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Voorwoord 

 

In het archief van de gemeente Haacht is een boek te vinden, met op de rug de vermelding “Bevolking 1814”, waarin voor het kanton 
Haacht de opeenvolgende lottrekkingen voor de militie zijn opgenomen voor de jaren 1816 tot 1833.. 

Er zijn verschillende modellen van formulieren gebruikt, maar de gegevens zijn van gelijke aard. 

Een volgnummer, het bij het loten getrokken nummer (soms vooraan, soms in een latere kolom), de achternaam en de voornaam van de 
betrokkene, zijn woonplaats, zijn beroep, zijn ouders, de genomen beslissing (al dan niet opgeroepen, soms in welke eenheid, soms 
uitstel tot de volgende lichting) en tenslotte de redenen van de beslissing. 

Omwille van de inhoud, zijn deze lijsten interessant voor genealogen die hun familie opzoeken en geen kale stamboom willen maken, 
maar een echte familiegeschiedenis, inbegrepen dergelijke gegevens. Daarom heeft wijlen Daniël Notredame, die ons zopas veel te 
vroeg is ontvallen, er werk van gemaakt om deze gegevens in een bestand te verzamelen.  Tijdens zijn laatste weken vroeg hij mij om 
dat niet te laten verloren gaan en om het te bewerken tot een mogelijke publicatie. 

Er zijn slechts een paar tikfoutjes verbeterd en voor de rest is alles zoveel mogelijk gelaten zoals hij het had opgemaakt. Wel is er nog 
een inhoudstafel en een alfabetische index op de familienamen aan toegevoegd om het de gebruiker gemakkelijker te maken. 

 

Leuven, 24 mei 2017 

Paul De Clerck 
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Klasse van het jaar 1816 
Militielijst bevattende alle manspersonen die op den 1ste januari 1816, hun 19de jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben 

volbracht, (gedaan door Nicole) 
Militielijst opgesteld te Haacht, op 24 april 1815 

 

1) Bogaerts Jean, Geboren te Haacht, op 16 april 1796, domicilie te Haacht, journalier, zoon van Pierre Adrien en van Bauweleers Anne Catherine, 
journaliers, nr. de tirage 177. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 2de klasse waaronder hij viel. 

2) Cleijnens Guillaume, °Haacht, op 31 januari 1796, dom. Haacht, journalier, zoon van Jean en van Bastiaens Marie, journaliers, nr. de tirage 25, 
exempté en 1815 “par défaut de taille”, zie 1816 2de klasse waaronder waaronder hij viel. 

3) Decauter Jean François, °Haacht, op 14 januari 1796, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en de overleden Buls Joanna, journaliers, nr. de 
tirage 55. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest, zie 1816 2de klasse waaronder hij viel. 

4) Depauw Pierre Joseph, °Haacht, op 5 augustus 1796, dom. Haacht, journalier, zoon van Jean François en van Haemels Barbe, journaliers, nr. de 
tirage 65. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest, zie 1816 2de klasse waaronder hij viel. 

5) Dercon Abraham, °Haacht, op 25 oktober 1796, dom. Haacht, journalier, zoon van Martin en Asselberghe Marie, journaliers, nr. de tirage 56, hij is 
opgeroepen geweest in plaats van zijn broer Jean François Delcon in het 23 bataljon te Doornik op 19 september 1815, vervolgens in “congé definitif” 
gezet uit het 23ste bataljon te Leuven op 23 april 1816. 

6) Segers Jaecques, °Haacht, op 16 december 1796, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Jean en van Verhaegen Anne Marie, cultivateurs, nr. de 
tirage 41, exempté en 1815 als enige zoon, zie 1816 2de klasse waartoe hij behoort. 

7) Vanasselberghe Pierre, °Haacht, op 1 september 1796, dom. Haacht, journalier, zoon van Ange en van de overleden Pelsmaeker Anne Catherine, 
nr. de tirage 78. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 2de klasse waartoe hij behoorde. 

8) Van Ermengem Pierre, °Haacht, op 17 oktober 1796, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Jean Baptiste en van Vanhaecht Claire, cultivateurs, nr. 
de tirage 3. “Exempté en 1815” omwille van “défaut de taille”, zie 1816 2de klasse waartoe hij behoort. 

9) Vanhorenbeecke Guillaume, °Rijmenam, kanton Duffel, Arr. Mechelen, op 17 juni 1796, dom. Haacht, cultivateur, Jean Baptiste en van Vloebergh 
Marie Catherine, cultivateurs, nr. de tirage 166. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 2de klasse, waartoe hij behoort. 

10) Vannoeijen Jaecques, °Haacht, op 23 september 1796, dom. Haacht, journalier, zoon van de overleden Pierre en van Buelens Anne Catherine, 
journalière, nr. de tirage 54. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 2de klasse waaronder hij behoort. 
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11) Van Reedt Pierre, °Haacht, op 16 juni 1796, dom. Haacht, journalier, zoon van de overleden Jean en van Haemels Elisabeth, journaliere, nr. de 
tirage 120. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 2de klasse waartoe hij behoort. 

12) Buls Egide, °Wespelaar, kanton Haacht, op 16 mei 1795, dom. Haacht, domestique, zoon van Pierre en van Lens Petronille, journaliers, nr. de 
tirage 122. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse. 

13) Decat Henri, °Haacht, op 24 oktober 1795, dom. Haacht, journalier, zoon van Jean François en van Delcon Lucie, sabotier, nr. de tirage 136. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse 

14) Dewijngaert Michel. °Haacht, 31 januari 1795, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Guillaume en van Van Langendonck Jeanne, cultivateurs, nr. 
De tirage 10, exempté in 1815 als enige zoon, zie 1816 3de klasse waaronder hij viel. 

15) Goovaerts Michel, °Haacht, op 23 december 1795, dom. Haacht, journalier, zoon van Pierre en Van Inthoudt Anna Catharina, journaliers, nr. de 
tirage 48, exempté in 1815 als enige zoon, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

16) Lens Jean Baptiste, °Haacht, op 5 januari 1795, dom Haacht, cultivateur, zoon van Michel en van Dewijngaerd Marie, cultivateurs, nr. de tirage 
102. Zijn nr. Is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

17) Michiels Jan, °Haacht, op 31 januari 1795, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Guillaume en van Buls Anna Marie, cultivateurs, nr. 151. Zijn nr. Is 
niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

18) Smets Antoine, °Haacht, op 5 juli 1795, dom. Haacht, journalier, zoon van Jean en van Nosters Jeanne Marie, journaliers, nr. de tirage 168. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

19) Vandenbrul Jean Baptiste, °Werchter, kanton Haacht, op 16 mei 1795, dom. Haacht, domestique, zoon van Jean François en Verschueren Anne 
Elisabeth, journaliers, nr. de tirage 114. Zijn nr. is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

20) Vandesanden Jean François, °Haacht, op 3 augustus 1795, dom. Haacht, journalier, zoon van François en van Van Rillaer Marie, journaliers, nr. 
de tirage 107. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

21) Van Ermengem Henri, °Haacht, op 12 januari 1795, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Jean Baptiste en Vanhaecht Claire, cultivateurs, nr. de 
tirage 30. Heeft een remplaçant geleverd in het 23ste bataljon. 

22) Van Ermengem Antoine, °Haacht, op 6 december 1795, cultivateur, dom. Haacht, zoon van Pierre en Vanleemputten Anne Marie, cultivateurs, nr. 
de tirage 36. Heeft een remplaçant geleverd in het 23ste bataljon, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

23) Van Geel Jean Baptiste, (naam doorstreept), °Werchter, kant. Haacht, op 21 juni 1795, dom. Haacht, domestique, zoon van Jean François en 
Goovaerts Elisabeth, journaliers, geen nr. de tirage (dit vak is doorstreept). 

23) Vangoethem Jean François, °Haacht, op 19 december 1795, dom. Haacht, boulanger, zoon van de overleden Michel en Vancampenhout Anne, 
geen, nr. de tirage 135. Zijn nr. Is niet opgeroepen geweest, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 
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24) Van Haecht Albert, °Haacht, op 18 februari 1795, dom. Haacht, domestique, zoon van Pierre en van Stroobants Anne Catherine, cultivateurs, nr. 
de tirage 161. Zijn nr. Is niet opgeroepen geweest, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

25) Van Inthoudt Pierre, °Haacht, 23 oktober 1795, dom. Haacht, journalier, zoon van Pierre en Decock Marie, cultivateurs, nr. de tirage 60. Zijn nr. is 
niet opgeroepen geweest, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

26) Vanmeldert Pierre, °Haacht, op 21 september 1795, dom. Haacht, journalier, zoon van Jean en Teurfs Elisabeth, journaliers, exempté in 1815 
“défaut de taille”, zie 1816 3de klasse waaronder hij behoort. 

27) Van Roij Pierre Jean, °Leest, kant. Willebroek, Arr. Mechelen, op 5 januari 1795, dom. Haacht, écrivain, zoon van Guillaume en Diddens Marie 
Catherine, journalier, geen nr. Geen opmerking (naam is doorstreept geweest) 

27) Verveirs Jean Joseph, °Haacht, op 25 juli 1795, dom. Haacht, tisserand, zoon van Jean en Beckers Catharine, tisserands, nr. de tirage 152. Zijn 
nr. is niet opgeroepen geweest, zie 1816 3de klasse waartoe hij behoort. 

28) Willems Ange, °Wespelaar, kant. Haacht, op 9 november 1795, dom. Haacht, domestique, zoon van de overleden Jean François en Wauters 
Jeanne Catherine, journalière, geen nr. de tirage, geen opmerking (naam is doorstreept geweest). 

28) Antonus Joseph, °Haacht, op 10 november 1794, dom. Haacht, journalier, zoon van Pierre François en van Huijbrechts Anne Elisabeth, 
journaliers, nr. de tirage 87. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, “il n'a pas concouru au tirage à Haacht en 1816, devant cependant 
faire partie de la 4eme classe de la dernière année”. 

28) Boeckstijns Jean François, °Kampenhout, Kant.Vilvoorde, Arr. Brussel, op 15 juni 1794, dom. Haacht, domestique, zoon van Antoine en van 
Lambrechts Jeanne, journaliers, zijn naam is in de lijst geschrapt geweest geen lotnummer noch andere gegevens. 

