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weduwe geweest uit een vorig huwelijk met een
'Lemmens' of een'Crols'.'We kunnen'Lemmens' niet
zomaar gelijkstellen met 'Marcelis' en is het mogelijk
dat Adriana Crols ook tweemaal huwde.
Als voorbeeld geven we nog de situatie in Loenhout
waar op 17 .1.1546 sprake is van de erfgenamen van
Adriaen Marcelis de molenare, terwijl de titel van de
notatie enkel spreekt van de erfgenamen van Adriaens
de molenare (2). Op 9 juli 1545 staat in de titel van een
oPeeter
de molenare', terwijl hij in de
overeenkomst
tekst vermeld wordt als 'Peeter Claes Peeters' (3). Wie
heeft zicht op de gezinstoestanden van voornoemde
molenaarsfamilie te Merksem, Hoogstraten en
Minderhout? De molenaarslijst voor de windmolen van
Rijkevorsel laat een te groot hiaat na tussen 162l en
1697 (4) en we treffen de gezinnen, die we
onderzoeken, niet aan in de parochieregisters van
Rijkevorsel.

Beste vrienden,

Na een wel gevuld voorjaar is er weer gezorgd voor een
gevarieerd najaar, zoals u verder in onze Antwerpse
Genealoog zult kunnen lezen.
Eén van de hoogvliegers in het voorjaar was wel de
stadswandeling in het Jodenkwartier onder de kundige
leiding van de Antwerpse stadgids Marleen Van den
Eynde, in de loop van de maand mei.

Voor de kandidaten cursisten: vergeet niet bijtijds in te
schrijven voor de cursussen genealogie en oud schrift,
de plaatsen zijn beperkt.
We zijn tevens verheugd u te kunnen mededelen dat het

naslagwerkje "Afkortingen in Oud schrift" dat
gedurende twee jaar uit de circulatie was, terug te koop
aangeboden wordt voor de prijs van € 4.Dit naslagwerk

1- "De windmolen van Merksem",

HLA, in de Kijkuit,
jrg,nr.
27
108, dec.L999.
2- RAA, OGA Loenhout, register 1183 f" 158 rolvo.
3- ibidem, P 123r".
4- "De windmolen van Rijkevorsel", Jos Smits,

kan aangekocht worden in het WF Merksem. Andere,
nieuwe uitgaven zageÍ het licht, dank zlj de nooit
aflatende noeste arbeid van één orrzer medewerksterbestuurslid.

jaarboek Rijkevorsel 1997,btz. 59.
Hugo Lambrechts-Augustijns

Vergeet ook niet een bezoek te brenger aan orrze
genealogische dag te 'Wuustwezel in de maand
septernber.
Raadpleeg zeker in de Vlaamse Stam de gele bladzijden
voor de "1ast-minute" informatie wat de werking van
onze afdeling betreft.

G.M.E. Vervoort - Voorzitter
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Deze avonden van de reeionale afdelins
Antwerpen hebben steeds olaats
op de derde woensdagavond van de
maand.in het Centrum voor
Familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat
3 te Merksem-Antwerpen.

Van 19 tot22.30 uur: raadpleging van de
bibliotheek, microfikns,parochieregisters,
kiezerslijsterL) enz.

De medewerkers zullen u ondersteunen
en begeleiden indien u dit wenst.
Raadpleging van het Fonds Régis.
Dit Fonds is nu ontsloten van 1867 tot
1900. Het bevat inlichtingen van
personen die te Brussel en omgeving in
het huwelijk traden.
Raadpleging van Eureka et Haza-Data.
Eerstvolgende avonden:

L8

september, L6 oktober, 20
november en L8 december.

2

Antwoord op vïaag 006. Van Langenhove
Over deze familie is in Dendermonde, in het jaar 1900,
een boek verschenen "généalogie de la famille van
Langenhove, par Jean Broeckaert" (Imp. Aug. De
Schepper Philips).
De stamvader Arnout van Langenhove leefde in 1478 en
nog in 1493.Hlj had twee zofien: Jan en Henricus van
Langenhove.
Hugo Lambrechts -Augustij ns

Vraag: Lemmens
Peeter Lemmens, molenaar te Merksem, enzijn
huisvrouw Adriana Crols stellen zich op 16.1.1688 borg
voor hun schoonvader en moeder Franchoys Lamschots
(Lantschots), molenaar van de windmolen van
Hoogstraten, en zijn huisvrouw Anna Buyens. Peeter
stelt daarvoor zljn deel in "den hooghen acker", gelegen
op de "Minderhout Acker" aan het kapelletje, en ook
zijn deel in de "Philipsens dries" te Rijkevorsel ontrent
de windmolen en "het loopken" aldaar, voor borg aan de
'We
rentmeester van Hoogstraten.
vinden Petrus
Lemmens reeds als molenaar te Merksem in 1678 (1). In
Minderhout huwde op 2.6.167 1 een Adriana Crols met
Petrus Marcelis. Molenaar Frans Lancelots x Anna
Buyens hadden te Minderhout 2 kinderen, in 1660 en in
1663. Mogen we hier Lancelots en Lantschots
gelijkstelleï aaÍ elkaar? Uit andere akten weten we dat
vroeger 'schoonvader' dikwijls als 'stiefizader' moest
verstaan worden. Waarschijnhjk is Anna Buyens dan

35

(9)anno 1889: De oflrmegang der Reuzen, opgeluisterd
door gecostumeerde ruiters, staat onder het toezicht van
eenen gemeentebediende, thans de heer Willem'Wynants,
bureeloverste ten gemeentehuize, wien wij hier openlijk
onzen dank betuigen voor njrc dienstvaardigheid,
betoond tij dens onze geschiedkundige opzoekingen.
Het tegenwoordig Reuzenpersoneel (anno 1889) is
samengesteld als volgt :
Jan Baptist Van Alphen, dansmeester; balletdanser :
Lodewijk Costermans;
reus : Jozef Van Horenbeeck; reuzin : Karel 't Jaeckx;
kinnebaba: Frans Coopmans; dolfijn : Frans August
Ernbrechts; muziekanten : Pieter Frans Embrechts ;
Alberic Spoormans ; Albert Van Dyck ; Constant Van de
Velde.
Lodewijk De Belder, gedurende meer dan 30 jaar
dansmeester, overleed te Borgerhout op 31 Juli 1891 en
werd op maandag 3 Augustus, dag van den
Reuzenomgang begraven. Het luk werd door zrlne
leerlingen gedragen.

