwaarts aan Willem de 
   Houwen (grootte: 32 are) 



MALLANTS Christiaen 
 
• geboortedatum: 26/12/1614 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 591) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 13/11/1640 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5375) 
• datum van overlijden: 19/05/1688 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4819) 
 
• naam van ouders: - vader: Dierck Mallanst 

- moeder: Sara van Brecht 
  HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, in: Taxandria, XVIII, p. 4 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Geertmans 
    HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, in: Taxandria, 

   XVIII, p. 5 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Marcus Geertmans 
    - moeder:Joanna van Meurs 
    HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, 

   in: Taxandria, XVIII, p. 5 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Baltasar Mallants (°08/01/1642) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1000) (getrouwd met Anna Empsens) 
 - Petrus Mallants (°02/08/1643) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1016) 
  (Minderbroeder te Turnhout) 
 - Sara Mallants (°17/09/1645) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1059) 
  (begijntje) 
 - Joanna Catharina Mallants (°06/02/1647) (SAT, Par. reg. St. P. 
  Geb. fol. 1082) (begijntje) 
 - Maria Ida Mallants (°15/08/1649) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1126) (getrouwd met Henri Robert) 
 - Mathias Mallants (°26/05/1651) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1152) (Augustijn te Corsendonck, Procurator van 1670-1678) 
 - Theodorus Mallanst (°08/01/1651) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1191) 
 - Cornelius Mallants (°23/06/1652) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1168) (Minderbroeder te Turnhout) 
 
 
• beroep: koopman van laken, winkelier 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 868, fol. 330 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
  SAT, Lakengilde, o. nr. 860, fol. 16 
• woonplaats: het huis “Het Sarasyns Hooft” op de grote Markt 
  HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, in: Taxandria, XVIII, p. 5 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - de Lakengilde: 
     - functie(s): laeth: 1675-80

        1683-85
    SAT, Lakengilde, o. nr. 680, fol. 12 
    e.v. 

 
• functies binnen het stadsbestuur: 1647-1648: schepen 
 1648-1649: schepen 



 1649-1650: schepen 
  1650: Collecteur-generaal van de beden  
  HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, 
  in: Taxandria, XVIII, p. 5 
 1650-1651: schepen 
 1651-1652: schepen 
 1652-1653: schepen 
 1653-1654: schepen 
 1654-1655: schepen 
 1655-1656: schepen 
 1656-1657: schepen 
 1657-1658: schepen 
 1658-1659: schepen 
 1659-1660: schepen 
 1660-1661: schepen 
 1661-1662: schepen 
 1662-1663: schepen 
 1663-1664: schepen 
 1664-1665: schepen 
 1665-1666: schepen 
 1666-1667: schepen 
 1667-1668: schepen 
 1668-1669: schepen 
 1669-1670: schepen 
 1670-1671: schepen 
 1671-1672: gezworene 
 1672-1673: gezworene 
 1676: aalmoezenier 
   SAT, Not. akten Not. H. Emppsens, o. nr. 876, 
   fol. 258vo-259) 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



MALLANTS Dierck 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 14/02/1657 

 HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, in: Taxandria, XVIII, p. 
 2 

   SAT, Not. akten Not. H. Emppsens, o. nr. 876, fol. 258vo-259 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Sara van Brecht 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, 868, fol. 82 e.v. 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Ewaldus Mallants (°15/07/1601) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 383) 
  (getrouwd met Helena Geertmans) 
 - Petrus Mallants (°12/05/1603) (SAT, Par. Reg. St. P. Geb. fol. 404) 
 - Jan Mallants (°06/12/1605) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 446) 
  (Heer in Beerse) (eerste maal getrouwd met Elisabeth  
  Cleymans, tweede maal met Elisabeth de Roy) (licentiaat in 
  de rechten) 
 - Theodorus of Dierck Mallants (°18/08/1609) (SAT, Par. reg. St. P. 
  Geb. fol. 524) 
 - Petrus Mallants (°26/02/1612° (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 560) 
  (Pastoor te Sint Lievens Houthem) 
 - Cecilia Mallants (°19/05/1614) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 683) 
  (begijntje, meesteres van het begijnhof te Turnhout) 
 - Christianus Mallants (°26/12/1614) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  591) (getrouwd met Maria Geertmans) 
 - Maria Mallants (°05/10/1618) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 626) 
  (getrouwd met Petrus Cleymans) 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, 868, fol. 82 e.v. 
 SAT, Not. akten Not. H. Emppsens, o. nr. 876, fol. 258vo-259 
 SAT, Fam. arch. Mallants, Doos …/Mallants,  01/10/1639 
 HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … Mallants, in: Taxandria, XVIII, p. 3-4 
 
• beroep: winkelier, lakenmaker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
  P. J. HEUVELMANS, Twee reizigers, ???, p. 10 
• woonplaats: een huis op de Markt, gelegen tussen het huis van de Heer Martinus 

 Bellens en dat van notaris Guilliame Verschueren 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, 868, fol. 82 e.v. 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1613-1614: gezworene 
 1614-1615: schepen 
 1615-1616: schepen 



 1616-1617: gezworene 
 1617-1618: schepen 
 1618-1619: schepen 
 1619-1620: schepen 
 1620-1621: schepen 
 1621-1622: schepen 
 1621-1622: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1622-1623: schepen 
 1622-1623: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1623-1624: schepen 
 1623-1624: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1624-1625: schepen 
 1625-1626: schepen 
 1626-1627: schepen 
 1627-1628: schepen 
 1628-1629: schepen 
 1629-1630: schepen 
 1630-1631: schepen 
 1631-1632: schepen 
 1631-1632: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1632-1633: schepen 
 1632-1633: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1633-1634: schepen 
 1634-1635: schepen 
 1635-1636: schepen 
 1636-1637: schepen 
 1637-1638: schepen 
 1638-1639: schepen 
 1639-1640: schepen 
 1640-1641: schepen 
 1641-1642: schepen 
 1642-1643: schepen 
 1643-1644: schepen 
 1644-1645: schepen 
 1645-1646: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, 868, fol. 82 e.v. 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschuere, o. nr. 869, fol. 50 
 
 opgemaakt op 24/03/1648 en18/03/1653 
 
 - het grote huis van de testamentaris, met ee schuur, een hof en andere 
   daar bij behorende delen, gelegen in de vrijheid aan de Cingule 
   van de markt, tussen het huis van heer Martinus Bellens  
   oostwaarts en het huis van Guilliam Verschueren westwaarts, 
   noordwaats grenzend aan de markt en zuidwaarts aan de  
   kinderen van Geeraert Wils Muysaerts 