29) De Bruiëre (twee puntjes op de e), Pierre François, °Haacht, op 24 november 1794, dom. Haacht, wever, zoon van Charles (overleden) en van 
Vanarschot Anne Marie, journalière, lotnummer 26, ingelijfd in het 23ste Bataljon, “congé définitif” in maart 1820. 

30) Imberechts Jean, °Haacht, op 14 november 1794, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierre en van Smets Jeanne, dagloners, lotnummer 52, 
ingelijfd in het 23ste bataljon, “congé définitif” op 14 mei 1818, 

31) Vanasselbergh Michel, °Haacht, op 24 juni 1794, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Ange en van Depelsmaeker Anne Catherine, dagloners, 
lotnummer 24, ingelijfd in het 23ste bat. In mei 1815, “congé définitif” op 21 april 1816. 

32) Van Lanckriet Jean François, °Haacht, op 19 maart 1794, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean (overleden) en Haemels Barbe, dagloonster. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 4de klasse. 

33) Aertgeerts Jean, °Haacht, op 19 juni 1793, dom. Haacht, dagloner, natuurlijk kind van Aertgeerts Catherine, dagloonster, lotnummer 130. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816, 5de klasse. 

34) Cleijnhens Pierre, °Haacht, op 9 december 1793, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean en van Bastiaens Marie, dagloners, lotnummer 157. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816, 5de klasse. 
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35) Decat Corneille, °Haacht, op 17 juli 1793, dom. Haacht, dagloner, zoon van François en van Delcon Lucie, klompenmaker, lotnummer 95. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816, 5de klasse. 

36) Deleus Pierre, °Herent, kant. Leuven, op 19 juni 1793, dom. Haacht, cordonnier, zoon van Isaac en van de overleden Maes Barbe, cordonnier, 
lotnummer 163. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest 1815, zie 1816 5de klasse. 

37) Geets Jean Baptiste, °Haacht, op 15 maart 1793, dom. Haacht, Jean Baptiste, zoon van Jean Baptiste en vande overleden Vanarschot Jeanne 
Marie, dagloners, lotnummer 58, zie voorgaande. 

38) Meerkens Jean, °Haacht, op 16 maart 1793, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierre en Kennis Anne Marie, lotnummer 63, zie voorgaande. 

39) Mertens Pierre Chretien, °Haacht, op 8 september 1793, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van de overleden Verpaelt Jeanne Marie, 
dagloner, lotnummer 76, zie nr. 36. 

40) Vanarschot Jean Baptiste, °Haacht, op 4 februari 1793, dom. Haacht, tailleur, zoon van François en van de overleden De Coster Jeanne Marie, 
tailleur, zie nr. 36. 

41) Van Bael Guillaume Joseph, °Haacht, op 13 oktober 1793, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Pierre en van Van Wesenbeeck Elisabeth, 
cultivateurs, lotnummer 153, zie nr. 36 

42) Van Haecht Jean, °Haacht, op 11 mei 1793, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierre en van Stroobants Catherine, cultivateurs, lotnummer 96, 
zie nr. 36 

43) Van Haesenbroeck Jean Baptiste, °Haacht, op 16 augustus 1793, dom. Haacht, wagenmaker, zoon van Jean François en van Vanbeire Anne 
Marie, wagenmaker, lotnummer 143, zie nr. 36 

44) Van Rillaer Bernard, °Haacht, op 7 juli 1793, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden François en van Delcon Anne Catherine, dagloners, 
lotnummer 9, “exempté en 1815” als enige zoon, zie 1816, 5de klasse. 

45) Coppens Pierre, °Wespelaar, 13 mei 1792, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Henri en van Major Catherine, dagloonster, lotnummer 
37, exempté wegens getrouwd. 

46) Derboven Corneille, °Haacht, 26 maart 1792, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Michel en van de overleden Van De Zande 
Elisabeth, lotnummer 108. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest maar was niet verplicht in dienst te treden. 

47) Goris Armand, °Haacht, op 27 juli 1792, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptiste en van Feijaerts Jeanne Catherine, dagloners, 
lotnummer 12, “exempté comme étant impropre au service”. 

48) Haemels Pierre François, °Haacht, op 7 september 1792, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden François en van de overleden Van 
De Zande Catherine, lotnummer 72. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest maar was niet verplicht in dienst te treden. 

53) Lambeir Jean Baptiste, °Werchter, op 9 juni 1792, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van Feijaerts Elisabeth, dagloners, geen 
lotnummer en geen opmerking (naam is doorgehaald geweest). 
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49) Meeus Jean Gregoire, °Haacht, op 24 mei 1792, dom. Haacht, Molenaar, zoon van Henri François en van Grietens Jeanne Marie, molenaars, 
lotnummer 44, is vervangen geweest door iemand anders. 

50) Thielemans Pierre, °Haacht, op 24 december 1792, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Albert en van Grietens Marie, 
landbouwster, lotnummer 21, is vervangen geweest door iemand anders. 

56) Vancasteren Denis, °Wezemaal, op 1 januari 1792, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean en van Vanderwallen Marie Anne, 
dagloonster, geen lotnummer, is reeds twee jaar en een half in dienst. 

57) Van Krieken Jean Baptiste, °Rotselaar, op 7 maart 1792, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean Baptist, en van Vandenbroeck 
Petronelle, dagloonster, geen lotnummer is reeds een half jaar in dienst. 

51) Vannooijen Jean, °Haacht op 19 augustus 1792, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Henri en van Buelens Maria Catherine, 
dagloonster, lotnummer 15, 2 en een half jaar dienst gedaan in het 23ste bataljon, “congé définitif” op 14 april 1818 

52) Van Wesembeeck Armand, °Haacht op 22 september, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Pierre en van Neerkens Anne Marie, 
dagloonster, lotnummer 81, is niet opgeroepen geweest om reden van enige zoon. 

53) Vermeijlen Jacques, °Haacht op 29 april 1792, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Jean en van de overleden Thielemans Jeanne, cultivateur, 
lotnummer 50, heeft een vervanger aangesteld. 

54) Bal Pierre, °Haacht op 15 september 1791, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Pierre en van Vantongelen Marie Anne, lotnummer 
124, is niet opgeroepen geweest door reden van getrouwd zijn. 

55) Boon Jerome, °Haacht op 27 juli 1791, dom. Haacht, cultivateur, zoon van Jacques en van de overleden Vermeijlen Marie Catherine, cultivateur, 
lotnummer 116, heeft een vervanger aangesteld. 

56) Coppens Pierre François, °Wespelaar op 28 februari 1791, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Henri en Swinnens Catherine, 
lotnummer 8, aine de verve, “exempté comme étant impropre au service”. 

57) De Keijser Pierre, °Haacht op 19 februari 1791, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptiste en van Teurfs Anne Marie, dagloners, lotnummer 
145, is niet verplicht geweest dienst te nemen reden getrouwd. 

58) Geets Michel, °Haacht op 26 augustus 1791, dom. Haacht, dagloner, zoon van Guillaume en van Vangeel Elisabeth, kleermaker, lotnummer 23, 
“exempté comme étant impropre au service”. 

59) Haemels Michel, °Haacht op 29 september 1791, dagloner, dom. Haacht, zoon van François en van Van Der Krieken Marie Anne, dagloners, 
lotnummer 99, is niet verplicht geweest om dienst te nemen reden getrouwd. 

60) Piot Pierre Joseph, °Haacht op 9 november 1791, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Pierre en van Mertens' Anne Marie, 
dagloonster, Lotnummer 67, is niet opgeroepen geweest wegens “aîné de veuve”. 
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61) Staes Henri, °Haacht op 25 september 1791, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean en van de overleden Meerkens Anne, 
lotnummer 62, is niet opgeroepen geweest wegens “aîné de veuve”. 

62) Thielemans Jean Gaspar, °Haacht op 6 januari 1791, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Albert en van Grietens Jeanne Marie, 
landbouwster, lotnummer 150, hij is niet opgeroepen geweest, te vervangen daar hij “fils aîné de veuve” was. 

63) Vantongelen Egide Henri, °Tremelo op 2 maart 1791, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Cornelis Marie, landbouwers, lotnummer 
14, in dienst getreden in het 23ste bataljon gedurende 1 jaar. 

64) Wauters Jean François, °Wespelaar op 5 april 1791, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean Baptiste en van de overleden Verrijdt 
Elisabeth, lotnummer 110. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest nochtans is hij 3 jaar in dienst geweest. 

65) Goovaerts Michel, °Haacht op 20 maart 1790, landbouwer, dom. Haacht, zoon van Jean en van Van Der Vorst Anne Catherine, landbouwers, 
lotnummer 165. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest, is gehuwd op 20 april 1815. 

66) Kest Jacques Joseph, °Wespelaar op 27 juli 1790, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Corneille en van de overleden Bollijn Anne 
Marie, lotnummer 126. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest niet verplicht dienst te nemen. 

67) Swinnens Henri, °Haacht op 24 augustus 1790, dom. Haacht, kleermaker, zoon van François en van Vanbuggenhout Petronille, garde-
champêtre, “exempté par défaut de taille”. 

68) Thielemans Henri, °Haacht op 9 mei 1790, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Vermeijlen Anne Catherine, landbouwers, 
lotnummer 38, “exempté comme étant impropre au service”. 

69) Vanhoof Pierre, °Haacht op 8 januari 1790, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Jean Baptiste en van de overleden Peeters Catherine, 
gehuwd zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

70) Van Rillaer Henri, °Haacht op 27 juni 1790, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierre en van Decock Catherine, dagloners, lotnummer 164, was 
niet verplicht dienst te nemen doch was hij 6 jaar in dienst. 

71) Vermeijlen Pierre, °Haacht op 7 maart 1790, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean en van de overleden Thielemans Jeanne, landbouwer, 
lotnummer 93. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

72) Wauters Pierre Henri, °Haacht op 21 februari 1790, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Norbert en van de overleden Goltfus Marie, 
te vervangen zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

80) Bruijlants Jean François, °Kampenhout (Arr. Vilvoorde) op 22 november 1789, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Egide en van Meeus Barbe, 
dagloners, Deze naam is doorgehaald. 