Op Zondug 29 september 2002
richt de Heemkundige Kring

WESALIA

uit Wuustwezel,
in samenwerking met de
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde,
regionale afdeling Antwetpon,
de tweede grote

GENEALOGISCHE DAG
" Families stellen zich voor

juli

66

in het Cultureel Centrum Blommaert ,
Gemeentepark,'Wuustwezel.
Deuren open van 10 tot 17 uur. Gratis
toegang

Ekeren

II

-

Parkeergelegenheid.
Raadpleging mogelijk van genealogieën,
doodsbrieven, bidprend es,

2002

krantenknipsels, parochieregisters en de
EUREKA- databank met4 miljoen
gegevens. Kopiëren is mogelijk.

G.M.E.Vervoort

Inlichtingen bij: Stan Dirven,
Gemeentep ark 14, 2900 Wuustwezel. tel
03.669.82.83

bij
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Een Nieuwe uitgave
GAZE'TTE VAN DETROIT
Genealogische gegevens 1990
2000

-

Dora De V/ilde-Kennivé
Na de bijzondere interesse voor de uitgave in drie
boekdelen van het werk «DE GAZETTE VAN
DETROIT 1965-1984 Genealogische gegevens",(niet
meer verkrij gbaar) is er begonnen met het invoeren van
alle genealogische gegevens voor de periode 199012000
(1 I volledige jaargangen)

Ik heb er voor geopteerd ALLE familiegegevens in te
voeren, zoals bvb. geboorten, huwelijken, overlijdens
met plaats en dafum, de geciteerde broers en zussen, de
begraafplaats, de plaats waar de begrafenisdienst
doorging. Alle geboorten met ouders en grootouders en
hun woonplaatsen; het jaar of de datum van emigratie
(spijtig genoeg niet voldoende dikwijls vermeld), alle
huwelijksjubilea, de honderdj arigen enz.
Zoals men weet, wordt de familienaam van de vrouw
meestal niet vermeld. al moet worden opgemerkt dat de
gegevens uit Canada in dit opzicht heel wat vollediger
zljn dan die uit de U.S.A. Als er enkel een voornaam
voorkomt van de echtgenote, heb ik het nodig geacht die

Aen twee mombackensen (maskers) ende een printe van
den sotte
-10
Aen schilderen van de wapenen van Beyeren en
Oostenryck
2-10
Aen den schilder die 2 cleeren voor de hel geschildert
heeft 0-14
36-8

Deze sofllme is my gerestitueert door den schepen
Giiliam Gillis
J.H.Van Uffels

(S)Een inventaris, door de schepen van Borgerhout den

l6emei 1767
opgemaakt vermeldt als berustende in het Reuzenhuis

:

Eene reuzenwagen; eenen medekenswagen;

een

swaentie; een groot en klein schip; eenen hemel; den
grooten reus ende reuzin; eenen dolfyn; eenen walvis.
In twee kassen in de kapel; twee clyne reuskens met
hunne kleeren; en llmwaet; twee cllme reusinnekens met
hunne kleeren ende lynwaet; vier engeltiens; een
manneken bygenaemt den weireldt vol gecken; hangende
ordinair achter den reusenwaghen; twee blecke en twee

houte wapenen hangende ordinair achter

den
reusenwaghen; een kinnebabakens kleet seer slecht; twee

schippers kleederen met hoeden en broecken; een
moorkenscleet; de koppen van den grooten reus ende
reusin met hunne cleeren en
toebehoorten (Reg nr.103 Archief van Borgerhout)

aa
JJ

palleren
(veNierql) van de swa€ne
13 gl.
- 20 Augusty 1720 Maria Theresia Van der Stallen
Item oothngen voor het mont€(en ende

het
17-20

22 Augusti 1720 a€n MÍ.Koeclor beldhouwer vooÍ
ma€ck€n van dÉ

swa€n

(7)UÍgeeft aen den ommegarck op 1l en
t722:

15

Augusty
gedruckt
2-5
dagen
kinderen

21 Juli betaelt voor de gedruckte liedekeru due
s1m van den
14 Augusty betaelt aen Peeter Does voor dat hy 2
kiDne-babba heeft geweest (een van de reuzen

ommeganck

?)

toch te veÍmelden met de familienaam van
echtgenooL

Ha is clikwijls onduidelijk van welk koppel nu juist de
kinderen zijn, als het pemonen betreft die trree of
meedere malen gehurvd zijn.
Soms is de plaahruam niet vermeld. Om enigszins een
Íichting aan te duiden, opteerde ik dan voor de
plaatsuaam, die voorkwam in de hoofding van de
rubriek.

De biografieën of i[teÍessante verhalen werden
geciteerd io de tekstbladeq met verwijzing naaÍ de code
van de kmnt. Deze sode bevat het jaar, het nummer en
de pagina (vb. 1990-16-3). Het geheel sluit af met een
namenindex.

2-8

dito aen de vier cleym rcuskeDs voor dat sy twee daegen
hebben gedansg ieder Ílan heeft gl.1-14 st dagh en den
meests wnden Boryht heeft daegs 2 gl. is sam€n

Het DaslagweÍk betaat uit twee dele!, samen 840
bladzíden A4.DEEEBKIII.]0EIZIGE

14IO

Aen twee Íeysm expÍes eer bolain (boline) genomen
om na€f, BoÍgeÍhout te ryden met het dochterk@ uyt ds

+4
Croon
Aen een vierendeel wyn int RaDshooft ien dienste van
het dorp
14Aeo het hueren van flessen en stopsels, crabbel en vis
4-18

Betaelt in de Crootre aen de Bome in
de clederen

de

eto.

t
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Voorhtekening tot 30 september 2002:
35 € + 6.33 € verzendiogskosteD

Na de voorintekenperiode, voor zover nog bescbikbaar;
42 € + 6.33 € verzendingskosten
(Voor hct buiterland: verzendingskosten x 2)

van
0-10

Storting SE§I4IIEID op rckedng 979-3936016-52
Afdeling Antwerper met veÍmelding DetÍoit
tnv

mockt
L16

Boeken worden geleverd eind september/begin oktober
2002

aenbest€den

Àen eenen vergulden lyst op de vrydaghsche

gecocht

HOE BESTELLEN?

WI

1990.

5

Heruitqave

Voor een guees en vergulde eeckel
l-t4
Voor nogh een vlagh en eeckel
l-14
Yoor 2 vaenen, 2 vergulde vaenhekens en 2 vergulde
eeckels,voor 1 wimpel enz.
3-16

Parochieregister ZANIDHOVEN

totael

20-04
Abram de Graef

1646-1797

In de beginjaren tachtig werd door de heer F.