 - de hoedve van de testamentaris, met de daar bij behorende delen, 
   gelegen in Casterle 
 - een nieuw huis met een schaliëndak, gebouwd op het begijnhof voor 
   zijn dochter Cecilia Mallants, die begijntje is 



MEEUS Matthys 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1623-1624: schepen 
      1624-1625: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



METTEN Jan 
 
• geboortedatum: 08/12/1582/81 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 251) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 1639-1641 (uitvaart) 
  SAT, Kerkm. rek., o. nr. 26, fol. 57 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 148 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maeyken Willemaerts 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1065, fol. 18-19 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Willem Metten 
 - Belie Metten (getrouwd met Nicolaes Vueghs) 
 - Maria Metten 
 - Goris Metten (getrouwd met Cornelia Verhoffstadt) 
  SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1065, fol. 18-19 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1613-1614: schepen 
 1614-1615: schepen 
 1615-1616: schepen 
 1616-1617: schepen 
 1617-1618: schepen 
 1618-1619: schepen 
 1619-1620: schepen 
 1620-1621: schepen 
 1621-1622: schepen 
 1622-1623: schepen 
 1623-1624: gezworene 
 1624-1625: schepen 
 1625-1626: schepen 
 1626-1627: schepen 
 1627-1628: schepen 
 1628-1629: schepen 
 1629-1630: schepen 
 1630-1631: schepen 
 1631-1632: schepen 
 1632-1633: schepen 
 1633-1634: schepen 
 1634-1635: schepen 
 1635-1636: schepen 



 1636-1637: schepen 
 1637-1638: schepen 
 1638-1639: schepen 
 1639-1640: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



METTEN Willem 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 04/10/1666 (SAT, Par. reg. St. Bavo Ov. fol. 474) 
 
• naam van ouders: - vader: Jan Metten 
   SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 192 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Cathalijn Claes 
    SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 192 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Adriaen Claes 
     SAT, Not. akten Not G. Verschueren, o. nr. 871, 

    fol. 192 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Peeter Metten 
 - Goris Metten 
 - Frans Metten 
 - Andries Metten 
 - Margriet Metten (getrouwd met Matthijs Wouters)  
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 192 
 
• beroep: 
• woonplaats: wonende in Outturnhout 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 871, fol. 192 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1643-1644: gezworene 
 1644-1645: gezworene 
 1645-1646: schepen 
 1646-1647: schepen 
 1647-1648: schepen 
 1648-1649: schepen 
 1649-1650: schepen 
 1650-1651: schepen 
 1651-1652: schepen 
 1652-1653: schepen 
 1653-1654: schepen 
 1654-1655: gezworene 
 1655-1656: gezworene 
 1656-1657: gezworene 
 1657-1658: gezworene 
 1658-1659: gezworene 
 1659-1660: gezworene 
 1660-1661: gezworene 
 1661-1662: schepen 
 1662-1663: schepen 



 1663-1664: schepen 
 1664-1665: schepen 
 1665-1666: schepen 
 1666-1667: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



MEURS Matthijs van 
 
• geboortedatum: 12/11/1617 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 617) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 06/01/1641 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5355) 
• datum van overlijden: 03/10/1691 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4822) 
 
• naam van ouders: - vader: Rochus van Meurs 

- moeder: Helwigis Diels 
  HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … van Meurs, in: Taxandria, XVI, p. 4 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Goedela vande Plas 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 133-138vo 
    SAT, Fam. Arch. Van Meurs, Doos …/van Meurs/…, 19/09/1691 
    HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … van Meurs, in: Taxandria, 

   XVI, p. 4 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Jan Baptiste van Meurs (°29/04/1642) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 1009) of (°09/04/1642) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1008)  
  (getrouwd met Ida Belmans) (Hoofdschout van Turnhout) 
 - Adriaen van Meurs (°11/05/1644) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1038) (getrouwd met Mechelina van Hens) (weduwe van  
  wijlen de heere Peter Loijx) 
 - Anna van Meurs (°10/08/1646) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1073) 
 - Elisabeth van Meurs (°11/10/1647) (Par. reg. St. P. Geb. fol. 1694) 
 - Antonius van Meurs (°09/03/1650) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1136 of 1164) 
 - Rochus van Meurs (°07/04/1659) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1164) of (°07/04/1652) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1164) 
 - Petrus van Meurs (°17/07/1654) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1200) (1ste keer getrouwd met Rosina van den Eynde en  2de 
  keer met Joanna Maria Verhaeght) 
 SAT, Fam. Arch. Van Meurs, Doos …/van Meurs/…, 19/09/1691 
 HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … van Meurs, in: Taxandria, XVI, p. 4-5 
 
• beroep: koopman van laken, winkelier 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 133-138vo 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
  SAT, Lakengilde, o. nr. 860, fol. 16 
• woonplaats: woonhuis van de testateur op de Markt hier binnen Turnhout 
  SAT, Fam. Arch. Van Meurs, Doos …/van Meurs/…, 19/09/1691 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Lakengilde: 
          - functie(s): laeth: 1675-85 
          SAT, Lakengilde, o. nr. 860, fol. 18 

         e.v. 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1646-1647: schepen 
 1647-1648: schepen 
 1648-1649: schepen 



 1649-1650: schepen 
 1650-1651: gezworene 
 1651-1652: schepen 
 1652-1653: schepen 
 1653-1654: schepen 
 1654-1655: schepen 
 1655-1656: schepen 
 1656-1657: schepen 
 1657-1658: schepen 
 1658-1659: schepen 
 1659-1660: schepen 
 1660-1661: schepen 
 1661-1662: schepen 
 1662-1663: schepen 
 1663-1664: schepen 
 1664-1665: schepen 
 1665-1666: schepen 
 1666-1667: schepen 
 1667-1668: schepen 
 1667-1668: collecteur 
 1668-1669: schepen 
 1669-1670: gezworene 
 1669-1671: borgemeester 
   SAT, Fam. arch. Mallants, Doos,  
   …/Mallants, 31/10/1669  
   HENDRICKX, J., Oude Turnhoutse … van 
   Meurs, in: Taxandria, XVI, p. 4 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 133-