73) Haemels Pierre, °Haacht op 25 december 1789, landbouwer, zoon van Jean Baptiste en van Vanhaecht Barbe, landbouwers. Zijn nummer is niet 
opgeroepen geweest. 
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74) Depauw Pierre Antoine Francis, °Haacht op 19 februari 1789, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van de overleden Vercammen Elisabeth, 
dagloner, lotnummer 113. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

75) Dercon Jean François, °Haacht op 16 september 1789, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Martin en van Vanasselberghe Marie, dagloners, 
lotnummer 34, opgeroepen in mei 1815, “réformé de ce corps” te Doornik op 19 november 1815. 

76) Hemeleers Pierre, °Rotselaar (Arr. Leuven) op 8 september 1789, dom. Haacht, zoon van Guillaume en van de overleden Willems Isabelle Marie, 
dagloner, lotnummer 40, “exempté comme étant marié”. 

77) Meeus Jean Baptiste, °Haacht op 13 oktober 1789, dom. Haacht, molenaar, zoon van Remi en van Grietens Marie, molenaars, lotnummer 74. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

78) Michiels François, °Haacht op 26 juli 1789, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Guillaume en van de overleden Boels Anne Marie, landbouwer, 
lotnummer 11, “exempté comme étant impropre au service”. 

79) Smets Guillaume, °Wakkerzeel op 17 januari 1789, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van Decoster Jeanne Catherine, dagloners, 
lotnummer 49, “exempté comme étant impropre au service”. 

80) Vermeijlen Jean Joseph, °Haacht op 22 december 1789, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean en van de overleden Boels Jeanne, 
landbouwers, lotnummer 32, “exempté comme étant impropre au service”. 

89) Wauters Jean François, °Werchter op 1 november 1789, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Corneille en van de overleden Goovaerts Elisabeth, 
dagloner, deze naam is doorgehaald geweest. 

81) Bogaerts Pierre, °Haacht op 29 november 1788, dom. Haacht, klompenmaker, zoon van de overleden Jean François en van Smets Anne Marie, 
dagloonster, lotnummer 134. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

82) Derboven Jean Baptiste, °Haacht op 23 juni 1788, dom. Haacht, kuiper, zoon van de overleden Michiel en van de overleden Vandezande 
Elisabeth, lotnummer 103. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

83) Kestens Jean, °Rotselaar op 29 oktober 1783, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Pierre en van de overleden Vancaster Elisabeth, 
lotnummer 71. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

84) Pirx Jean Baptiste, °Leuven op 29 maart 1788, dom. Haacht, kleermaker, zoon van de overleden Henri en van Uijtebroeck Anna Maria, 
lotnummer 138. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

85) Vandenbosch Michel, °Haacht op 9 januari 1788, dom. Haacht, smid, zoon van de overleden Jacques en van Van Langendonck Elisabeth, 
dagloonster, lotnummer 119. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden, enige zoon van de moeder. 

95) Vandermeiren Henri, °Boortmeerbeek op 20 januari 1788, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van Vanmeijers Amelia, dagloners, geen 
lotnummer. Geschrapt in de lijst. 
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86) Van Eeckhout Guillaume, °Kortrijk (Dutsel), kanton Aarschot, op 14 januari 1788, landbouwer, zoon van de overleden Jean en van de overleden 
Michiels Catherine, dagloners, lotnummer 53. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

87) Verveirs Henri, °Haacht op 23 januari 1788, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van Beckers Anna Catharina, wevers, lotnummer 5, 
“exempté comme étant impropre au service”. 

88) Vervoort Corneille, °Haacht op 2 maart 1788, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van Boels Jeanne, dagloners, lotnummer 155. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht in dienst te treden heeft toch 6 jaar in dienst geweest. 

89) Vleminck Pierre Joseph, °Haacht op 18 mei 1788, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean en van Bauweleers Barbe, landbouwers, lotnummer 
84. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

90) Bogaerts Jean, °Haacht op 9 februari 1787, dagloner, natuurlijke zoon van Bogaerts Catherine, lotnummer 17, ingelijfd in het bataljon artillerie nr. 
2 op 1 april 1816 volgens het arrest van de koning op 22 december 1815. 

91) Debruijne Pierre, °Haacht op 9 januari 1787, dom. Haacht, dagloner, zoon van Henri en van de overleden Van Inthoudt Anne Barbe, dagloner, 
lotnummer 6 “exempté comme étant impropre au service”. 

92) Janssens Pierre, °Haacht op 7 september 1787, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptiste en van de overleden Vandenbosch Anna, 
charpentier, lotnummer 42. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

93) Mertens Francis, °Haacht op 13 september 1787, dom. Haacht, dagloner, zoon van Francis en van Cleijnhens Elisabeth, dagloners, lotnummer 
46. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

94) Neutermans Corneille, °Haacht op 21 maart 1787, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean en van Vandepoel Jeanne Marie, landbouwers, 
“exempté comme étant impropre au service”. 

95) Steens Jean, °Leuven op 22 oktober 1787, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Jean Joseph en van de overleden Engelborghs 
Jeanne Catherine, lotnummer 90. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

96) Van Wesenbeeck Tomi, °Haacht op 16 maart 1787, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Vanderhoeven Elisabeth, landbouwers, 
lotnummer 79. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

97) Boon Jean Joseph, °Haacht op 16 maart 1786, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jacques en van de overleden Vermeijlen Marie Catherine, 
landbouwers, lotnummer 22, heeft een vervanger gestuurd. 

108) Debecker Jean François, °Wespelaar op 28 augustus 1786, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Jacques en van Vanlanckriet Anna, 
geen lotnummer, deze persoon is doorstreept geweest. 

98) Depauw Antoine Henri, °Haacht op 23 juni 1786, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptiste en van de overleden Vercammen Elisabeth, 
dagloners, lotnummer 1, “exempté comme ayant servi 6 ans sous le gouvernement Français”, in de opmerking staat “a servi 5 ans”. 



Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 11 

99) Dewolf Pierre, °Antwerpen op 15 mei 1786, dom. Haacht, dagloner, zoon van François en van de overleden Kentiers Marie, dagloner, lotnummer 
31, moest geen dienst doen reden getrouwd. 

100) Guldentops Jean, °Haacht op 27 oktober 1786, dom. Haacht, zoon van de overleden Martin en van Coremans Anne Catherine, dagloonster, 
lotnummer 146. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest reden, enige zoon van de moeder. 

101) Haemels Jean Henri, °Haacht op 30 januari 1786, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Pierre en van Vangorp Anne Catherine, 
dagloonster, lotnummer 160, moest niet in dienst treden, toch diende hij 8 jaar. 

102) Ketteken Simon, °Leuven op 9 oktober 1786, dom. Haacht, dienstbode, vondeling, lotnummer 45, “exempté comme étant impropre au service”. 

103) Meeus Michel, °Haacht op 18 mei 1786, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Adrien en van Vermeijlen Catherine, karremaker, lotnummer 7, 
“exempté comme étant fils unique”. 

104) Mertens Charles, °Haacht op 23 december 1786, dom. Haacht, zoon van Jean en van de overleden Verpaets Jeanne Marie, dagloner, 
lotnummer 33, 6 jaar en 9 maanden, “exempté comme ayant 5 ans service”. 

105) Vanasselberghe Pierre François, °Haacht op 18 juli 1786, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Arnaut en van Bogaerts Catherine, landbouwers, 
lotnummer 132, hij is gehuwd zijn nummer is niet opgeroepen geweest niet dienstplichtig. 

117) Vandenbroeck Pierre, °Schriek op 23 april 1786, Dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean André en van Budts Therese, 
dagloonster, heeft 7 jaar gediend, werd in dit register geschrapt. 

106) Vanderauwera Jean François, °Rijmenam op 28 november 1786, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Corneille en van Derboven 
Anne Marie, dagloonster, lotnummer 59, niet dienstplichtig daar hij gehuwd was. 

107) Vanderhoeven Adrien, °Rijmenam op 1 juli 1786, dom. Haacht, musicien, zoon van Jean en van de overleden Debecker Jeanne, dagloonster, 
lotnummer 106, was niet dienstplichtig wegens getrouwd. 

108) Vanderhoeven Jean, °Haacht op 2 april 1786, dom. Haacht, dagloner, zoon van Henri en van Vandijck Elisabeth, dagloners, lotnummer 109, 
niet dienstplichtig wegens getrouwd zijn. 

109) Vandevenne Jaecques, °Putte op 27 oktober 1786, dom. Haacht, houtdraaier, zoon van Henri en van Schoeters Claire, houtdraaiers, lotnummer 
156, niet dienstplichtig wegens getrouwd zijn. 

122) Vangestel Adrien, °Wakkerzeel op 17 september 1786, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van de overleden Ver Elst Elisabeth, 
dagloner, deze persoon werd in het register geschrapt. 

110) Dekeijser Jean Baptiste, °Haacht op 8 juni 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptiste en van Teurfs Anne Marie, dagloners, 
lotnummer 69, niet dienstplichtig wegens gehuwd. 

111) Geets Pierre, °Haacht op 9 april 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van Guillaume en van Vangeel Elisabeth, kleermaker, lotnummer 18, 
vrijgesteld daar er al een broer in dienst was. 
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112) Grammeth Michel, °Haacht op 6 juli 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Antoine en van de overleden Bogaerts Elisabeth, 
lotnummer 20, “exempté comme étant impropre au service”. 

113) Janssens Pierre François, °Haacht op 8 februari 1785, dom. Haacht, herbergier, zoon van Jean Baptiste en van de overleden Vandenbosch 
Anne, schrijnwerker, niet dienstplichtig wegens getrouwd zijn. 

114) Staes Jean Baptiste, °Haacht op 21 februari 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Jean en van de overleden Meerkens Anne, 
lotnummer 43, niet dienstplichtig wegens gehuwd op 20 april 1815. 

115) Staes Pierre, °Haacht op 17 mei 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierre en Debruijn Elisabeth, dagloners, lotnummer 133, niet 
dienstplichtig wegens gehuwd. 

116) Van Arschot Pierre, °Velthem op 17 januari 1785, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden François en van de overleden Dereijs 
Elisabeth, niet dienstplichtig, is 9 jaar in dienst geweest. 

117) Vanasselberghe Michel, °Haacht op 5 mei 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van Guillaume en van de overleden Mertens Catherine, 
dagloners, lotnummer 73, niet dienstplichtig, is 9 jaar in dienst geweest. 