Vancaimere het parochieregister van Zandhoven
-geboorten, huwelijken en overlijdens- bewerkt. De

bewerking was er een van het type gezinsreconstructie.
Het was ook nog de tijd van het uittypen van de tekst
met enkele doorslagen op een schrijfmachine. Was het
origineel best leesbaar, met het aantal doorslagen werd
de tekst slechter en slechter leesbaar. Zodoende bestaan
er maar enkele exemplaren van deze bewerking, als ze
nog bestaan.

Dit werk werd door de dames Rosa Eycken en Lydia
Smits herwerkt met de computer en is nu beschikbaar.
Het telt 500 bladzijden en wordt gedrukt in beperkte
oplage
HOE BESTELLEN?

Voorintekening tot 30 september 2002:
22 € + 4.84 C verzendingskosten
Na de voorintekenperiode, voor zover nog
.

beschikbaar: 27 €, + 4.84

6

€.

verzendingskosten

(5)Item alsoo door myne heeren die Drossard ende
Schepen goetgevonden en geresolveert was te maken
eene schuere oftmagazyn omme aldaer in te bewaeren de

stukken dienende tot

den

ommeganck,
brandspuyten,emmers en leeren als andere materiaelen
dese gehuchte toecomende, waer vore men voor desen
moest in huere andere plaetsen alwaer dickwyls veel vant
zelve is int onghereet geraeckt-soo is by rendant betaelt
gt. 919-4
(Rekening over de Half-accijs anno l7l4)
Item aen Mr.Xavery voor materiaelen aent Reusenhuys
248 gl.

(6)AE 1120 2I Augusti
Den onderschreven bekent ontfangen te hebben uyt
handen van Sr.schepen Gilis, de somme van 19 gul.10 st.
courant voor 't maecken van de bewuste swaen in den
oÍrmeganck van Borgerhout, als te weten de borst,hals en
hooft en directie tot het voltrecken der selve swaen
Joannes Claudius De Cock
beeldhouwer van Antwerpen

31

eenqr halven dach voor mij besich geweest te hebbeD
voor het boversien van de rsus€ cople en het teeckene
va de reus ende resio in het cleln l-4
Item vooÍ het teeckerc van den rcus sn de Íeusin in het

grootopdemuq
Item verschoote aen potagÍt
Item

ontfange

Storting UITSLUITEND op rekening 979-3936016-52
tnv \ryF Afdeling Aatweryen met vemeldilg
Zaldhoven
Boekeo worden geleverd ollober/noyembet 2002

l-4

l-4.
4 gulden

A.Pluskens

(2)Den 12 Augustus l7l2 ghemaeckt 2 reuse kope het
schilderen voor de kleeren van den tirnbal ende
verschoten aen het draegen van de kopen ende eenen
halven dach gewerckt aen het schip 12 guldens korant
geldt hier voor ontfangen
Peeter Matthijssens

(3)Door mij gewerckÍ voor den ommeganck voor
Borgerhout daer voor gemaeckt eenen dolfun, eenen
hemel met een schep, met eenen ros en rassyn daer aen
gewerckt vier thien daeghen geackordeert tot
sessendertech stuivers voor eyder dach voor leven en
arbyt soomsaÍrmen de somme van
by my ontfange 5 Augusti 1712

23_8

Pauwel Baeckan

CURSUSSEN
Vele van onze leden vragen om eens een cursus te
geven in de namiddag i.p.v. s'avonds.
Niet iedereen gaat s'avonds nog graag de deur uit en
ook het openbaar vervoer is niet altijd wat het zou
moeten zijn. We willen u graagtegemoet komen en het
eens proberen als er minirnum 10 personen inschrijven.

Hoe bouw ik mijn
familiegeschiedenis op?
Cursus genealogie voor beginners.
Vrrjdag 4 oktober 2002: enkele basisbegrippen. De
eerste documenten en gegevens bijeenbrengen en
ordenen. Aanleg familiearchief en eruit halen wat er in
zit. Eerste begrippen burgerlijke stand.

(a)Ady L7I2 det 28 Julii ghelevert door my Abraham de
Graef voor het schip van Borgerhoudt een voervlagh is
voor doek en maecken frenien en lint en een vergult
eeckel samen

4-18
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Vrijdag 11 oktober 2002: geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten in de Moderne Tijd. Idem in de Franse
Tijd. Volkstellingen.

7

Vrijdag 18 oktober 2002: de parochieregisters. De akten
en de klapppers. Verscheidenheid van inhoud en

Den toer die de Reuskens deden vertrok aan het

interpretatie. Lezen van dergelijke akten. Kennismaking
met notariële akten.

Turnhoutsebaan

Huybrechtsstr.

Yrijdag 25 oktober 2002: welke andere akten te

Gyselsstr. Bredastr.

gebruiken (en wat staat daarin) om onze genealogie aan
te kleden tot een familiegeschiedenis. 'Waar vinden we
deze akten? Enzovoort...

Amsterdamsestr. Deurnesteenweg, Turnhoutsebaan,
Eliaertstr. Gemeentehuis.
Aangezien het "lopen onder den reus" n raaÍ werk was
werd er driemaal halte gehouden om een velversing te
nemen. De standplaatsen waren : de Worstepan, de
Angename Hof (Koningstr.) en in den Drijhoek. De

Maandag 4 november 2002: bezoek achter de schermen
van het Nationaal VVF Centrum en aan de permanente
tentoonstelling.

De cursus heeft plaats in de vergaderzaal van het
Nationaal WF Centrum, Van Heybeeckstraat3 te 2ll0
Merksem Antwerpen, telkens van 14 tot 16 uur. Uw
lesgever is Jan Vanderhaeghe.
U reserveert uw plaats door dit telefonisch te melden
aan Georges Vervoort, tel: 031646 16 7l EN door
storting van € 10 (WF leden) of € 15 (niet WF leden)
op rekening 979-3936016-52 tnv VVF Afdeling
Antwerpen met vermelding: cursus genealogie

CURSUS OUD SCHRIFT
Voor beginnende genealogen
Tijdens deze cursus bestuderen we 25 verschillende
geschriften uit de 17d", 18d" en 19d'eeuw, te vinden in

gemeentehuis en ging langs volgende skaten : Eliaertstr.

tot aafi de 'Worstepan, Helmstr.