     138vo 
 
 - zijn huis, met een hof, een schuur, achterhuis, gronden en andere 
   daar bij behorende dingen, gelegen in de Cingule aan de  
   westzijde van de markt, genaamd “de Roose”, resorterende onder 
   het laathof van Hooghenhuysse, oostwaarts grenzend aan de 
   hierboven vernoemde Cingule, zuidwaarts aan Meester Geeraert 
   Wouters, westwaarts aan Michiel Schabbaerts en noordwaarts 
   aan de kinderen van Jacob Janssen 
 - hun huis, met een achterhuis, schuur, hof, gronden en andere daar bij 
   behorende dingen, genaamd “het Ossenhooft”, gelegen aan de 
   Cingule aan de oostzijde van de markt, oostwaarts grenzend aan 
   Jonker Engelbert Franchoys de Cannaert en de erfgenamen  van 
   Couwegom, zuidwaarts aan de weduwe en de kinderen van  
   Meester Gysbrecht Cleymans, weestwaarts aan de hierboven 
   vernoemde Cingule en noordwaarts aan Laureys van   
   Broeckhoven en het huis van Willem Aerts, ook wel genaamd “De 
   Hovinge vande Keyser” 



MICHIELS Aernout 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: glasenmaker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1635-1636: schepen 
 1636-1637: schepen 
 1637-1638: schepen 
 1638-1639: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



NUIJENS Jan Sebastiaensone 
 
• geboortedatum: 02/08/1620 (SAT, Par. St. P. Geb. nr. 648) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 15/101670 (SAT, Par. St. P. Ov. nr. 4778) 
 
• naam van ouders: - vader: Sebastiaen Nuijens 
    SAT, Fam. arch. Nuijens, Doos Nuijens, 14/02/1669 
  - moeder: Clara Vekens (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 648) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Joanna van Winteroij 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1069, fol. 48vo-50 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Jan van Winteroy (SAT, Par. reg. 

    St. P. Geb. fol. 749) 
    - moeder: Maria Pauli (SAT, Par. reg. St. P. 

    Geb. fol. 749) 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Maria Nuijens (°12/08/1653) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1185) 
 - Clara Nuijens (°08/01/1653) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1209) 
 - Sebastiaen Nuijens (°13/03/1657) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1260) 
 - Elisabeth Nuijens (°09/06/1659) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1300) 
 - Jan Nuijens (°05/05/1661) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol.. 132?) 
 - Mari-Catharijn Nuijens (°04/04/1663) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1356) 
 - Anna Nuijens (°14/10/1665) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1394) 
 SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1069, fol. 48vo-50 
 
• beroep: brouwer 
  SAT, Fam. arch Nuyens, Doos Nuyens, 28/02/1668 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1661-1662: gezworene 
 1662-1663: schepen 
 1663-1664: schepen 
 1664-1665: gezworene 
 1665-1666: gezworene 
 1667-1668: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1069, fol. 48vo-50 
 
 opgemaakt op 11/06/1671 
 
 - het eerste huis, gelegen aan de Cingule van de markt, naast het huis 
   van Christiaen Mallants 
 - en tweede en ander huis, met een brouwerij, een hof, schuren en 
   andere daar bij behorende delen, gelegen in de Corte Straet naar 



   Oosthoven, naast de woning van de kinderen van wijlen Jan van 
   Dijck 
 - het derde en laatste huis, gelegen in de Potterstraat, naast het huis 
   van Jan Gijsbrechts, met een hof en de andere daar bij behorende 
   delen, met o.a.  
 - een akker, ongeveer 100 roeden, op het einde van de Potterstraat 
   gelegen (grootte: 33 are) 
 - een andere akker, ongeveer 140 roeden groot en gelegen in de  
   Molentiende (grootte: 46 are) 
 
 totale prijs van de goederen = 20725 gulden 1 stuiver 
 (totale prijs van de goederen) – (schulden) = 17540 gulden 11,5  
   stuivers 
 
 (de volgende goederen zijn in deze totale prijs niet opgenomen) 
 - twee akker, de ene genaamd “Mellekens Dries”, ongeveer 100 roeden 
   groot (grootte: 33 are) 
 - de andere akker, ongeveer 200 roeden groot en gelegen in de  
   Holstraet (grootte: 66 are) 
 - enkele bossen in Gierle 



NUYDENS Cornelis 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 16/05/1623 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5268) 
• datum van overlijden: 07/11/1635 (begrafenis) 
  SAT, Kerkm. rek., o. nr.25, fol. 27vo 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 141 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: Clara Jacobs 
   SAT, Kerkm. rek., o. nr. 23, fol. 28vo 
   AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 128 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Adriana Pauwels 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 83 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Joan Pauwels 
    - moeder: Adriana de Vooght 
    Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 83 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1627-1628: schepen 
 1628-1629: schepen 
 1629-1630: schepen 
 1630-1631: schepen 
 1631-1632: schepen 
 1632-1633: schepen 
 1633-1634: schepen 
 1634-1635: schepen 
 1635: collecteur 
 1635-1636: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



NUYDENS Jacob 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: Clara Jacobs 
  SAT, Kerkm. Rek., o. nr. 23, fol. 28vo 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 128 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Catharina Raeymaeckers 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 867, fol. 197 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Augustinus Nuyens (°14/06/1632) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  821) 
 - Jan Nuyens (°05/06/1629) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 788) 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1634-1635: gezworene 
 1641-1642: schepen 
 1642-1643: schepen 
 1643-1644: schepen 
 1644-1645: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 867, fol. 197 
 
 opgemaakt op 18/10/1634 
 
 - matrimoniale en patrimoniale stockgoederen, gelegen in Gierle en 
   Castel 



NUYENS Franchois 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 07/09/1621 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5261) 
• datum van overlijden: 27/08/1648 (begrafenis) 
  SAT, Kerkm. rek. o. nr. 30, fol. 38 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 161 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Van Luysterboeck (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 

   5261) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Nuyens Jan (°16/04/1624) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 682) 
 
• beroep: smid 
  SAT, Kerkm. rek. o. nr. 30, fol. 38 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 161 
 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1631-1632: schepen 
 1632-1633: schepen 
 1633-1634: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



NUYENS Jan Franchoissone 
 
• geboortedatum: 16/04/1624 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 682) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 30/05/1648 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5406) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Franchois Nuijens 
   SAT, Fam. arch. Nuijens, Doos Nuijens, 25/01/1675 
  - moeder: Maria Van Luysterboeck (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 

  682) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna Maria van Thienen 
    SAT, Fam. arch. Nuijens, Doos Nuijens, 17/01/1675 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Jan van Thienen (SAT, Par. reg. St. 