118) Van Bael Pierre, °Haacht op 21 juli 1785, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Vanwesenbeeck Elisabeth. Landbouwers, 
lotnummer 2, is opgeroepen geweest voor het 23 bataljon in 1815, is afgezwaaid te Antwerpen op 21 april 1816. 

119) Van Lanckriet Guillaume, °Haacht op 20 juni 1785, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean en van Haemels Barbe, dagloonster, 
lotnummer 66. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

120) Vannoeijen François, °Haacht op 6 november 1785, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Pierre en van Buelens Anne Catherine, 
dagloonster, niet dienstplichtig wegens getrouwd. 

134) Verbist Michel Alexandre, °Leuven op 17 april 1785, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean en van Flippaer Anne, dagloners, deze persoon is 
geschrapt in het register. 

135) Wauters Pierre, °Werchter op 16 maart 1785, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Corneille en van de overleden Goovaerts Elisabeth, dagloner, 
deze persoon is geschrapt in het register. 

121) Bogaerts François, °Haacht op 31 maart 1784, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Michel en van Bosmans Anne Marie, dagloners, 
lotnummer 137, niet dienstplichtig wegens getrouwd. 

122) Goltfus Pierre, °Haacht op 15 april 1784, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Jean François en van Van Haecht Elisabeth, 
landbouwster, lotnummer 162, heeft 5 jaar in dienst geweest, was niet dienstplichtig in 1815. 

123) Servranckx Henri, °Haacht op 30 augustus 1784, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Schoovaert Marie, landbouwers, lotnummer 
139, is 8 jaar en een half in dienst geweest, werd in 1815 niet meer opgeroepen. 
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124) Thijs Guillaume, °Haacht op 25 april 1784, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van Dejonghe Elisabeth, schrijnwerker, lotnummer 127, 
heeft 2 jaar dienst gedaan. Zijn nummer werd niet meer opgeroepen in 1815. 

125) Van Sambeeck Jacques, °Velthoven, kanton Oirschot, Arr. s'-Hertogenbos op 20 november 1784, dom. Haacht, schoenmaker, zoon van Jean 
en van de overleden Lathauwers Jeanne Marie, schoenmaker, lotnummer 101, niet dienstplichtig wegens getrouwd. 

126) Cleijnhens Adrien, °Haacht op 10 november 1783, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Jean en van Gallet Catherine, dagloonster, 
lotnummer 39, “exempté comme ayant cinq ans de service”, is 10 jaar in dienst geweest.  

127) Corijns Laurent, °Antwerpen op 12 mei 1783, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Herman en de overleden Claessens Anne 
Catherine, lotnummer 61. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest, reden getrouwd. 

128) Depauw François, °Haacht op 5 februari 1783, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Louis François en van de overleden Groothaerts Petronille, 
landbouwer, lotnummer 131, geeft 6 jaar dienst gedaan. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest niet verplicht in dienst te treden. 

129) Derboven Jan Baptist, °Haacht op 11 mei 1783, dom. Haacht, dagloner, zoon van Corneille en van Vermeijlen Catharina, lotnummer 83. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest reden getrouwd. 

130) Hendricks Antoine, °Kampenhout op 20 november 1783, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Pierre en van de overleden Wauters 
Marie Anne, lotnummer 16, ingelijfd in het 23ste bataljon. 

131) Janssens Jacques, °Haacht op 4 maart 1783, dom. Haacht, schrijnwerker, zoon van Jean en van de overleden Vandenbosch Anne Marie, 
schrijnwerker, lotnummer 86. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest en niet verplicht dienst te nemen. 

132) Van Asselberghe Hubert, °Haacht op 17 augustus 1783, dom. Haacht, dagloner, zoon van Guillaume en van de overleden Mertens Catherine, 
dagloonster, lotnummer 92, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

133) Van Espen Guillaume, °Tildonk op 1 maart 1783, dom. Haacht, klompenmaker, zoon van de overleden Jaecques en van de overleden 
Vanmalcot Anne, lotnummer 121, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

134) Debecker Philippe, °Haacht op 12 oktober 1783, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Jaecques en van de overleden Van Rompaij 
Elisabeth, lotnummer 149, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

135) Van Inthoudt Jean François, °Haacht op 21 jull 1782, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Servais en van de overleden Verreth 
Catherine, lotnummer 144, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

136) Boon Jean François, °Haacht op 29 september 1781, dom. Haacht, distillateur (stoker), zoon van Jeacques en van de overleden Vermeijlen 
Maria Catharina, landbouwer, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

137) Depauw Jean Pierre, °Haacht op 7 juli 1781, dom Haacht. Landbouwer, zoon van Pierre François, en van de overleden Groothaers Petronille, 
landbouwer, lotnummer 91, moest niet in dienst treden. 
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138) Goltfus Guillaume, °Haacht op 20 januari 1781, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Jean François en van Vanhaecht Elisabeth, 
landbouwster, lotnummer 97, “aîné de veuve”. 

139) Meeus Henri, °Haacht 21 mei 1781, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Servais en Vandevenne Elisabeth Philippina, 
landbouwster, lotnummer 115, “fils unique de veuve”, moest niet in dienst treden. 

140) Mertens Jean Baptist, °Haacht op 8 juli 1781, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptist en van de overleden Verpaelt Jeanne Marie, 
dagloner, lotnummer 88, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

141) Mertens Pierre, °Haacht op 4 november 1781, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierre François en van Cleijnhens Elisabeth, dagloners, 
lotnummer 142, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

142) Sanders Adrien, °Haacht op 12 augustus 1781, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean Baptiste en van de overleden Vandenbrul Anne Marie, 
dagloner, lotnummer 35, “exempté comme étant fils unique”. 

143) Van Bellinghen Pierre Aloise, °Kampenhout op 25 juni 1781, dom. Haacht, notaris, zoon van de overleden Josse en van Peeters Petronille 
Claire, particulier, lotnummer 57, niet opgeroepen wegens getrouwd. 

144) Van Roij Pierre, °Haacht op 17 januari 1781, dom. Haacht, schoenmaker, zoon van Jean Baptiste en van Janssens Marie, schoenmaker, 
lotnummer 105, moest niet in dienst treden 

145) Vanoosterwijck Pierre, °Haacht op 15 mei 1781, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean en van de overleden Mertens Catherine, dagloner, 
lotnummer 140, moest niet in dienst treden. 

146) Vanwesenbeeck Pierre, °Haacht op 14 juli 1781, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean François en van Blockmans Marie Anne, 
landbouwers, lotnummer 98, moest niet in dienst treden. 

147) Decanter Pierre, °Haacht op 31 december 1780, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van de overleden Van Bael Anne, landbouwer, 
lotnummer 27, ingelijfd in het 23ste bataljon en en afgezwaaid op 14 mei 1818. 

148) Deconinck Jeacques, °Haacht op 2 augustus 1780, dom. Haacht, landbouwer, zoon van de overleden Jaecques en van Thielmans Anne 
Catherine, landbouwster, lotnummer 147, moest niet in dienst treden. 

149) Depauw Guillaume, °Haacht op 4 december 1780, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean Baptiste, en van de overleden Vercammen Elisabeth, 
dagloner, lotnummer 89, moest niet in diens treden wegens getrouwd. 

150) Gobbens Jean, °Haacht op 18 oktober 1780, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Antoine en van Wauters Anne Marie, dagloner, 
lotnummer 89, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 

151) Huijbrechts Jean, °Putte op 3 februari 1780, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Adrien en van de overleden Van Roosbroeck Anne, 
lotnummer 68, moest niet in dienst treden wegens getrouwd. 
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152) Meutermans Jean, °Haacht op 6 maart 1780, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean en van Vandenpoel Jeanne Marie, landbouwers, 
lotnummer 154, moest niet in dienst treden. 

153) Piot Jean, °Haacht op 28 november 1780, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Pierre en van de overleden Vandenbrul Marie, 
lotnummer 75, moest geen dienst nemen wegens getrouwd. 

154) Verreth Albert, °Haacht op 15 juli 1780, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Pierre en van de overleden Depauw Jeanne, lotnummer 
100, moest geen dienst nemen wegens getrouwd. 

155) Gobbers Jaeques, °Haacht op 6 november 1787, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Antoine en van Wauters Anne Marie, 
dagloonster, lotnummer 94, moest geen dienst nemen wegens weduwnaar met een kind. 

156) Michiels Corneille, °Haacht op 22 mei 1792, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Guillaume en van de overleden Boels Anne Marie, 
landbouwer, lotnummer 51, moest geen dienst nemen. 
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Lijst van geschrapte miliciens 

1) Vandeput Henri Joseph, °Veltem op 11 december 1796, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Henri en van Vangrunderbeeck Catherine, dagloners. 
Geen lotnummer. 

2) Vanloij Pierre, °Haacht op 11 november 1781, dom. Hever, dagloner, zoon van de overleden Corneille en van Van Engelborgs Marie, dagloonster, 
getrouwd. Geen lotnummer. 

3) Smets Jean François, °Haacht op 23 juni 1782, dom. Tildonk, dagloner, zoon van Jean en van Eskens Anne, dagloners, getrouwd, geen 
lotnummer. 

4) Gobbens Egide, °Haacht op 14 september 1783, dom. Rijmenam, dienstbode, zoon van de overleden Antoine en van Wouters Marie, dagloonster, 
getrouw te Rijmenam. 

5) Van Rillaer François, °Haacht op 2 februari 1784, dom. Rijmenam, herbergier, zoon van Pierre en van Decock Catharine, dagloners, geen 
lotnummer, getrouwd. 

6) Bogaerts Jean François, °Haacht op 23 oktober 1784, dom. Berchem (Antwerpen), dagloner, zoon van de overleden François en Smets Anne 
Marie, dagloonster, geen lotnummer, getrouwd. 

7) Haemels Jean François, °Haacht op 23 december 1784, dom. Boortmeerbeek, landbouwer, zoon van de overleden Pierre en van Vangorp Anne 
Catherine, dagloonster, geen lotnummer, getrouwd. 

8) Vleminckx Jean Baptiste, °Haacht op 14 januari 1785, dom. Herentals, landbouwer, zoon van Jean en van Bauweleers Barbe, landbouwers, geen 
lotnummer, getrouwd. 