Kerkstr. Lammekenstr. Zavelstr.

Carnotplaats, Koningstr. Kattenbergstr. Hofsh. Veldstr.

Reuskens dansten

voor de woning van

de

gemeenteoverheden en van enige bevoorrechte personen
die op het parcours woonden. Brj den heer Burgemeester
stapte de Reuzin aan den arm van den bestuurder van de
stoet naar de eerste toe en overhandigde hem een
bloemenruiker. De Reuskens dronken dan den erewijn
langs een hechter, om een vanzelfsprekende reden.
Tot zoyer gaat het relaas weergeven door J.B.
Stockmans. De geintresseerde kan het e.e.a. zelf nalezen;
de twee boeken bevinden zich in de bibliotheek van het
V.V.F. centrum te Merksem.

voetroten
(1) In de maent Julius 1712
Ick Alexander Pluskens hebbe gewerckt ten dienste van
Mr Van der Linden en Mr Matijsens door mij gewerckt
aen de reusen hoofde
1-16

45 verschillende genealogische akten. Deze cursus, zeer
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De ommegang, een doom in het oog zijnde van de
bewoners van Deurne, werd in 1760 bijna verkocht aan
de stad Antwerpen. Er was reeds beslist dat de verkoop
zou plaats vinden in het "Reusenhuys". (resolutieboek
10.1 1.1760)

Een verzoek van Peeter Hoefnagels en Jacob Van der
Stappen om de rerLzen te mogen vertonen tijdens de
kermis op 9 en 10 october 1769 werd niet
ingewilligd.(8)
Tijdens de Franse overheersing in 1798, wanneer alle
feestelijkheden waren afgeschaft, mocht de ommegang,
op voorspaak van Foucart, president van het kanton
Berchem, toch nog eens uitgaan, ondanks het protest van
de Deurnenaars.
Per 25 augustus 1832 besliste de gemeenteraad het oude
reuzenhuis te veranderen in gemeentehuis, wat een jaar
daarop gebeurde.
De 9e juni 1834 gaf de gemeenteraad de som van
honderd frank aan het Reuzengezelschap op voorwaarde
dat de ommegang niet enkel te Borgerhout, maar ook te
Deurne zor plaats hebben. En zulks geschiedde,
eenmalig.
Ter gelegenheid van een Vlaamse kermis te Parijs per 1920 october 1889 verlieten de Reuskens voor het eerst het
grondgebied van Belgie. Vooraleer naar de Lichtstad te
vertrekken werd de volledige ommegang in het nieuw
gestoken. Het gezelschap vertrok de 16e october en
verbleefer tot 8 novernber 1889, bewonderd en geprezen
door honderdduizenden.
Telkenjare deden de Reuskens hun ronde de zondag na 5
augustus en dit bij een massale belangstelling.(9)

28

praktijkgericht en interaktief opgevat, schenkt ook de
nodige aandacht aan het belang van de verschillende
bestudeerde akten voor het opstellen van een
familiegeschiedenis. Door de keuze van de akten blijft
het lezen ervan steeds een boeiende bezigheid. De
cursus sluit af met een oud-schrift kwis, zeer gesmaakt
door woegere cursisten.

Op vrijdagen

I-

15

- 22 - 29 november

2002

Telkens van 14 tot L6.30 uur
De cursus heeft plaats in de vergaderzaal van het
Nationaal

WF

Centrum, Van Heybeeckstraat3 te 2110
Jan

Merksem Antwerpen. Uw lesgever is

Vanderhaeghe.

U reserveert uw plaats door dit telefonisch te melden
aan Georges Vervoort, tel: 031646 16 77 EN door
storting van € 10 (WF leden) of € 15 (niet WF leden)
op rekening 979-3936016-52 tnv VVF Afdeling
Antwerpen met vermelding: cursus oud schrift.
De oefenteksten (75) zyn in de prijs inbegrepen.

9

De Antwerpse afstammelingen van'Willem
Schenckel :
de families Van Tilborgh en Leenaerts

ln 1975 verscheen van de hand van Jan Simons een
"Korte geschiedenis van de familie Leenaerts" en in
1993 de meer uitgebreide en gecorrigeerde genealogie
van de familie Leenaerts, hoofdzakelijk gevestigd in
Sint-Lenaafts, Brecht en Wuustwezel. De auteur kon
daarbij teruggaan tot stamvader Lenaert Symon
Theeuws die geboren werd in het Nederlandse Tilburg
omstreeks 1510.
Genealogisch onderzoek staat niet stil en inmiddels kon
lkzelf - ook op zoek naar deze familie - een aantal
generaties bijvinden die de oorsprong van dit geslacht
terugbrengen tot omstreeks 1360. De roots liggen in de
huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant, de
inwijking in het noorden van Antwerpen is te situeren in
de 17d'eeuw.
De oudste generaties droegen de naam Schenckel(s).
Volgens het woordenboek van F. Debrabandere is
Schenckel een naam die wellicht als bijnaam ontstond
voor wie het beroep van beenhouwer of slachter
uitoefende.
Onderstaande bijdrage is eerder schematisch en is enkel
bedoeld om de herkomst aan te tonen van een familie uit
de Antwerpse Kempen uit een 14d"-eeuws geslacht uit
Noord-Brabant. Wie zich verder wil documenteren zal
zeke.r aanvullingen vinden in de archieven van Tilburg,
's Hertogenbosch, Kalmthout en Antwerpen-

10

heer van Borgerhout verbood de ommegang ten voordele
van de kermis. De Borgerhoutenaren zonden de deur-

waarder, die dit verbod kwam beteken, wandelen en
zellen den ommegang met meer luister bij : Buiten "dry
groote duyvels, die op paarden en op den draeck hebben
geseten en dry cleyne duyvels voor dat sy twee daeghen
op den hellewaeghen hebben geseten" en nog een nieuwe
"triumfwaegen", huurde men den dansmeester Van der
Borght die "dry baletten heeft geleert aen de andere drye
mededansers die met hem hebben op den reusenwaeghen
gedanst".(7)
Stockmans vermeldt niet wat er de e.v. jaren gebeurde

:

Zou het kunnen dat de ommegang gedurende vijf jaar
stillag

?