    P. Geb. fol. 655) 
    - moeder: Gertrudis Dergent (SAT, Par. 

    reg. St. P. Geb. fol. 655) 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Franciscus Nuyens (°02/06/1649) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1124) 
 
• beroep: smid 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 623 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1672-1673: schepen 
 1673-1674: schepen 
 1674-1675: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: Fam. arch. Nuijens, Doos Nuijens, 17/01/1675 
 
 opgemaakt op 17/01/1675 
 
 -zijn deel in een zeker huis met daar verder toe behorende delen,  
   tegenwoordig bewoond door een persoon uit Hoogstraten 
 - een zeker moer gelegen in de Abs moer, voor zoveel het eigendom is 
   van hem 



PAPENBROECX Hendrick 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 10/01/1616 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 5030) 
• datum van overlijden: 1639-1641 (uitvaart) 
   SAT, Kerkm. rek., o. nr. 25, fol. 27vo 
 
• naam van ouders: - vader: waarschijnlijk Anthoni Papenbroecx 
   SAT, Fam. arch. …/Pauwels/…/Papenbroecx, 04/11/1659 
  - moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna Aerts 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 30vo-32vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Cornelis Aerts 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol.30vo-

    32vo 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Cornelis Paepenbroecx (°14/04/1624) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 682) (getrouwd: Catharina van Erffven) 
 - Anthonis Papenbroecx 
 - Peeter Papenbroecx 
 - Jacob Papenbroecx 
 - Maria Papenbroecx 
 SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 30vo-32vo 
 
• beroep: tijkwever, tijkwerker en coopmanschappen van tycken 
  SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 30vo-32vo 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1633-1634: schepen 
 1635-1636: gezworene 
 1636-1637: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 30vo-32vo 
 

opgemaakt omstreeks 1655 
 
 - 2 huizen, met schuren, hoven en andere daar bij behorende delen, 
   gelegen op het einde van de Potterstraat 



PAUWELS Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: admodiateur 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1604-1605: gezworene 
 1605-1606: gezworene 
 1606-1607: gezworene 
 1607-1608: gezworene 
 1612-1613: schepen 
 1613-1614: schepen 
 1614-1615: schepen 
 1615-1616: gezworene 
 1617-1618: gezworene 
 1619-1620: schepen 
 1619-1620: collecteur 
 1620-1621: gezworene 
 1630-1631: collecteur 
 1631-1632: collecteur 
 1632-1633: collecteur 
 1633-1634: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1634-1635: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1635-1636: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1636-1637: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1637-1638: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1638-1639: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1638-1639: schepen 
 1639-1640: schepen 
 1640-1641: schepen 
 1641-1642: schepen 
 1642-1643: schepen 
 1643-1644: schepen 
 1643-1644: collecteur- en ontvanger-generaal 
 1644-1645: gezworene 



 1644-1645: collecteur- en ontvanger-generaal 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



PLAS Anthonis vande 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Peeter vanden Plas d’oude 
   SAT, Fam. arch. Vanden Plas, 15/03/1646 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
  - Jenneken Canters 
  - Alith van Couwegom 
  SAT, Fam. arch. Vanden Plas, 15/03/1646 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Jenneken Canters: 
   - Anna vande Plas 
    SAT, Fam. arch. Vanden Plas, 15/03/1646 
    SAT, Fam. arch. Vanden Plas, Doos …/Verhoffstadt/…/Vloers/…/ 
    Van den Plas/…/Verdonck, 30/06/1644 
  met Alith van Couwegom: 
   - Gudula vande Plas (°30/11/1622) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 667) 
 
• beroep: brouwer 
  SAT, Borgem. Rek., o. nr. 242-244 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1618-1619: gezworene 
 1619-1620: schepen 
 1620-1621: gezworene 
 1621-1622: schepen 
 1622-1623: gezworene 
 1623-1624: schepen 
 1625-1626: borgemeester 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



PLAS Jan vande 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 0?/01/1684 (SAT, Par. reg. St. Bavo Ov. fol. 732) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1664-1665: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



REIJNS Laureys 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 04/11/1684 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4808) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: kleermaker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - functie(s): 1663-1664 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1648-1649: schepen 
 1649-1650: schepen 
 1650-1651: gezworene 
 1651-1652: schepen 
 1652-1653: schepen 
 1653-1654: gezworene 
 1663-1664: borgemeester 
 1673-1674: schepen 
 1674-1675: schepen 
 1675-1676: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



SCHALUYNEN Willem van 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
  - Geertruijt Gevaerts 
   SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 81-82vo 
  - Anna de Peuter 
   SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o.nr 872, fol. 262-265 
• naam van de ouders van de vrouw(en): van Geertruijt Gevaerts: 
      - vader: Jan Gevaerts 
       SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, 

      o. nr. 869, fol. 81-82vo 
      - moeder: 
 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Geetruijt Gevaerts: 
   - Jan van Schaluijnen (°28/11/1621) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol. 657) 
   - An van Schaluijenen (°14/02/????) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol.679) 
   - Gertrudis van Schalluijnen (°02/11/1633) (SAT, Par. reg. 
    St. P. Geb. fol. 854) 
   - Anna van Schaluijnen (°08/06/1627) (SAT, Par. reg. St. P. 
    Geb. fol.726) 
   - Nicolaes van Schaluijnen (°08/05/1629) (SAT, Par. reg. 
    St. P. Geb. fol.787) 
   - Helwigis van Schaluijnen (°18/04/1631) (SAT, Par. reg. 
    St. P. Geb. fol. 814) 
 
• beroep: timmerman 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 81-82vo 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1634-1635: schepen 
 1635-1636: schepen 
 1636-1637: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 81-82vo 
 
 opgemaakt op 14/12/1653 
 



 - een zeker huisje met een erf, water, bomen en voorhooft, gelegen op 
   de Heyseijde, verkregen van de erfegenamen van de eerwaarde 
   H. heer Nicolaes Govaerts 



SCHRIJVERS Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 06/09of11/1677 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4790) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria Cuijlaerts 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1069, fol. 243-243vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Margaretha Schrijvers (opweg om non te worden  op het  
  klooster van de Clarissen in Hoogstraten) 
 - Jacobus Schrijvers 
 - Elisabeth Schrijvers (getrouwd met Adriaen van Alphen) 
 -  Maria Schrijvers (getrouwd met Johan Bunckers) (wonende in 
  Vendels) 
 SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1069, fol. 243-243vo 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Sint Sebastiaens Gilde: 
          - functie: hoofdman (ca.1660) 
           SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 

          1069, fol. 243-243vo 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1665-1666: schepen 
 1666-1667: schepen 
 1667-1668: schepen 
 1668-1669: schepen 
 1669-1670: schepen 
 1670-1671: schepen 
 1671-1672: schepen 
 1672-1673: schepen 
 1673-1674: schepen 
 1674-1675: schepen 
 1675-1676: schepen 
 1676-1677: schepen 
 1677-1678: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



SIBS Jacob 
 
• geboortedatum: 15/03/1592 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 361) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 25/12/1672 (SAT, Par. reg. St. Bavo Ov. fol. 461) 
 