9) Decat Jean François, °Haacht op 14 januari 1787, dom. Keerbergen, klompenmaker, zoon van François en van Derom Lucie, klompenmakers, 
geen lotnummer, getrouwd. 

157) Geets Jean François, °Haacht op 26 januari 1787, dom. Onze-Lieve-Vrouw-Waver, dienstbode, zoon van Guillaume en van Vangeel Elisabeth, 
kleermaker, lotnummer 4, heeft naar de loting geweest in de gemeente van domicilie waar hij dan opgeroepen is . 

158) Vermeylen Pierre François, °Haacht op 2 maart 1788, dom. Wespelaar, dienstbode, zoon van Henrij en van Rassaert Barbe, dagloners, 
lotnummer 104. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

159) Goovaerts François, °Haacht op 9 mei 1788, dom. Brussel, zoon van Jean en van Decoster Anne Catherine, landbouwers, lotnummer 148. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest maar heeft toch 6jaar dienst gedaan. 

160) Semeelen Jean Baptist, °Haacht op 23 november 1788, dom. Rijmenam, dienstbode, zoon van Pierre en van Barts Claire, dagloners, 
lotnummer 19, is ingelijfd geweest in het 23ste bataljon op 28 mei 1815 en op “congé définitif” gesteld op 21 april 1816 te Antwerpen. 

10) Rassaerts Guillaume Henri, °Haacht op 29 mei 1790, dom. Tildonk, landbouwer, zoon van Corneille Joseph en van Cornelis Catherine, 
landbouwers, geen lotnummer, getrouwd. 
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11) Costers Corneille, °Haacht op 18 januari 1791, dom. Keerbergen, dagloner, zoon van de overleden Guillaume en van Aertgeerts Anne Marie, 
dagloonster, geen lotnummer, getrouwd. 

12) Bruwiers Jean, °Haacht op 4 september 1791, dom. Buken, dagloner, zoon van de overleden Charles en van Vanaerschot Anne Marie, 
dagloonster, geen lotnummer, getrouwd. 

161) Wouters Jean Baptiste, °Haacht op 17 augustus 1792, dom. Brussel, dienstbode, zoon van de overleden Norbert en van de overleden Goltfus 
Marie, lotnummer 112. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

162) Kosters Pierre, °Haacht op 28 oktober 1794, dom. Lier, dienstbode, zoon van de overleden Guillaume en van Aertgeerts Anne Marie, 
dagloonster, lotnummer 64. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

163) Grammets Adrien François, °Haacht op 1 januari 1795, dom. Werchter, dienstbode, zoon van de overleden Antoine en van de overleden 
Bogaerts Elisabeth, lotnummer 129. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

164) Wouters Arnold Louis, °Haacht op 15 februari 1795, dom. Rebeck, landbouwer, zoon van de overleden Norbert en van de overleden Goltfus 
Marie, lotnummer 70. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1815, zie 1816 3de klasse. 

165) Semoelen Jacques, °Haacht op 10 juli 1795, dom. Werchter, dienstbode, zoon van Pierre en van Bart Claire, dagloners, lotnummer 158, “a 
substitué son frere Jan Baptiste”, vernoemd onder lotnummer 160 en is op “congé définitif” gesteld te Antwerpen op 21 april 1816. 

13) Van Ermegeens Pierre, °Haacht op 17 oktober 1796, dom. Rebeck, landbouwer, zoon van Jean Baptiste en van Van Haecht Claire, landbouwers, 
“il se trouve porté au registre N°8”. 

166) Mertens Henri, °Waver in 1789, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean en van de overleden Koeckelberghs Catherine, 
lotnummer 141. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest. 

167) Vandenbergh Jacques, °Mechelen op 30 juni 1790, dom. Haacht, dagloner, zoon van de overleden Guillaume en van de overleden Grauwen 
Anne Elisabeth, lotnummer 85, getrouwd. 
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Klasse van het jaar 1817 – “exemptions” 
Résultat des opérations du conseil de milice de l'arrondissement de Louvain 

Opgesteld op 3 april 1817, telt 1 blad 

De kolommen omvatten: Lotnummer, familienaam van de milicien, voornamen, exemptions prononcées par le Conseil, indications de la position des 
milicien appelés, observations. 

1) Haemels Jean Baptiste, petite taille 

2) Vanhaecht Henri, opgeroepen, cuirassier 

3) Piot Jean François, opgeroepen cuirassier 

4) Coppens Pierre Jacques, impropre au service 

5) Van Rillaer Pierre, opgeroepen, 23ste bataljon 

6) Sammeesen François, impropre au service 

7) Van Calster Adrien, petite taille 

8) Semeelen Jean Pierre, opgeroepen, 23ste bataljon 

9) Haelens Jean, vertrek uitgesteld 

10) Imbrechts Jean, opgeroepen, 23ste bataljon 

11) Verbeeck Jean, exempté,  

12) Vanderkriecken Jean Baptiste, opgeroepen, 23ste bataljon 

13) Gallet Pierre Jean, opgeroepen, 23ste bataljon 

14) Vandenbrul Jacques, opgeroepen, 23ste bataljon 

15) Van Etteryck Pierre, petite taille,  

16) Mertens Jean, opgeroepen, 23ste bataljon 

17) Haemels Rémy, fils unique 

18) Vermeylen Hebri, impropre 

19) Vangorp Guillaume, opgeroepen, 23ste bataljon 

 



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 19 

 
Voor de volgende jaren bevatten de kolommen:  
Nr. van deze staat, Nr. der inschrijving, Nr. der loting, naam en voornaam, geboorteplaats, datum der geboorte, woonplaats en militie 
kanton, beroep, naam van de vader en de moeder, beroep van de vader en de moeder, redenen waarom de ingeschrevene bij een vroegere 
loting aan dezelve niet voldaan heeft, aanmerking van de sous-intendants, Besluit van de Militieraad, aanmerkingen. 
 

Klasse van het jaar 1817 
N°1 (klasse 1) Alfabetische lijst der voor de nationale militie ingeschreven in de gemeente van Haacht, bevattende alle manspersonen die 

op den 1ste januari 1816, hun 19de jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbracht 
Province du Brabant méridional, Arrondissement de Louvain, commune de Haacht. 

Koninklijk besluit van 7 februari 1816. 

1, 1, 4, Coppens Jean Pierre, °Haacht, 3 februari 1797, -, zoon van Pierre en van de overleden Bastiaens Jeanne, dagloner, -, -, -, Inscrit. “Exempté 
en 1816 comme étant impropre au service », zie 1817 2de klasse. 

2, 2, 13, Gallot Pierre Joseph, °Haacht, 11 januari 1797, Haacht, dagloner, zoon van Corneille en van Mertens Jeanne, dagloners, -, -, -, inscrit. Is 
niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

3, 3, 9, Halens Jean, °Haacht, 30 november 1797, Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Corneille en van de overleden Van Looy Anne Marie, -
, -,-,-,inscrit. Is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse 

4,4,17, Haemels Remi, °Haacht op 24 november 1797, Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van Vanarschot Anne Marie, dagloners, -,-,-, inscrit. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816 zie 1817 2de klasse. 

5,5,1, Haemels Jean Baptiste, °Buken op 22 september 1798, Haacht, dienstknecht, zoon van François en van Van Krieken Marie Anne, dagloners, 
inscrit. “exempté en 1816” als “défaut de taille”, zie 1817 2de klasse. 

6,6,10, Imbrechts Jean, °Haacht op 16 maart 1797, Haacht, dagloner, zoon van Jean en van Smits Catherine, dagloners, -,-,-, inscrit. Zijn nummer is 
niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

7,7,16, Mertens Jean, °Haacht op 5 maart 1797, Haacht, dagloner, zoon van Egide en Van Bael Elisabeth, dagloners, -,-,-, inscrit. Zijn nummer is niet 
opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

8,8,3, Piot Jean François, °Haacht op 20 juli 1797, Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Pierre en van Mertens Anne Marie, dagloonster, -,-,-, 
ingelijfd bij de fuseliers 3de regiment, ontslagen te Zutphen op 15 maart 1821. 

9,9,6, Sammeson François, °Rijmenam op 1 april 1797, Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Gerard en van de overleden Verhaegen Anne 
Catherine, -,-,-,-, inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 
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10,10, 8, Semeelen Pierre Joseph, °Haacht op 3 april 1797, Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van Barth Claire, dagloners, -,-,-, inscrit. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

11,11,7, Vancalster Adrien, °Boortmeerbeek op 24 april 1797, Haacht, dienstbode zoon van Guillaume en van Vercammen Jeanne, dagloners, -,-,-, 
inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 181, zie 1817 2de klasse. 

12,12,14, Vandenbrul Jacques, °Haacht op 25 februari 1797, Haacht, dienstbode, zoon van François en van Verschueren Elisabeth, dagloners, -,-,-, 
inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

13,13,12, Vanderkriecken Jean Baptiste, °Haacht op 23 juli 1797, Haacht, wever, zoon van Martin en van Dehaes Lucie, wevers, -,-,-, inscrit. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

14,14,15, Van Etteryck Pierre, ° Haacht op 5 april 1797, Haacht, landbouwer, zoon van Abraham en van wijlen Smits Marie, landbouwers, -,-,-, inscrit. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

15,15,19, Vangorp Guillaume, °Boortmeerbeek op 26 april 1797, Haacht, landbouwer, zoon van Pierre François en van Verstraeten Elisabeth, 
landbouwers, -,-,-, inscrit. . Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

16,16,2, Vanhaecht Henri, °Haacht op 21 januari 1797, Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Vandevenne Justine, landbouwers, -,-,-, ingelijfd 
bij het 3de regiment cuirassier, ontslagen te Zutphem op 15 maart 1821. 

17,17,5, Vanrillaer Pierre, °Haacht op 23 juli 1797, Haacht, dagloner, zoon van Pierre en Decock Catherine, dagloners, -,-,-, ingelijfd in her 23ste 
bataljon der miliciens. 