Per 10 en 11

augustus 1127 bekwamen

de

Borgerhoutenaren de toelating van de stad Antwerpen
om met de ommegang buiten te komen. Dit gebeurde
onder druk van de inwoners van Borgerhout, die dreigden
ook zonder toelating met de stoet uit te gaan. De pastoor
en de neringdoenders van Sint Laurijs waren daarmee
niet tevreden. Zlj vierden nml. op 11 augustus de
feestdag van Sint Laurijs.
De schepenen van Borgerhout w.o. Nicolaas De Groot,
Joannes Henricus Van Uffele, Frans de Bisthoven,
Norbertus Van Aerdenbodeghem, Guillaum Gillis, Peeter
Mortelmans, Arnold Seldeslags en Simon Ceulemans,
moeiden zich met deze zaak en gelastten Jan Hendrik de
Yalzalio met de verdediging van hun rechten. Deze vond
gehoor en het was de Raad van Brabant die besliste dat in
de toekomst de ommegang niet meer op de feestdag van
Sint Laurijs, maar wel acht dagen voor het feest van
O.L.Vrouw mocht uitgaan.

21

voor den hemel" speelde, daarvoor 1 gulden en

Il

I.

stuivers ontving.
Aangezien alle atributen van den ommegang onder den
bloten hemel moesten gelogeerd worden, werd besloten
door het inrichtend comitee, deze een permanente
behuizing te geven. Een Reuzenhuis werd opgetrokken
en ter besfijding van eventuele brand werden
brandspuiten, emmers en ander blusmateriaal
aangekocht, alles ter waarde van 1.300 gulden.(S)
Van heinde en veÍïe kwam een massa volk de Reuskens
bewonderen, wat heel wat vertier met zich meebracht te
Borgerhout tot ergernis van "die van Deurne".
Uitbreiding van de ommegang werd overwogen en kwam
ook tot stand in l7l6.Ene Mr.Kos kreeg de opdracht nog
4 engelen en 2 "cleyne reuskens" te vervaardigen wat de
man 16 gulden opbracht. Het hoofd van een der kleine
Íeluzen werd gemaakt door Mr.Van den
Busdom,eveneens voor 16 gulden.
In het totaal had men nu 20 manÍlen nodig tot het "gaen
onder de reuzen" en de schepen (wagens). De uitgaven
stegen evenredig en bedroegen voor dat jaar 556
gulden.(6)
Verdere uitbreiding van de stoet had plaats n 1720 :
Een zekere Van der Stallen "monteerde eene zwaan",
waarvan de schets gemaakt werd door de vermaarde
Antwerpse beeldhouwer Jan Claudius De Cock. Voor die
zwaartwerd 59 gulden betaald.(6)

Hij werd geboren ornstreeks 1360 en woonde te
Moergestel in het huidige Noord-Brabant
(Nederland). De naarn van zljn echtgenote is ons
onbekend. Een tijdgenote en mogelijk zuster van
hem was Margriet Herman Scenckels, echtgenote
van Jan Zlbben vander Scueren, die in 1418 nog in
leven wasl.

Willem overleed vóór maart 1433 en liet minstens
drie kinderen na :
1. Jan Willem Scenckels : wordt ook Jan die Bijster
genoemd. Vermeld te Moergestel n 1426-1433.
2. Gherit Scenckels : overleden vóór juli l465.Hij
had rwee zonen :
2.1. Embrecht Gherit Scenckels : vermeld in

t46s.
2.2.Willem Gherit Scenckels : vermeld ln1465-

3.

II.

plaats gnjpen
samen met Sint Laurijskermis. De stad Antwerpen, als
zoLL

ï472.
Embrecht Schenckels (volgt onder II).

Embrecht Schenckels

Hij zag het

levenslicht omstreeks 1385 te

Moergestel en overleed er tussen 1457 en 1469.
Hij was gehuwd met Marie N., die in 1457 nog in

Buiten de moeilijkheden dat die van Deume al eens
veroorzaakten, en dit uit pure jaloezie, waren er nog
andere probleemmakers :
In 1722 viel de dag dat de ommegang

Willem Schenckel

leven was. Op 8

juli

1

hij van zijn

In Oirschot vinden we in 1463-14J3 eenHerman Peter Scenkels
en Peter Herman Scenkels. Een Willem Scenkel kwam in 1391 ook
in Antwerpen voor.
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1436 kocht

11

schoondochter het erfgoed van haar grootvader
Embrecht vanden Eijnde2. Embrecht bezat te
Moergestel ondermeer den Raepacker en dat
Nulant.
Hun kinderen :
1. Willem Schenckels : geboren omstreeks 1410.
Vermeld in 1436-1457 . Hlj was gehuwd met
Hylle Henrick Engbrechts vanden Eijnde.
2. Michiel Schenckels.
3. Jan Schenckels : vermeld in 1469-1483.
4. Alijt Schenckels : vermeld in 1457.
5. Matheeus Schenckels (volgt onder III).
6- Henric Schenckels : vermeld n 1457.

7.

lII.

Peter Schenckels.

Matheeus Embrecht Schenckels

Hij werd geboren te Moergestel omstreeks 1425. Hij
wordt vermeld in de schepenprotocollen aldaar in
1457, 1469, 1470 en 1483. Ook in het oud archief
van de gemeente Oirschot zijn verwij zingen naar
hem te vinden in 1463 en14653.
Op 3 mei 1457 kocht hij een stuk land en weide te
Moergestel vanzljn broer Henrick, met een deel van
het ouderlijk huisa. Op I april 1469 verkocht hrj
ruim 3 bunder heide aldaar aan Henric Claeus
vander Heyen5.
2

Regionaal Historisch Centrum Tilburg (RHCT), Oisterwijk R 150

fol.29v".
3

4

'

Rechterlijk Archief Oirschot-Best, tl 122a.
ngCT, Moergestel R 283 fol. 3v".
RHCT, Moergestel R 284 fol. 2l v'.