• naam van ouders: - vader: Geert Sibs 
  HUYGAERTS, M., De Turnhoutse magistraat …, 1988, p. 7-9 

- moeder: (naamloos) Catharina (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 361) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1661-1662: borgemeester 
 1665-1666: gezworene 
 1669-1670: schepen 
 1669-1670: bedezetter 
 1670-1671: gezworene 
 1671-1672: schepen 
 1672-1673: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



THEEUS Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: met Cathalijn Sas: 29/07/1642 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol 5385) 
• datum van overlijden: 02/10/1667 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4772) 
 
• naam van ouders: - vader: Jan Theeus 
   SAT, Not. akten Not. J. Verschueren, o. nr. 783, fol.38 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): - Elisabeth Diels 
    - Cathalijn Sas 
    Koh. sch. en deyl., o. nr. 1066, fol. 52vo-53vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Elisabeth Diels: 
   - Margriet Theeus (°ca. 1628) 
   - dochter getrouwd met Jacob van Lier 
  Koh. sch. en deyl., o. nr. 1066, fol. 52vo-53vo 
 
 
• beroep: tijkwever 
  SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1065, fol. 52vo-53vo 
• woonplaats: zijn woonhuis in de Herentasstraat 
  SAT, Not. akten Not. M. Smouts, o. nr. 879, fol. 108vo-110 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1651-1652: kerkmeester 
 1652-1653: kerkmeester 
 1654-1655: schepen 
 1655-1656: gezworene 
 1658-1659: gezworene 
 1659-1660: schepen 
 1660-1661: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



THIENEN Jan van 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 16/01/1611 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5202) 
• datum van overlijden: 06/02/1652 (begrafenis) 
  SAT, Kerkm. rek., o. nr. 32, fol. 49 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 169 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Geetruyt Dergent 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1067, fol. 24 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 127vo-129vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Frederick van Thienen (°05/11/1624) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 651) 
 - Anna Maria van Thienen (°02/09/1621) (SAT, Par. reg. St. P. 
  Geb. fol. 655) (getrouwd met Jan Nuyens Franssone) 
 - Geertruyt van Thienen (°31/10/1618) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 626) (moeder van Geetruijt van Roij) 
 SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 127vo-129vo 
 
• beroep: bakker 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1641-1642: schepen 
 1642-1643: schepen 
 1643-1644: schepen 
 1644-1645: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 127vo-129vo 
 
 opgemaakt op 02/12/1666 
 
 - een huis, met stallen en met achter het huis een hofje, gelegen op de 
   hoek van het Cort Straetken tegenover de Singel, oostwaarts 
   grenzend aan het klein huisje, hetgeen in de tweede kavel  
   opgenomen staat, zuidwaarts aan Frederick Anthonis en Peeter 
   van Loon in naam van zijn vrouw, westwaarts aan de Cingule en 
   noordwaarts aan het hier voor genoemde Straetken 
   + samen met de helft van de hof aan de westkant van het huis, 
   waarvan de andere helft in de tweede kavel opgenomen staat, 



   oostwaarts volledig grenzend aan de kinderen van Jan van Dijck, 
   zuidwaarts aan het hier boven vernoemde Straetken, westwaarts 
   aan Jan Nuyens Franssoon, Geeraert Cuylaers, Wouter Vavadans 
   en Mertten Beecx en noordwaarts aan de kinderen van Wouter 
   Janssen en de kinderen van Jan van Dijck, belast met 3  
   rijnsgulden per jaar aan het begijnhof, hier geschat op 3200  
   gulden 
 - 2 kleine woningen, gelegen achter de hierboven beschreven groot 
   huis, met er achter een hof, oostwaarts grenzend aan Jacob  
   Daniels, zuidwaarts grenzend aan Joos Colen en Frederick  
   Antonijs, westwaarts grenzend aan het grote huis en noordwaarts 
   aan het hierboven vernoemde Cort Straetken, waarvanh de prijs 
   samen gestelt is op 1100 gulden 
 - de helft van de hof, vermeld in de eerste kavel, 150 gulden 
 - een zekere dries, gelegn in de Meirgoir, ongeveer 400 roeden groot 
   onbegrepen der mathen, oostwaarts grenzend aan de   
  Quackeleers, zuidwaarts aan Guilliam Verschueren, westwaarts  
  aan Anthoni Cornelissen en noordwaarts aan Aert Kelen, waarvan 
   de prijs gestelt is op 950 gulden (grootte: 1 ha 32 are) 
 - een zekere akker, “de Hoeckacker” genaamd, met een laaggelegen 
   akkertje hierbij gelegen, in de Molentiende, samen 179 roeden 10 
   voeten groot, oostwaarts grenzend aan Jan Dergent, zuidwaarts 
   aan dezelfde, westwaarts aan het pad en noordwaarts aan  
   Lodewijck Goijvaerts, per roede geschat op 3 gulden 10 stuivers, 
   hetgeen samen komt op 628 gulden 5 stuivers (grootte: 59 are) 
 - een zekere beemd, gelegen in de Brem, oostwaarts grenzend aan Jan 
   Fijen en noordwaarts aan het gasthuis, hier geschat op 200  
   gulden 
 - de helft van een moerveld, gelegen in Oosthoven aan de brug,  
   waarvan de andere helft toekomt aan Anthonii Cornelissen,  
   geschat op 12 gulden 
 - een heiveld, gelegen nabij het Leemseijnt bij Merxplas, westwaarts 
   grenzend aan de weg, geschat op 18 gulden 
 - een akker, “de Langenacker” genaamd, met een laaggelegen akkertje 
   daarbij gelegen, gelegen in de Negenpael, samen 222 roeden en 
   15 voeten groot, oostwaarts grenzend aan Wouter Hoevenaers, 
   zuidwaarts aan Adriaen Donneulx, westwaarts aan Anthoni  
   Cornelissen en het kapittel en noordwaarts grenzend aan de  
   straat, per roede geschat op 3 gulden 12 stuivers, hetgeen komt 
   op 801 gulden (grootte: 73 are) 
 - een blok, “Frericx block” genaamd, gelegen bij Brandewijns schuur, 
   185 roeden 9 voeten groot, oostwaarts en zuidwaarts grenzend 
   aan de straat, westwaarts aan Peeter Dergent en noordwaarts aan 
   Adriaen Donneulx, per roede geschat op 3 gulden en 10 stuivers, 
   hetgeen komt op 649 gulden 1,5 stuivers (grootte: 61 are) 
 - een blok gelegen aan de Langhehoge, 78 roeden 10 voeten groot, 
   oostwaarts grenzend aan de erffgenamen van Jonker Cannaerts, 
   zuidwaarts aan de weduwe van Sebastiaen vann Meurs en  
   westwaarts Hendrick Caelden en Adriaen Dergent, per roede 