18,18,11, Verbeeck Jean, °Haacht op 21 december 1797, dienstbode, zoon van wijlen Michiel en van Delcon Elisabeth, dagloonster, -,-,-, inscrit. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 

19,19,18, Vermeijlen Henri, °Haacht op 16 januari 1797, Haacht, landbouwer, zoon van wijlen Jean en van wijlen Bols Jeanne, landbouwers, -,-,-, 
inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 2de klasse. 
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N°2 (klasse 2) Alfabetische lijst der voor de nationale militie ingeschreven in de gemeente van Haacht, bevattende alle manspersonen die 
op den 1ste januari 1816, hun 20ste jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbracht 

Province du Brabant méridional, Arrondissement de Louvain, commune de Haacht. 
Koninklijk besluit van 7 februari 1816. 

1,1,-, Bogaerts Jean, °Haacht op 16 april 1796, Haacht, dagloner, zoon van Pierre Adrien en van Bauweleers Anne Catherine, dagloners, -,-,-, inscrit. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

2,2,-, Cleijnens Guillaume, ° Haacht op 31 januari 1796, Haacht, dagloner, zoon van Jean en van Bastaens Marie, dagloners, -,-,-, inscrit. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse, 

3,3,-, Coremans Michel, °Rijmenam op 19 maart 1796, Dom. Putte militiekanton Duffel, dienstbode, zoon van Pierre en van Moelants Therese, 
dagloners, -,-,-, inscrit. Verblijft te Bonheiden. 

4,4,-, Decauter Jean François, °Haacht op 14 april 1796, Haacht, dagloner, zoon van Jean en van wijlen Buls Jeanne, dagloners, inscrit. Zijn nummer 
is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

5,5,-, Depauw Pierre Joseph, °Haacht op 5 augustus 1796, Haacht, dagloner, zoon van wijlen François en van Haemels Barbe, dagloners, -,-,-, 
inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

6,6,-, Segers Jeacques, °Haacht op 16 december 1796, Haacht, landbouwer, zoon van Jean en van Verhaegen Anne Marie, landbouwers, inscrit. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

7,7,-, Van Asselberghs Pierre, °Haacht op 1 september 1796, Haacht, dagloner, zoon van Ange en van wijlen Pelsmaeker Anne Catherine, 
dagloners, -,-,-, inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

8,8,-, Van Ermengem Pierre, °Haacht op 17 oktober 1796, dom. Rebecq, onderwijzer, zoon van Jean Baptiste en van Vanhaecht Claire, 
landbouwers, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

9,9,-,Van Horenbeeck Guillaume, °Rijmenam op 17 juni 1796, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Jean Baptiste Vloeberghs Marie Catherine, 
landbouwers, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

10,10,-, Vannoeijen Jeacques, °Haacht op 23 september 1796, dom. Haacht, dienstbode, zoon van wijlen Pierre en Buelens Anne Catherine, 
dagloonster, -,-,-, inscrit. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 

11,11,-, Van Reedt Pierre, °Haacht op 16 juni 1796, dom. Haacht, dagloner, zoon van wijlen Jean en van Haemels Elisabeth, dagloners. Zijn nummer 
is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 3de klasse. 
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N°3 (klasse 3) Alfabetische lijst der voor de nationale militie ingeschreven in de gemeente van Haacht, bevattende alle manspersonen die 
op den 1ste januari 1816, hun 21ste jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbracht 

Province du Brabant méridional, Arrondissement de Louvain, commune de Haacht. 
Koninklijk besluit van 7 februari 1816. 

1,1,-, Buls Egide, °Wespelaar 16 mei 1795, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van Lens Petronille, dagloners, -,-,-. Zijn nummer is niet 
opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

2,2,-, Decat Henri, °Haacht op 24 oktober 1795, dom. Haacht, klompenmaker, zoon van Jean François en van Delcon Lucie, klompenmakers, -,-,-. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

3,3,-, Dewijngaert Michel, °Haacht op 31 januari 1795, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Guillaume en van wijlen Vanlangendonck Jeanne, 
landbouwer, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

4,4,-, Goovaerts Michel, °Haacht op 23 december 1795, dom. Haacht, dagloner, zoon van Pierreen van wijlen Van Inthoudt Anne Catherine, 
dagloner, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse, gehuwd. 

5,5,-, Lens Jean Baptiste, °Haacht op 5 januari 1795, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Michel en van Dewijngaert Marie, landbouwers, -,-,-. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

6,6,-, Michiels Jean, °Haacht op 31 januari 1795, dom. Ath kanton ?, dienstbode, zoon van Guillaume en van wijlen Buls Anne Marie, landbouwer, -,-
,-, inscrit. verblijft te Rebecq. 

7,7,-, Smets Antoine, °Haacht op 5 juli 1795, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean en van Kosters Jeanne Marie, dagloners, -,-,-, inscrit. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

8,8,-, Van den Brul Jean Baptiste, °Werchter op 16 mei 1795, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean François en van Verschueren Elisabeth, 
dagloners, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

9,9,-, Vandesanden Jean François, °Haacht op 3 augustus 1795, dom. Haacht, dagloner, zoon van François en van Van Rillaer Marie, dagloners, -,-,-
. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

10,10,-, Van Ermengem Antoine, °Haacht op 6 december 1795, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Van Leemputten Anne Marie, 
landbouwers, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

11,11,-, Van Goethem Jean François, °Haacht op 19 december 1795, dom. Boortmeerbeek, bakker, zoon van wijlen Michel en van wijlen 
Vancampenhout Anne Catherine, -,-,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

12,12,-, Van Haecht Albert, °Haacht op 18 februari 1795, dienstbode, zoon van Pierre en van Stroobants Anne Catherine, landbouwers, -,-,-. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

13,13,-, Van Inthoudt Pierre, °Haacht op 23 oktober 1795, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van wijlen Decock Marie, landbouwer, -,-,-. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 
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14,14,-, Van Meldert Pierre, °Haacht op 21 september 1795, dom. Haacht, dagloner, zoon van Jean en van wijlen Teurfs Elisabeth, dagloner, -,-,-. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

15,15,-, Van Roij Pierre Jean, °Leest op 5 januari 1795, dom. Haacht, schrijver, zoon van Guillaume en van Diddens Marie Catherine, dagloners, -,-,-, 
heeft de loting bijgewoond te Leest in 1815. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

16,16,-, Verveirs Jean Joseph, °Haacht op 25 juli 1795, dom. Haacht, wever, zoon van Jean en van Beckers Catherine, wevers, -,-,-. Zijn nummer is 
niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 4de klasse. 

17,17,-, Wauters Armand Louis, °Haacht op 15 februari 1795, dom. Rebecq, leerkracht, zoon van wijlen Norbert en van wijlen Goltfus Marie, -,-,-,-, 
verblijft te Haacht. 

 

 
N°4 (klasse 4) Alfabetische lijst der voor de nationale militie ingeschreven in de gemeente van Haacht, bevattende alle manspersonen die 

op den 1ste januari 1816, hun 22ste jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbracht 
Province du Brabant méridional, Arrondissement de Louvain, commune de Haacht. 

Koninklijk besluit van 7 februari 1816. 

1,1,-, Kosters Pierre, °Haacht op 25 oktober 1794, dom. Lier, dienstbode, zoon van wijlen Guillaume en van Aertgeerts Anne Marie dagloonster, -,-,-. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 5de klasse. 

2,2,-, Van Lanckriet, °Haacht op 19 maart 1794, dom. Haacht, dienstbode, zoon van de overleden Jean en van Haemels Barbe, dagloonster, -,-,-. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest in 1816, zie 1817 5de klasse. 
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N°5 (klasse 5) Alfabetische lijst der voor de nationale militie ingeschreven in de gemeente van Haacht, bevattende alle manspersonen die 
op den 1ste januari 1816, hun 23ste jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbracht 

Province du Brabant méridional, Arrondissement de Louvain, commune de Haacht. 
Koninklijk besluit van 7 februari 1816. 

1,1,-, Aertgeerts Jean, °Haacht op 19 juni 1793, dom. Haacht, dienstbode, onwettige zoon van Aertgeerts Catherine, dagloonster, -,-,-. Zijn nummer is 
niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

2,2,-, Cleijnhens Pierre, °Haacht op 9 december 1793, dom. Haacht, zoon van Jean en van Bastiaens Marie, dagloners, -,-,-. Zijn nummer is niet 
opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

3,3,- Decat Corneille, °Haacht op 17 juli 1793, dom. Marge, dienstbode, zoon van François en van Delcon Lucie, klompenmaker, -,-,-. Zijn nummer is 
niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

4,4,-, Deleus Pierre, °Haacht op 19 juni 1793, dom. Haacht, schoenmaker, zoon van Isaac en van de overleden Maes Barbe, schoenmaker, -,-,-. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

5,5,-, Geets Jean Baptiste, °Haacht op 15 maart 1793, dagloner, zoon van Jean Baptiste en van wijlen Van Arschot Jeanne Marie, dagloners, -,-,-. 
Zijn nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

6,6,-, Meerkens Jean, °Haacht op 16 maart 1793, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Pierre en van Kennis Anne Marie, dagloners, -,-,-. Zijn nummer 
is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

7,7,-, Mertens Pierre Chretien, °Haacht op 8 september 1793, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Jean en van wijlen Verpaelt Jeanne Marie, 
dagloner, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

8,8,-, Van Arschot Jean Baptiste, °Haacht op 4 januari 1793, dom. Haacht, kleermaker, zoon van François en van wijlen Decoster Jeanne Marie, 
kleermakersgast, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

9,9,-, Van Bael Guillaume Joseph, °Haacht op 13 oktober 1793, dom. Haacht, landbouwer, zoon van Pierre en van Vanwesenbeeck Elisabeth, 
landbouwers, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

10,10,-, Van Haecht Jean, °Haacht op 11 mei 1793, dom. Haacht, dienstbode, zoon van Pierre ervan Stroobants Catherine, landbouwers, -,-,-. Zijn 
nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

11,11,-, Vanhaesenbroeck Jean Baptiste, °Haacht op 16 augustus 1793, dom. Haacht, wagenmakersgast, zoon van Jean François en van Van Beirs 
Anne Marie, wagenmaker, -,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 

12,12,-, Van Rillaer Armand, °Haacht op 7 juli 1793, dom. Haacht, dienstbode, zoon van wijlen François en van Delcon Anne Carherine, dagloonster, 
-,-,-. Zijn nummer is niet opgeroepen geweest was niet verplicht dienst te nemen. 
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Vanaf dit jaar staat het lotnummer niet meer in kolom 3 

1ste klasse van het jaar 1817 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht, 

1,1, Anthonis Egide, °Haacht op 21 juni 1798, dom. Haacht woonde nog thuis, zoon van Pierre François en van Huybrechts Anne Elisabeth 
woonachtig te Haacht, bakkersgas,t de vader is bakker, heeft zich aangeboden, lotnummer 13, goed bevonden voor de dienst, niet opgeroepen. 