t2

Aan drie Antwerpse kunstenaars werd aanvankelijk

de

vervaardiging van de eerste beelden opgedragen :
Alexander Pluskens tekende de reus en de reuzin in het
groot op een muur, na er een schets op papier van te
hebben geleverd. Vervolgens werd de vorm der hoofden
in potaarde gemaakt, dit alles voor de som van 4 gulden
en 8 stuivers.(l)
De lle augustus kwamen de reuzenhoofden toe te
Borgerhout, waarvoor Peeter Matthijssens, die deze
geschilderd had,12 gulden in rekening bracht.(2)
Paulus Baeckan maakte een dolfijn, een hemel met een
schip en een "ros en rassijn". (3)
Andries Nebus en Christoffel Muskijn bezorgden het
zwaard van den reus en de krullen van de reuzin.
Abraham De Graef stoffeerde het schip (wagen) en
leverde de vaandels, wimpels en standaarten ter
versiering(4)
Verder leende men in den Eeckhof (het Stadsmagazijn)
en bij de "grote en kleine Jesuiten" de nodige kleren. De
paters-Jesuiten stonden zelfhunnen leeuw af.
De totale uitgaven bedroegen in I7I2 al 472 gulden.
Hoogstwaarschrjnlijk kwamen de bijdragen tot betaling
van deze som van de beenhouwers, de herbergiers en het
personeel van de "Blekerij ". ( zie zelfde b oekblz 92)
Gezien het grote succes van de eerste ommegang besloot
men de stoet nog uit te breiden. In 1713 werd de
ommegang verrijkt met een "cleyn schip, enen moor
(neger) en enen meedekenswagen" (meisjeswagen) en
ging hij drie dagen na mekaar de straat op. Bovendien
werd het ganse gebeuren opgeluisterd door een aantal
trompeffers en een "spelie op den waghen", waarvoor 40
gulden betaald werd, terwijl "de dochtere die op de lier
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De ommegang der Reuzen te Borgerhout
onderstaand artikeltje komt uit "Deurne
Borgerhout" tweede deel, uitgegeven in 1898

Het

Van hem kennen we volgende kinderen :
1. Embrecht Matheeus Schenckels : vermeld in
1483-1502 te Moergestel. Htj was gehuwd met
Arnde of Erke (: Arnolda) Gosens vander
Achter6.
2. Ahjt Matheeus Schenckels : gehuwd met Willem
Vos, die in 1483 al overleden was.
a
J.
Symon Matheeussone (volgt onder IV).
4. Anthonis Matheeus Schenckels : wordt vermeld
in t497 te Oisterwijk in het gehucht
Wippenhout. In 1502 was hij al overleden en
wordt zijn weduwe Heylwich genoemd'.
5. Gherit Matheeus Schenckels.

en
en

geschreven door de toenmalige archivarus der gemeente
Borgerhout J.B. Stockmans.
Gezien de zinsbouw en het woordengebruik van de
auteur het vlot Lezenvan zijn boek niet toelaten, heb ik er
voor gekozen een gedeelte van dit boek in een meeÍ
gebruikehjke leesstij 1 om te zetten.
De keuze van het artikel ligt voor de hand : het is net 310
jaar geleden dat voor de eerste maal de Reuskens in de
Borgerhoutse straten dansten. Aangezien dit alles behoort
tot het domein van de heemkunde zrjn wij niet zo goed
geplaatst om uit te vinden wat er onderhrssen met de
Reuskens, de Dolfijn, Kinnebaba en de andere figuren uit
de ommegang gebeurd is.
Mij was het er, als genealoog, om te doen de personen in
het daglicht te stellen die aan de basis lagen van de
ommegang.

IV.

Hij werd geboren omstreeks 1465 en overleed
omstreeks 1545. Hii woonde niet in Moergestel
zoals zijn voorouders, maar in Berkel, een
voorrnalige gemeente ten noordoosten van Tilburg.
In 1520, l52l en 1522 wordt hij vermeld als
tiendepachter van de Sint-Geertruiabdij van
Leuvens. Op 8 april 1516 was hij betrokken partij in

De ommegang der Reuzen te Borgerhout

De stichting van deze ommegang is te situeren in het jaar
Il12, d.us nu precies 300 jaar geleden.

een geschil met de regeerders van Tilburg.

de

oorspronkelijke rekeningen van de
ommegang bewaard gebleven zljn is het niet met
zekerheid te zeggen wie de ontwerper was. De man die
zich met de inrichting en regeling van de stoet belastte
was ene Jacobus Van der Linden uit het Antwerpse. Zou
hij ook de ontwerper kunnen geweest zijn?

Alhoewel

Symon Matheeussone

Onderwerp was het restitueren van kosten die zlj
gemaakt hadden toen ze naar de stad Bommel
6
7

RHCT, Moergestel R 286 fol. 282r'.
RHCT, Moergestel R 286 fol. 380r" : Heyl(w)ichweu Anthonis

Theeus Scenckelss.
8

RHCT, Oister"wijk F.224 fol.44ro, R 225 fol.17vo en R 226 fol.

43vo.
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trokken in de Gelderse Oorlog, waaÍ ze door de
vijand gevangengenomen waren en zich met geld
hadden moeten loskopene.

:

Catharina Janssen Lenaerts gedoopt te
W.uustwezel op 9 mei 1685 en begraven te
Brecht op 30 september 1725. Ze trad te Brecht

op 18 jloni l7l2 in het huwelijk met V/illem
Symon had minstens vijf kinderen :
1. Margriet Sijmon Matheus : gehuwd met Peter
Jan Priems.
2. Lenaert Sijmon Theeuws (volgt onder V).
3. Embrecht Sijmon Matheus : wordt vermeld in
1540. Hij trouwde met Heylwich Jan Daniels de
Roij (alias de Laet) van wie vier kinderen : Jan,
Anthonis, Elisabeth en Sijmon. Kleinzoon
Embrecht Sijmon Embrechts trouwde te
Oisterwijk op 9 januari 1618 met Willemke
Adriaen Willems Verhoevenro.
4. Anthonis Sijmon Matheus: overleden tussen
1533 en 1537.IJij trouwde met Aleyt Ghijsbert
Jans van Vught, bij wie hij zes kinderen had
(Adriaen, Yken, Gerit, Matheusken, Elisabeth en
Elisabeth). Ook verwekte hij omsffeeks 1525
een onwettig kind bij Jenneken Wouter
Nouwenll. Anthonis' vader Symon
Matheeussone bereikte een minnelijk akkoord
met de echtgenoot van Jenneken, ondermeer
over de kosten van de bevalling (costen vanden
craemen).

Brouwmeels

(:

Wuustvtezel,28 augustus 1681).
3. Elisabet Janssen Lenaerts gedoopt te
'Wuustwezel
op 5 december 1687.
4. Leonardus Janssen Lenaerts : gedoopt te Brecht
op 23 november 169l en begraven te
Wuustwezel op 12 januari 1765. Borgemeester
van Wuustwezel in 1737-1738.
Lenaert trouwde in Wuustwezel op 2t apil t7l8
met Adriana van den Keybus (:'Wuustwezel,13
mei 1686 - + aldaar, 15 januari 1765), weduwe
van Cornelis Geerts.
Van hun zoon Dominicus
1720) stammen de
families LENAERTS en LEENAERTS te
Wuustwezel en Kalmthout.