   geschat op 2 gulden 5 stuivers, wat komt op 176 gulden 12  
   stuivers (grootte: 26 are) 
 - een zekere akker, “Ketelersacker” genoemd, ongeveer 110 roeden 5 
   voeten groot, gelegen in de Molentiende, oostwaarts grenzend 
   aan Jan Augustijns, zuidwaarts aan de straat, westwaarts  
   grenzend aan de erfegenamen van Alith van Couwegom en  
   noordwaarts aan Jan dergent, per roede geschat op 3 gulden 10 
   stuivers, hetgeen komt op 380 gulden (grootte: 36 are) 
 - een moerveld, in de Koijbleuck, waarvan de andere helft toekomt aan 
   Nicolaes Goris, geschat op 90 gulden 
 - het vierde deel van een zekere beemd, gelegen in Sondereijgen, “de 
   Rameler” genaamd en warvan de andere delen toekomen aan o.a. 
   Peeter Ampssons, dit vierdedeel geschat op 170 gulden 
 
 - een rente van 925 gulden, gehypothekeerd op de meierij en stad ’s 
   Hertogenbos, volgens de brieven die er daar over zijn 



VERDONCK Cornelis 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 14/11/1650 (begrafenis) 
  SAT, Kerkm. rek., o. nr. 31, fol. 49 
  AUTENBOER, E. VAN, Overlijdens en uitvaarten …, 2003, p. 165 
 
• naam van ouders: - vader: Jan Verdonck 
   SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1065, fol. 33-34 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): - Lisken Lysen 
     SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1065, fol. 33-34 
    - Elisabeth Sas 
     SAT, Kerkm. rek., o. nr. 30, fol. 35 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
  met Elisabeth Sas: 
   - Maria Verdonck (°03/05/1625) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
    fol. 694) 
 
• beroep: tijkwever 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr.622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1616-1617: schepen 
 1617-1618: schepen 
 1618-1619: schepen 
 1619-1620: schepen 
 1620-1621: schepen 
 1621-1622: schepen 
 1622-1623: schepen 
 1623-1624: schepen 
 1624-1625: schepen 
 1625-1626: schepen 
 1626-1627: schepen 
 1627-1628: schepen 
 1628-1629: schepen 
 1629-1630: schepen 
 1630-1631: schepen 
 1631-1632: schepen 
 1632-1633: schepen 
 1633-1634: gezworene 
 1634-1635: schepen 
 1635-1636: schepen 
 1636-1637: schepen 



 1637-1638: schepen 
 1638-1639: schepen 
 1639-1640: schepen 
 1640-1641: schepen 
 1641-1643: gezworene 
 1643-1644: gezworene 
 1644-1645: schepen 
 1645-1646: schepen 
 1646-1647: schepen 
 1647-1648: schepen 
 1648-1649: schepen 
 1649-1650: schepen 
 1650-1651: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



VERHOFFSTADT Cornelis 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 18/10/1605 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 449) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Elisabeth Canters (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 449) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Maeyken Verhoffstadt (°05/04/1609) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  517) (getrouwd met Martinus Stevens) 
 SAT, Fam. arch. Verhoffstadt, Doos …/Verhoffstadt/…/Vloers/… 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1614-1615: schepen 
 1615-1616: gezworene 
 1616-1617: schepen 
 1617-1618: schepen 
 1618-1619: gezworene 
 1619-1620: schepen 
 1620-1621: schepen 
 1621-1622: schepen 
 1622-1623: schepen 
 1623-1624: schepen 
 1624-1625: schepen 
 1625-1626: schepen 
 1626-1627: schepen 
 1627-1628: schepen 
 1628-1629; gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



VERMEULEN Adriaen 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 29/03/1661 (SAT, Par. reg. St. Bavo Ov. fol.. 206) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Quiryn Vermeulen 
 - Jan Vermeulen 
 - Maeyken Vermeulen (getrouwd met Laureys van   
  Broeckhoven) 
 - Margriet Vermeulen (getrouwd met Jacob Sibs) 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 867, fol. 238vo-242 
 
• beroep: 
• woonplaats: wonende op de Dijcxsijde … in het huis op de Broexsyde 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 867, fol. 238vo-242 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1640-1641: schepen 
 1641-1642: schepen 
 1642-1643: schepen 
 1643-1644: schepen 
 1644-1645: schepen 
 1645-1646: gezworene 
 1649-1650: borgemeester 
 1650-1651: borgemeester 
 1652-1653: gezworene 
 1653-1654: gezworene 
 1654-1655: schepen 
 1655-1656: schepen 
 1655-1656: bedezetter 
 1656-1657: bedezetter 
 1656-1657: schepen 
 1657-1658: schepen 
 1658-1659: schepen 
 1659-1660: schepen 
 1660-1661: schepen 
 1661-1662: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 



• bezit bij overlijden: SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 867, fol. 238vo-242 
 
 opgemaakt op 18/12/1635 
 
 - zijn patrimoniale en matrimoniale goederen, gelegen in Castel en 
   Lichtaert 



VERSMISSEN Peeter 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 11/06/1658 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 1423) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Cornelis Versmissen 
   SAT, Fam. arch. Versmissen, Doos Verhoeven/…/Versmissen…/  

  Verdonck, 26/08/1726 
- moeder: 

• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna Vuechs 
    SAT, Fam. arch. Versmissen, Doos Verhoeven/…/Versmissen…/ 

   Verdonck, 26/08/1726 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Catharina Versmissen (°04/03/1666) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1482) 
 - Elisabeth Versmissen (°02/06/1664) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1374) 
 - Catharina Versmissen (°22/10/1659) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1306) 
 - Petrus versmissen (°09/08/1672) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1605) 
 - Elisabeth Versmissen (°13/03/1669) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1637) 
 - Henricus Versmissen (°18/09/1661) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1399) 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1669-1670: schepen 
 1670-1671: schepen 
 1671-1672: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



VISSER Willem de 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 21/03/1656 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 1414) 
• datum van overlijden: 28/05/1694 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 913) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Josina Colen 
    SAT, Fam. arch. De Visser, Doos de Visser, 24/10/1709 
    SAT, Not. akten Not. H. Empssens, o. nr. 877, fol. 42vo-43vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Maria de Visser (°02/02/1657) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1258) 
 - Jan Baptiste de Visser (°26/06/1665) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 1522) 
 - Frans de Visser (°04/12/1676) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1700) 
 - Anna de Visser (°09/05/1664) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1373) 
 - Helena de Visser (°07/05/1666) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1485) 
 - Maria de Visser (°21/09/1670) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1565) 
 - Jan Baptiste de Visser (°10/08/1672) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. 
  fol. 1605) 
 - Maria de Visser (°07/10/1674) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1651) 
 