2,2, Boogaerts François, °Haacht op 26 januari 1798, dom. Haacht woonde nog thuis, zoon van Pierre Adrien en van Bauweleers Anne Catherine 
woonachtig te Haacht, hij is dagloner en de ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, goedgekeurd voor de dienst, niet opgeroepen. 

3,3, Bulens Pierre, °Haacht op 22 januari 1798, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van wijlen Jean François, en van Asselberberghe 
Anne Catherine, woonachtig te Haacht, dienstbode beroep van de moeder dagloonster, heeft zich aangeboden, lotnummer 5, moest geen dienst 
nemen, reden: definitieve vrijstelling omdat hij enig kind was. 

4,4, Deconinck Jaecques, °Haacht op 26 oktober 1798, dom. Haacht daar woonachtig, zoon van Pierre en van Vanlangendonck Anne woonachtig te 
Haacht, hij was landbouwer de vader was landbouwer, heeft zich aangeboden, lotnummer 7, uitgesteld voor een jaar, reden: verwezen naar 1818 
“pour défaut de taille”. 

5,5, Degroodt Jean Alexandre, °Haacht op 10 juni 1798, dom. Haacht, daar ook bij zijn ouders woonachtig, zoon van Bernard Louis en van Verhuyck 
Isabelle Therese woonachtig te Haacht, hij was schrijver zijn vader was burgemeester, heeft zich aangeboden, lotnummer 6, moest geen dienst 
nemen, reden: definitieve vrijstelling als enig kind. 

6,6, Depauw Jean François, °Haacht op 11 september 1798, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en wijlen Moons Anne 
Catherine woonachtig te Haacht, hij was landbouwer en de vader ook, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, vrijgesteld voor een jaar, reden: “défaut 
de taille”. 

7,7, Dercon Corneille, °Haacht 12 april 1798, dom. Haacht en woonachtig bij zijn ouders, zoon van Henri en van Coppens Anne woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner zoals ook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, vrijgesteld voor een jaar, reden: “défaut de taille”. 

8,8, Dercon Jean Baptiste, °Haacht op 16 maart 1798, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrien en van Depauw Elisabeth ook 
woonachtig te Haacht, dagloner alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, goedgekeurd voor de dienst, niet opgeroepen. 

9,9, Gallot Norbert, °Haacht op 4 december 1798, dom. Haacht en daar woonachtig bij zijn ouders, zoon van Corneille en van Mertens Jeanne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders, heeft zich aangeboden, lotnummer 19, vrijgesteld voor een jaar, niet opgeroepen. 

10,10, Goris Guillaume, °Haacht op 5 december 1798, Dom. Haacht daar ook woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van wijlen Fijaerts 
Jeanne Catherine woonachtig te Haacht, dagloner alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 1, goed bevonden voor de dienst, ingelijfd in 
het 23ste bataljon der militie, “congé définitif” op 15 maart 1822. 
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11,11, Lens Guillaume Joseph, °Haacht op 28 februari 1798, dom. Boortmeerbeek militiekanton Haacht woonde niet meer bij zijn ouders, zoon van 
Michel en van Dewijngaert Anne Marie woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders waren landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 
8, goed bevonden voor de dienst, ingelijfd in het 23ste bataljon der militie, “congé définitif” op 15 maart 1822. 

12,12, Smets Jean François, °Haacht op 1 september 1798, dom. Wakkerzeel woonde dan niet meer bij zijn ouders, zoon van Jean en van Costers 
Jeanne Catherine woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders waren dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, goed bevonden voor 
de dienst, niet opgeroepen. 

13,13, Van Bael Abraham Jeacques, °Haacht op 25 september 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van 
Vanwezenbeeck Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, goed bevonden voor 
de dienst, niet opgeroepen. 

14,14, Vanbuggenhout Pierre François, °Haacht op 14 februari 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean François en 
van Dewolf Jeanne woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, goed bevonden voor de 
dienst, ingelijfd in het 23ste bataljon der militie “congé définitif” op 15 maart 1822. 

15,15, Vandezande Mathieu, °Boortmeerbeek op 2 april 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig bij zijn ouders, zoon van François en van 
Vanrillaer Marie beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, goed bevonden voor de 
dienst, niet opgeroepen. 

16,16, Vangestel Jean Denis Norbert, °Werchter op 30 september 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Henri en 
van Meeus Elisabeth woonachtig te Haacht, schoolmeester zijn moeder was particulier, heeft zich aangemeld, lotnummer 2, definitief vrijgesteld, 
reden: “fils unique”. 

17,17, Vangoethem Pierre, °Haacht op 18 februari 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Michel en van 
Bauweleers Marie woonachtig te Haacht, hij was bakker en zijn moeder bierverkoopster, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, vrijgesteld voor een 
jaar, reden: niet opgeroepen. 

18,18, Vanloo Jean François, °Haacht op 11 december 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Henri en van Elsen Anna Maria beiden 
ook woonachtig te Haacht, hij is dagloner zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, definitieve vrijstelling als zijnde “fils unique”. 

19,19, Verviers Philippe Albert, °Haacht op 26 februari 1798, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Jean en van Beckers Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, wever alsook de ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, goedgekeurd voor de dienst, niet opgeroepen. 
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2de klasse van het jaar 1817 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht, 

1,1, Coppens Pierre Jacques, °Haacht op 3 februari 1797, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Pierre en van wijlen Bastiaens Jeanne 
woonachtig te Haacht, hij is dagloner alsook zijn vader, zijn vader was in zijn plaats gekomen, lotnummer 15, niet opgeroepen. 

2,2, Gallot Pierre Jozef, °Haacht op 11 januari 1797, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Corneille en van Mertens Jeanne, beiden 
woonachtig te Haacht, hij is dagloner alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, niet opgeroepen. 

3,3, Halens Jean, °Haacht op 30 november 1797, dom. Haacht aldaar niet wonende, zoon van wijlen Corneille en van wijlen Vanlooy Anne Marie, 
dienstbode, heeft zich aangemeld, lotnummer 1, niet opgeroepen. 

4,4, Haemels Remi, °Haacht op 24 november 1797, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van Pierre en van Vanarschot Anne Marie woonachtig 
te Haacht, hij is dienstbode de ouders zijn dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, niet opgeroepen. 

5,5, Haemels Jean Baptiste, °Buken op .., .., 1797, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van François en van Van Krieken Marie Anne, 
woonachtig te Haacht, hij is dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, niet opgeroepen. 

6,6, Imbrechts Jean, °Haacht op 16 maart 1797, dom. Wespelaar niet in Haacht woonachtig, zoon van Jean en van Smets Catherine, woonachtig te 
Haacht, hij os dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, niet opgeroepen. 

7,7, Martens Jean, °Haacht op 5 maart 1797, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Egide en van Van Bael Elisabeth beiden woonachtig te 
Haacht, hij is dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, niet opgeroepen. 

8,8, Sammeson François, °Rijmenam op 1 april 1797, dom. Haacht (woonachtig niet ingevuld), zoon van wijlen Gerard en van wijlen Verhaegen Anne 
Catherine, hij was dienstbode, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, niet opgeroepen. 

9,9, Semeelen Pierre Joseph, °Haacht op 5 april 1797, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van Pierre en Barth Claire, woonachtig te Haacht, 
hij was dienstbode zijn ouders in dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, niet opgeroepen. 

10,10, Vancalster Adrien, °Boortmeerbeek op 25 april 1797, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van Guillaume en van Vercammen Jeanne 
woonachtig te Haacht, hij is dienstbode zijn ouders zijn dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, niet opgeroepen. 

11,11, Vandenbrul Jacques, 25 februari 1797, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van François en van Verschueren Elisabeth beiden 
woonachtig te Haacht, hij is dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, niet opgeroepen. 

12,12, Vanderkrieken Jean Baptiste, °Haacht op 23 juli 1797, dom Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Martin en van Dehaes Lucie beiden 
woonachtig te Haacht, wever alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 2, niet opgeroepen. 

13,13, Van Etteryck Pierre, °Haacht op 5 augustus 1797, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Abraham en van wijlen Smets Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, niet opgeroepen. 
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14,14, Vangorp Guillaume, °Boortmeerbeek op 26 april 1797, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Pierre François en van Verstraeten 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, niet opgeroepen. 

15,15, Verbeeck Jean, °Haacht op 21 december 1797, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van wijlen Michel en van Delcon Elisabeth, 
dienstbode zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, niet opgeroepen. 

16,16, Vermeylen Henri, °Haacht op 16 januari 1797, dom. Haacht (woonachtig bij zijn ouders niet ingevuld), zoon van wijlen Jean en van wijlen Bols 
Jeanne, hij was landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, niet opgeroepen. 

 

3de klasse van het jaar 1817 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht, 

1,1, Bogaerts Jean, °Haacht op 16 augustus 1796, dom. Haacht aldaar ook woonachtig, zoon van Pierre Adrien en van Bauweleers Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 2, niet opgeroepen. 

2,2, Cleynens Guillaume, °Haacht op 31 januari 1796, dom. Haacht aldaar niet woonachtig, zoon van Jean en van Bastiaens Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, niet opgeroepen. 

3,3, Coremans Michel, °Rijmenam 19 maart 1796, dom. Bonheiden niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Moelants Therese beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders waren dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, niet opgeroepen. 

4,4, Decauter Jean François, °Haacht op 14 april 1796, dom. Haacht niet bij zijn ouders woonachtig, zoon van Jean en van wijlen Buls Jeanne, hij 
was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, niet opgeroepen. 

5,5, Depauw Pierre Joseph, °Haacht op 5 augustus 1796, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Haemels Barbe 
woonachtig te Haacht, dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, niet opgeroepen. 

6,6, Segers Jacques, °Haacht op 16 december 1796, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean en van Verhaegen Anne Marie beiden 
woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, niet opgeroepen. 