:

(

Jean Bastiaensen

e

RHCT, Oisterwijk R 220 los stuk.
J. Bastiaensen, De oorsprong van het Oisterwijkse geslacht
Verhoeven, voorheen VaÍrder Hoeven en De Manso, in : De Kleine
Meijerij jg. 53 nr. I (2002)
" RHCT, Oisterwijk R 229 fol. 48v".
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5.
IXc. Johannes Jan

Lenaertr

Hij werd gedoopt te Nispen op 23 juli 1655 en werd
begraven te Brecht op l0 november 1694. Hij
fouwde in Essen op 14 januari 1682 met Maria
Willem Peter Coppens, vermoedelijk geboren te
Wuustwezel, die begraven werd te Brecht op 20
december 1713. Ze was hertrouwd met Comelis

soetendael.

Alhoewel Jan aanvankelijk in Essen

var

woorlde,

hij bij testamert in 1681 50 gulden aan de
kerk van Kalmthout voor aaDkoop vao sieraden of
omarnenten''. Ook maakte hij een legaat aan de
Sint-Jacobskapel te Kalmthout in ruil vooÍ
tweewekelijkse missen. Na zijn huwelijk liet hij
echter beide schenkinga nietig verktaren.
legateerde

Ze hadden 4 kinderen

:

te
Wuustwezel op 10 februari 1683 en begraven te
Brecht op 30 januari 1748. Hij kouwde in
Brecht op 30 septembeÍ 1706 met Allna
Adriaenssen Hofkens (- Brecht, l8 augustus
1685 en + aldaar, 18 september 1728) en
hertrouwde in 1729 met Mada Lenaert Verhesen
(: Brecht, 11 februari 1689 en + aldaar, 19

1. Joannes Janss€n Lenaerts

:

gedoopt

Jan Sijmon Matheus : gehuwd met Addana
Claeus Coppens. Ze haddetr twee zotren Claus en
Lambrecht. Vatr deze laatste, gehuwd met
Wi[emke Laureys Willem Colen, stamt de

Tilburgsc familie VERMEER.

V.

Lenaert Sijmon Theeulys

Hij werd

geboren omstreeks 1500 efl overleed
tussen 1569 en 1575. Hij woonde te Tilburg in de
Broekshaat op het gehucht Loven en had ook
grondbezit in de aangrenzende gemeente Enschot.
LenaeÍ trouwde met Lysbeth Jan Ge t Hooven en
hertrouwde vóór 1547 met Peterken (Peto[ella) Jan
Henrick Eelkens. Zij wefi ook Peterken
Wagemaeckers genoemd, omdat haar moeder
hertrcuwd was met Symon Peter SwagemakeN.
Voorkinderen uit het egrste huwetijk :
1
Matheus LenaeÍ Sijmons (volgt otrder \ID.
2. Anthonia: gehuwd vóór 1569 met Dierck Daniel
Jans, malrdenmaker.
3. Marie: gehuwd vóór 1569 met Jan Claes
Thonissen.
4. Adriaen: gehuwd met AdriaÍra Addaen Wijteq
bijwie hij vier kinderen had.
5. Jenneken: gehuwdní aprit 1569 met Peter
Emberts de Cuiiper.

.

januari 1748). Afstamming LENAERTS in
Brecht etr St&broek.

12

Kinderer uit het tweede huwelijk :
6. Lysbeth : gehuwd met AdÍiaen Willem Boeff.

Gemeentearchief Kalmthout, 3T 233.
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7.
8.

Margriete : overleden omstreeks 1607. Ze was
gehuwd met Adriaen Gerit Anthonis de Beer.
Dirck: begraven te Tilburg op 30 mei 1617. Hij
was gehuwd met Mayken Peter Laureijs
Brocken, van wie twee kinderen.

9. Jan.
10. Heylwich : gehuwd met Peter Jan Vannis de
Oude en hertrouwd met Adriaen Claes

Michielssoon.
11. Sijmon : overleden omstreeks 1604. Hij huwde
met Adriana Roelof Anthonis van Beurden, van
wie drie kinderen. Zoonlenaert Sijmons
trouwde met Lysbeth Jan Corstiaens van
Spaendonck.
12. Adriana : gehuwd met Jan Pauwel Jordaens.

VI.

Matheus Lenaert Sijmons

Hij werd geboren te Tilburg

omstreeks 1540 en

overleed er vóór april 1595.
Matheus was gehuwd met Jenneken, een natuurlijke
dochter van Roelof Ancems. Na het overlijden van

Matheus hertrouwde Jenneken met Jacob

Jan

Lambrechts van Beurden.
Ze woonden te Tilburg op het gehucht Loven.

Hun kinderen :
1. Jan : geboren vóór 1570 en overleden na 1603.
2. Heylwich : gehuwd met Peter Cornelis Peter
Gijsbrechts.
3. Margriet : was "slecht van verstand".
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Wuustwezel op 6 december 1669 enwerd begraven
te Essen op 28 maart 1709.
Kinderen uit dit huwelijk :
1. Catharina van Tilborgh : gedoopt te Essen op 20
november 1691. Ze trouwde aldaar op 31 januari
l7l5 met Georgius Adriaenssen van Huijssen.
2. Cornelia van Tilborgh : gedoopt te Essen op 17
november 1693 en er begraven op 5 december
1748. Ze huwde te Essen op 17 apd,l1714 met
Henricus Bernaert Damen en hertrouwde te
Essen op 2 februari 1728 metWouter Crijn
Hertoghs.
3. Maria van Tilborgh : gedoopt te Essen op 2
februari 1696 en er begraven op 24 mei t7 44. Ze
trouwde te Essen op 23 november 1722 met
Marcus Peter Hendrick Theuns.
4. Christianus van Tilborgh : gedoopt te Essen op
17 januai 1699. Hij was in 1726nogin leven.
5. Adrianus van Tilborgh : gedoopt te Essen op 17
januari 1702 en er begraven op 13 november
l702,b1jna 10 maanden oud.
6. Elizabetha van Tilborgh : gedoopt te Essen op
12 okÍober 1703 en er begraven op 19 mei 1789.
Ze huwde te Nispen (gereformeerd) op 14 mei
1724 en te Essen (katholiek) op 16 mei 1724 met
S ebastianus Cornelissen van Schelpheuvel.
7. Adriana van Tilborgh : gedoopt te Essen op 28
septernber 1707. Ze huwde te Nispen
(gereformeerd) op 18 oktober 1728 ente Essen
(katholiek) op 19 oktober 1728 metJoannes
Cornelissen van Schelpheuvel.