• beroep: koopman 
  SAT, Not. akten Not. H. Empssens, o. nr. 877, fol 42vo-43vo 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - functie(s): 1672-1673: deken 
        - Lakengilde: 
          - functie(s): geen, wel lid 
          SAT, Lakengilde; o. nr. 860, fol. 10 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1671-1672: schepen 
 1672-1673: gezworene 
 1682-1683: schepen 
 1683-1684: schepen 
 1684-1685: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



VLOERS Anthonie 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 30/01/1630 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5323) 
• datum van overlijden:  
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Catharina van Beeck 
    SAT, Fam. Arch. Vloers, Doos Vloers, 6/07/1686 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Antonius Vloers (°07/06/1649) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1024) 
  (hoofdschout van de stad, vrijheid, land en kwartier van  
  Turnhout) 
 - Christina Vloers (°07/03/1633) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 813) 
  (getrouwd met Joris Claessens) 
 - Petrus Vloers (°20/05/1640) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 967) 
 - Jan Vloers (°29/12/1636) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 917) 
 SAT, Fam. Arch. Vloers, Doos Vloers, 6/07/1686 
 
• beroep: winkelier, koopman 
  SAT, Fam. Arch. Vloers, Doos Vloers, 04/03/1671 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Lakengilde: 
         - functie(s): laeth: 1678-1680 
         -   deken: 1675-1678 
          SAT, Lakengilde, o. nr. 860, fol. 12 

         e.v. 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1645-1646: gezworene 
 1646-1647: gezworene 
 1651-1653: borgemeester 
 1663-1664: schepen 
 1664-1665: schepen 
 1665-1666: schepen 
 1666-1667: schepen 
 1667-1668: gezworene 
 1668-1669: schepen 
 1669-1670: schepen 
 1670-1671: schepen 
 1671-1672: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 



 



VUEGHS Jan 
 
• geboortedatum: 02/08/1620 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 643) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Nicolaes Vueghs 
   HUYGAERTS, M., De Turnhouste magistraat …, 1988, p. 9-10 

- moeder: Vekens Clara (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 643) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1670-1671: schepen 
 1671-1672: gezworene 
 1672-1673: schepen 
 1673-1674: schepen 
 1674-1675: gezworene 
 1675-1676: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



VUEGHS Sijmon 
 
• geboortedatum: 14/08/1616 (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 606) 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 06/02/1641 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5376) 
• datum van overlijden: 17/08/1678 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4799) 
 
• naam van ouders: - vader: Henrick Vueghs 
   HUYGAERTS, M., De Turnhouste magistraat …, 1988, p. 6-7, 9 

- moeder: Maria de Cock (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 606) 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Margareta Sanen (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5376) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Maria Vueghs (°06/05/1643) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1022) 
 - Melchior Vueghs (°13/08/1651) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1154) 
 - Henricus Vueghs (°29/08/1645) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1058) 
 - Nicolaes Vueghs (°05/12/1647) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1096) 
 - Anna Vueghs (°23/12/1641) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 998) 
 - Guilielmus Vueghs (°18/09/1655) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1226) 
 - Laurent Vueghs (°22/11/1653) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1187) 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1658-1659: gezworene 

 1665-1666: aalmoezenier 
 1666-1667: aalmoezenier 
 1672-1673: schepen 
 1673-1674: gezworene 

 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



WIJNEN Michiel 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 15/10/1679 (SAT, Par. reg. St. Bavo Ov. fol. 447) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Heylken Coppens 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 155-160vo 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Peeter Wijnen (°11/04/1651) (SAT, Par. reg. St. Bavo. Geb. fol. 6) 
 - Sijmen Wijnen (°11/02/1655) (SAT, Par. reg. St. Bavo Geb. fol. 54) 
 - Magdalena Wijnen (getrouwd met Andries Volders) 
 - Cathalijn Wijnen (getrouwd met Jacob Dieltkens) 
 SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 155-160vo 
 
• beroep: 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1673-1674: gezworene 
 1674-1675: schepen 
 1675-1676: schepen 
 1676-1677: schepen 
 1677-1678: schepen 
 1678-1679: schepen 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 155-160vo 
 
 opgemaakt op 11/06/1667 
 
 - een perceel gras, gelegen in de Schabberck, ongeveer 200 roeden 
   groot, resorterende onder het laathof van Chanprijn (grootte: 66 
   are) 
 - een akker, gelegen in de Weselacker tussen het erf van Nicolaes 
   Vueghs, dat van Adriaen Celen en dat van Nicolaes Vueghs  
   Jacobssoon, genaamd “den Grooten acker”, 204 roeden groot, per 
   roede geschat op 36 stuivers, hetgeen samen komt op 376 gulden 
   4 stuivers (grootte: 67 are) 
 - een akker, gelegen bij de hierbeoven genoemde huis in Schuerhoven, 
   36 roeden groot en elke roede geschat op 2 gulden, wat komt op 
   72 gulden (grootte: 12 are) 



 - een dries, gelegen bij het hierboven vernoemde huis ion Schuerhoven, 
   naast het erf van Jacob Vueghs, Adriaen Celen en Nicolaes  
   Vueghs Jacobssoon en naast het pad, 87 roeden groot en per 
   roede geschat op 2 gulden 10 stuivers, hetgeen dan komt op 202 
   gulden 10 stuivers (grootte: 29 are) 
 - nog een akker, genaamd “den Schabbeck”, ook gelegen in de  
   hierboven vernoemde Weselacker, tussen het erf van Pauwels 
   Coppens endat van Adriaen Pelckmans Willemsson, 167 roeden 
   groot en per roede geschat op 1 gulden 10 stuivers, wat samen 
   komt op 250 gulden 10 stuivers (grootte: 55 are) 
 - een stuk van 25 roeden in een zekere dries, gelegen bij het huis van 
   Matthijs Leemans, per roede geschat op 2 gulden 5 stuivers, wat 
   komt op 56 gulden 5 stuivers (grootte: 8 are) 
 - de oostelijke helft van een akker, aan de oostzijde van het erf van 
   Adriaen Pelckmans, genaamd “de Schabbergh”, gelegen in de 
   Weselacker, in het geheel 167 roeden groot en elke helft 83,5 
   roeden groot, per roede geschat op 30 stuivers, wat samen komt 
   op 125 gulden 5 stuivers (grootte in het geheel: 55 are) 
 - de andere helft van voornoemde akker, wat komt op 101 gulden 5 
   stuivers 
 - de andere helft van “de Schabberch”, ter waarde van 125 gulden 5 
   stuivers 
 - 2 perceeltjes, de eene genaamd “de Morttel”, 31 roeden groot en de 
   andere genaamd “de Brooijck”, 30 roeden groot, alle twee hofgoed 
   onder het laathof van de Commanderije vander Braecken  
   (respectievelijke grootte: 10 are en 10 are) 



WILLEMS Augustijn 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 22/02/1650 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5410) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Willem Willemssen 
   SAT, Fam. Arch. Willems, Doos Wilms/Willemsen/Willems/…/Wouters, 

  03/11/1663 
- moeder: 

• na(a)m(en) van vrouw(en): Elisabeth Dils 
    SAT, Fam. Arch. Willems, Doos Wilms/Willemsen/Willems/…/ 

   Wouters, 03/11/1663 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Willem Diels 
       SAT, Fam. Arch. Willems, Doos Wilms/  

      Willemsen/Willems/…/Wouters, 03/11/1663 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Jan Baptiste Willems (°13/03/1666) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  148?) 
 - Sussanna Willems (°16/03/1664) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1371) 
 - Anna Willems (°27/02/1651) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 1148) 
 - Elisabeth Willems (°26/09/1657) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1269) 
 - Guilielmus Willems (°02/05/1655) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1218) 
 - Jan Baptiste Willems (°15/05/1671) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1589) 
 - Adrianus Willems (°20/02/1669) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1536) 
 - Christina Willems (°09/12/1652) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  1174) 
 
• beroep: koopman van laken 
  SAT, Lakengilde, o. nr. 860, fol. 16 
  SAT, Fam. Arch. Willems, Doos Wilms/Willemsen/Willems/…/Wouters, 03/11/1663 
• woonplaats: wonende tegenwoordig aan de Corenmerckt 
  SAT, Fam. Arch. Willems, Doos Wilms/Willemsen/Willems/…/Wouters, 03/11/1663 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Gilde van de Kruisboog: 
          - datum van intrede: 1654 
     - functie(s): 1664-1665: deken 
  - - Lakengilde: 
           - functie(s): laeth:1675-1680 
          SAT, Lakengilde, o. nr. 860, fol. 12 

         e.v. 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1670-1671: schepen 
 1671-1672: schepen 
 1672-1673: gezworene 



 1676-1677: gezworene 
 1678-1679: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



WILLEMSEN Willem 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 24/06/1614 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 5224) 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: Ancelmus Willemsen 
   SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 172 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Maria van Gorp 
    SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 172 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: Adriaen van Gorp 
     SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 

    869,fol. 172 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Cornelis Willemssen (°11/10/1632) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  836) 
 - Adrianus Willemssen (°22/01/1629) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 
  789) 
 - Guilielmus Wilms (°29/02/1624) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 687) 
 SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 172 
 
• beroep: schoenmaker 
  SAT, Not. akten Not. G. Verschueren, o. nr. 869, fol. 172 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1641-1642: bedezetter 
 1642-1643: bedezetter 
 1650-1651: schepen 
 1651-1652: schepen 
 1652-1653: schepen 
 1653-1654: gezworene 
 1654-1655: gezworene 
 1655-1656: gezworene 
 1656-1657: schepen 
 1657-1658: schepen 
 1658-1659: collecteur 
 1658-1659: schepen 
 1659-1660: collecteur 
 1659-1660: gezworene 
 1660-1661: schepen 
 1661-1662: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 



• bezit bij overlijden: 



WILS Jacques vanden heuvel 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 02/06/1626 (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 468) 
• datum van overlijden: 10/09/1664 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4762) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Anna Onderdelinde (SAT, Par. reg. St. P. Huw. fol. 468) 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 - Nicolaes Wils (°07/07/1628) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 755) 
 - Jan Wils (°06/04/1642) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 100?) 
 - Andreas Wils (°26/10/1634) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 875) 
 - Anna Wils (°01/01/1640) (SAT, Par. reg. St. P. Geb. fol. 979) 
 
• beroep: tijkwever 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1644-1645: gezworene 
 1645-1646: gezworene 
 1646-1647: schepen 
 1647-1648: gezworene 
 1648-1649: gezworene 
 1651-1652: gezworene 
 1651-1652: bedezetter 
 1652-1653: bedezetter 
 1655-1656: bedezetter 
 1656-1657: bedezetter 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



WOUTERS Geeraert 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 18/03/1668 (SAT, Par. reg. St. P. Ov. fol. 4775) 
 
• naam van ouders: - vader: 

- moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: winkelier 
  SAT, Koh. Hooftgeld, o. nr. 622 
• woonplaats: 
 
• lidmaatschap van en functies binnen gilden: 
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1641-1643: borgemeester 
 1650-1651: H. Geestmeester 
 1650-1651: aalmoezenier 
 1651-1652: H. Geestmeester 
 1651-1652: aalmoezenier 
 1653-1654: schepen 
 1654-1655: schepen 
 1655-1656: schepen 
 1656-1657: schepen 
 1657-1658: schepen 
 1658-1659: schepen 
 1659-1660: schepen 
 1660-1661: schepen 
 1661-1662: schepen 
 1662-1663: schepen 
 1663-1664: gezworene 
 1664-1665: gezworene 
 1665-1666: schepen 
 1666-1667: schepen 
 1667-1668: schepen 
 1668-1669: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 



WOUTERS Jan 
 
• geboortedatum: 
• datum van verkrijgen van poorterschap: 
• huwelijksdatum: 
• datum van overlijden: 
 
• naam van ouders: - vader: 
- - moeder: 
• na(a)m(en) van vrouw(en): Emerentia Cuijlaerts (weduwe van Daniel Prijs) 
    SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 60vo-64 
• naam van de ouders van de vrouw(en): - vader: 
    - moeder: 
• na(a)m(en) van kind(eren): 
 
• beroep: voerman 
  SAT, Koh. sch. en deyl., o. nr. 1068, fol. 60vo-64 
• woonplaats: 
 
lidmaatschap van en functies binnen gilden: - Lakengilde: 
        - functie(s): geen, wel lid 
        SAT, Lakengilde; o. nr. 860, fol. 10 
•  
 
• functies binnen het stadsbestuur: 1662-1663: gezworene 
   1663-1664: gezworene 
   1665-1666: gezworene 
   1666-1667: gezworene 
   1667-1668: schepen 
   1668-1669: schepen 
   1669-1670: gezworene 
 
• ambten buiten het stadsbestuur: 
 
• bezit bij overlijden: 
 