2t

overleed aan dysenterie. Haar uitvaart werd

samen

met die van haar echtgenoot op 16 mei 1704

4.

Lenaert (volgt onder VII).

gehouden.

YII.

Kinderen:
l. Comelius vaoTilboigh: gedoopt te Essen op 7
maat 168l en er begravsn op 6 augustus 1700,
l9jaaroud.
2. Maria van Tilborgh : gedoopt te Essen op 13
juni 1683.
3. Joama van Titboryh : gedoopt te Essen op 1
januari 1685 en er begra],et op 22 maart 1704,
l9jaar oud.

Hij werd geboren te Tilburg omstreeks 1580 en
werd begmven aldaax op 8 juni 1624.
Hij woonde te Titburg op het gehucht Vetthov€n
nabij de molen. OmstÍeeks maart 1609 trouwde hij
(ondertrouw te Tilbug op 14 februari 1609) met
Mechtelt cijsbert Jan cijsbert SegeÍs (oveÍleden in
1635).
De verkoop van het sterfhuis had plaats te Tilburg in
december 1636.

4.
5.
6.
7.

Dynpna van TilboÍgh : gedoopt te Essen op 7
maart I 688 en er begra.ven op 1 6 augustus I
anderhalfjaar
Adrianus van Tilborgh : gedoopt te Essen op
juni 1690 en er begraven op 30 maart 1709
"adolescens", 18 jaar
Joa.nnes van Tilborgh : gedoopt te Essen op
november
Dymplla van Tilborgb : gedoopt te Essen op
september 1696 en er begraven op 6 juli 1701,
jaar

689,

oud.

20
als

oud-

8

1693.

l0
4

oud.

lxb. Dingeman Cortrelissen van
Hij werd gedoopt

te Essen op 16 december 1658
werd aldaar begra.ven op 9 december
Hij touwde te Wuustwezel op 16 januaxi 169l
Joanna Huybrecht Pullekens. Zij wsÍd gedoopt

1716.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen gekend :

l.

2.
3.
4.
5.

Tilborgh
en

met
te

Lenaert Metheus Lenaerts

6.

Ma a Lenaerts : gedoopt te Titburg op 7
februari 1612 en er overleden omstreeks 1659,
Ze huwde aldaar op 15 februari 1643
(ondertrouw 4 februari) met Jan AdÍiael
SomeN, beenhouwer.
Comelius LenaÉrts (volgt onder VIIIa).
Matheus Lenaerts : gedoopt te TilbuÍg op 3l juli
1616. Hij woonde itr 1645 binnen de vrijheid
Rooserdaal.
Jan Lenaerts (volgt onder VIIIb).
GeÍardus Lenaerts : gedoopt te Tilburg op 16
sept€mber 1620. Hij wodt in 1653 vermeld in
Nispen en in 1660 te Titburg.
Leo[ardus Letraerts : gedoopt te Tilbug op l0
juni 1624. Hij leerde het beroep van kleermaker.
In 1645 woonde hij biÍmetr de wijheid
Roosendaal.

20
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8.
VIIIa.

Cornelius Lenaerts (van Tilborch)

Hij werd geboren te Tilburg en aldaar gedoopt op 20
oktober 1613 en werd begraven te Essen op 18
november 1664. Hij trouwde te Nispen op 9
november 1642 met Elisabeth Jan Huybrecht
Crinckels (: Nispen 14 januari 1619 - + Essen 10
november 1697). Zij hertrouwde te Essen op2 maart
1666 met Adriaen Adriaenssen Polaer. Ze woonden
te Essen op de Schriek.

Comelia van Tilborgh : gedoopt te Essen op 6
maart 1661. Zij huwde te Essen op 10 februari
1688 met V/illem Geertssen Deckers.

VIIIb. Jan Lenaerts (van Tilborch)
Hij werd geboren te Tilburg en aldaar gedoopt op 28
oktober 1618 en overleed vermoedelijk te Nispen
omstreeks 1670. Hij huwde te Essen op 9 februari
1649 metCatharina Janssen van Gorp

(:

Nispen,27

december 1626). Ze bewoonden een hoeve

te

Nispen op de Hoek.

Zehadden 8 kinderen die de naam VAN

TILBORGH droegen

1.

2.
3-

4.
5.
6.
7.

Uit dit huwelijk werden

:

Joannes van Tilborgh : gedoopt te Nispen op 23

augustus 1641.
Lenaert van Tilborgh (volgt onder IXa).
Maria van Tilborgh : gedoopt te Nispen ? Ze
huwde te Nispen (gereformeerd) op 6 jwi 1674
en te Essen (katholiek) op 10 juni 1674 rnet
Cornelis Willem Suij ckerbuij ck (weduwnaaÍ van
Adriana Michielssen).
Joanna van Tilborgh I gedoopt te Essen op 2l
oktober 1648 en aldaar begraven op 1 februari
1702. Ze huwde met Jan'Willems van Put.
Mechtildis van Tilborgh : gedoopt te Essen op 7
maart 1652. Ze huwde voor 1678 met V/illem
Peter Casus. Ze vestigden zich te Wuustwezel.
Adrianus van Tilborgh : gedoopt te Essen op 15
augustus 1654. Hij leefde nog in 1692.
Dingeman van Tilborgh (volgt onder IXb).
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1.

2.
3.
4.
5.

5 kinderen geboren :
Leonardus Jan Lenaerts : gedoopt te Nispen op
l0juli 1650, overleden vó6r 1677.
Mechthildis Jan Lenaerts: gedoopt te Nispen op
14juni 1653 en aldaar begraven op 20juli 1656.
Johannes Jan Lenaerts (volgt onder IXc).
Cornelius Jan Lenaerts : gedoopt te Nispen op 7
april 1658, overleden vóór 1677.
MichaëlJan Lenaerts : gedoopt te Nispen op 17
juli 1661, overleden vóór t677.

IXa. Lenaert CorneHssen van Tilborgh

Zijn

doopdatum vonden we niet terug

in

de

parochieregisters van Essen. Hij overleed te Essen
ten gevolge van dysenterie. De uitvaart werd aldaar
gehouden op 16 mei 1704. Hij trouwde te Essen op
28 april 1680 met Adriana 'Wouters de Ryck,
gedoopt te Essen op 25 februari 1657, die eveneens
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