7,7, Vanasselberghs Pierre, °Haacht op 1 september 1796, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Ange en van wijlen Pelsmaekers Anne 
Catherine, beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, niet opgeroepen. 

8,8, Vanermengem Pierre, °Haacht op 17 oktober 1796, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Van Haecht Claire 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, niet opgeroepen. 

9,9, Vanhorenbeecke Guillaume, °Rijmenam op 17 juni 1796, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Vloeberghs 
Marie Catherine, beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld lotnummer 4, niet 
opgeroepen. 
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10,10, Vannoeijen Jacques, °Haacht op 23 september 1796, dom. Haacht niet inwonend bij zijn ouders, zoon van wijlen Pierre en van Buelens Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, niet opgeroepen. 

11,11, Van Reedt Pierre, °Haacht op 16 juni 1796, dom. Haacht bij zijn ouders inwonend, zoon van wijlen Jean en van Haemels Elisabeth, hij was 
dagloner alsook zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, niet opgeroepen. 

 

 

4de klasse van het jaar 1817 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht, 

1,1, Buls Egide, °Wespelaar op 16 mei 1795, dom. Haacht niet inwonend bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Lens Petronille beiden woonachtig te 
Haacht, hij was dienstbode zijn ouders waren dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, niet opgeroepen. 

2,2, Decat Henri, °Haacht op 24 oktober 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Delcon Lucie beiden 
woonachtig te Haacht, klompenmaker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, niet opgeroepen. 

3,3, Dewyngaert Michel, °Haacht op 31 januari 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van wijlen Vanlangendonck 
Jeanne beiden woonachtig te Haacht, Hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, niet opgeroepen. 

4,4, Goovaerts Michel, °Haacht op 23 december 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Pierre en van wijlen Vaninthoudt Anne 
Catherine, beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, niet opgeroepen. 

5,5, Lens Jean Baptiste, °Haacht op 5 januari 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Michel en van Dewyngaert Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, niet opgeroepen. 

6,6, Michiels Jean, °Haacht 31 januari 1795, dom. Rebecq niet inwonend bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van wijlen Buls Anne Marie wonende 
te Haacht, hij was schoolmeester en zijn moeder landbouwster, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, niet opgeroepen. 

7,7, Smets Antoine, °Haacht op 5 juli 1795, dom. Haacht niet inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean en van Kosters Jeanne Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders waren dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 1, niet opgeroepen. 

8,8, Vandenbrul Jean Baptiste, °Werchter op 16 mei 1795, dom. Haacht en inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Verschueren 
Anne Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, niet opgeroepen. 

9,9, Vandensanden Jean François, °Haacht op 3 augustus 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van François en Vanrillaer Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, niet opgeroepen. 

10,10, Van Ermengem Antoine, °Haacht op 6 december 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vanleemputten Anne 
Marie beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, niet opgeroepen. 



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 30 

11,11, Vangoethem Jean François, °Haacht op 19december 1795, dom. Boortmeerbeek niet inwonend bij zijn ouders, zoon van wijlen Michel en van 
wijlen Vancampenhout Anne (woonplaats niet bekend), bakkersgast, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, niet opgeroepen. 

12,12, Vanhaecht Albert, °Haacht op 18 februari 1795, dom. Haacht niet inwonend bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Stroobants Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders waren landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, niet opgeroepen. 

13,13, Vaninthoudt Pierre, °Haacht op 23 oktober 1795, dom. Haacht en inwonend bij zijn ouders, zoon van Pierre en van wijlen Decock Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, niet opgeroepen. 

14,14, Vanmeldert Pierre, °Haacht op 21 september 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean en van wijlen Teurfs Elisabeth 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, niet opgeroepen. 

15,15, Vanroy Pierre Jean, °Leest op 5 januari 1795, dom. Haacht niet inwonend bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van Diddens Marie Catherine 
beiden woonachtig te Leest, hij was schrijver zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, niet opgeroepen. 

16,16, Verveirs Jean Joseph, °Haacht op 25 juli 1795, dom. Haacht inwonend bij zijn ouders, zoon van Jean en van Beckers Catherine beiden 
woonachtig te Haacht, hij was wever alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 2, niet opgeroepen. 

17,17, Wauters Armand Louis, °Haacht op 15 februari 1795, dom. Haacht (woonde bij zijn ouders of niet niet genoteerd), zoon van wijlen Norbert en 
van wijlen Goltfus Marie, de voogd was Bauweleers Jean woonachtig te Haacht visverkoper, hij was landbouwer zijn ouders overleden, heeft zich 
aangemeld, lotnummer 16, niet opgeroepen. 

 

 

5de klasse van het jaar 1817  
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht, 

1,1, Kosters Pierre, °Haacht op 25 oktober 1794, dom. Lier woonde niet bij zijn ouders, zoon van wijlen Guillaume en van Aertgeerts Anne Marie, hij 
was dienstbode en zijn moeder was dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 1, niet opgeroepen. 

2,2, Vanlanckriet Jean François, °Haacht op 19 maart 1794, dom. Haacht woonde niet meer bij zijn ouders, zoon van wijlen Jean en van Haemels 
Barbe, hij was dienstbode en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 2, niet opgeroepen. 
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Klasse van het jaar 1818 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,12, Buls Guillaume, °Haacht op 2 december 1799, dom. Haacht woonde bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean Baptiste en van Thys Anne Marie 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, vrijgesteld voor 1 jaar, reden: steun voor de 
moeder (weduwe). 

2,13, Clijnens Egide, °Haacht op 10 december 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Jean en van Bastiaens Marie woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, vrijgesteld voor 1 jaar, niet opgeroepen in 1818. 

3,15, Coppens Adrien, °Haacht op 8 januari 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Henri en van Beckers Jeanne woonachtig te 
Haacht, wever alsook zijn ouders wevers, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, ingelijfd in het 22 bataljon de, “congé définitif” te Brussel op 15 maart 
1823. 

4,2, Daniels Jean Jacques, °Haacht op 2 mei 1799, dom. Haacht woonde niet bij zijn vader, zoon van Jean Baptiste en van wijlen Vanroy Marie 
Catherine woonachtig te Haacht, hij was schoenmakersgast en zijn vader wever, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, definitief vrijgesteld wegens “fils 
unique”. 

5,8, Dercon Jean François, °Haacht op 2 september 1799, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Adrien en van Depauw Marie Elisabeth 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader dagloner, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, vrijgesteld voor 1 jaar, niet opgeroepen in 
1818. 

6,3, Grietens Jean, °Haacht op 29 mei 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vermylen Anne Catherine beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, definitief vrijgesteld, reden: “fils 
unique”. 

7,14, Roes Henri, °Haacht op 5 februari 1799, dom. Haacht woonde niet bij zijn vader, zoon van Nicolas en van wijlen Gobbers Anne Marie de vader 
woonde in Haacht, hij was dienstbode en zijn vader was wever, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, vrijgesteld voor 1 jaar, niet opgeroepen in 1818. 

8,5, Sanders Pierre, °Haacht op 29 juni 1799, dom. Haacht woonde bij zijn vader, zoon van Jean Baptiste en van wijlen Weets Anne woonden te 
Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, goed bevonden voor de dienst, niet opgeroepen in 1818. 

9,10, Sanders Pierre François, °Haacht op 26 september 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Verbinnen Jeanne 
woonden te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, goed bevonden voor de dienst, ingelijfd in 
het 22 bataljon der milicien, congé definitieve te Brussel op 10 maart 1819 als steun voor zijn moeder die weduwe geworden was. 

10,7, Vaneyken Jean François, °Haacht op 23 augustus 1799, dom. Haacht woonde bij zijn vader, zoon van André en van wijlen Vanderhoeven 
Barbe woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader dagloner, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, vrijgesteld voor 1 jaar, doorverwezen 
naar 1819 reden: défaut de taille. 
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11,4, Vanhaecht Louis Egide, °Haacht op 3 juni 1799, dom. Ath woonde niet bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vandevenne Justine Augustine 
Lucie beiden woonachtig te Haacht, schoolmeester zijn ouders waren landbouwers, zijn vader heeft zich in zijn plaats aangemeld, lotnummer 5, 
vrijgesteld voor 1 jaar, doorgelezen naar 1819 omdat hij al een broer had bij het leger. 

12,11, Vanlangendonck Pierre, °Haacht op 3 januari 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Lensclaes Elisabeth beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, goed bevonden voor de dienst, niet 
opgeroepen in 1818. 

13,1, Vanwoensel Pierre, °Haacht op 3 januari 1799, dom. Haacht woonde bij zijn vader, zoon van François en van wijlen Stroobants Jeanne 
woonachtig te Haacht, hij was hoefsmidgast en zijn vader hoefsmid, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, definitief vrijgesteld reden: “fils unique”. 

14,6, Vermeylen Michel, °Haacht op 22 juli 1799, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Henri en van Dercon Anne Elisabeth, hij was 
dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld lotnummer 7, goed bevonden voor de dienst, ingelijfd in het 22ste bataljon der militie congé 
definitief te Brussel op 15 maart 1823. 

15,9, Vervoort Pierre François, °Haacht op 22 september 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Corneille en van Schoeters Anne 
Marie beiden woonachtig te Haacht, dagloner alsook zijn zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, definitief vrijgesteld. 

16,18, Deconinck Jacques, °Haacht op 26 oktober 1798, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vanlangendonck Anne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was in 1817 doorverwezen naar 1818 als “défaut de taille”, lotnummer 1, 
terug vrijgesteld voor 1 jaar, doorverwezen naar klasse 1819 “pour faiblesse”. 

17,16, Depauw Jean François, °Haacht op 11 september 1798, dom. Haacht woonde bij zijn vader, zoon van Jean Baptiste en van wijlen Moons 
Anne Catherine woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, was doorverwezen naar in 1817 naar klasse 1818 als 
“défaut de taille”, lotnummer 3, terug vrijgesteld voor 1 jaar, comme “défaut de taille”. 

18,17, Dercon Corneille, °Haacht op 12 april 1798, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Henri en van Coppens Anne beiden woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, was doorverwezen in 1817 naar klasse 1818 omwille van “défaut de taille”, lotnummer 4, 

Terug vrijgesteld voor 1 jaar, doorverwezen naar klasse 1819 omwille van “défaut de taille”. 
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Klasse van het jaar 1819  
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,13, Bastiaens Pierre Jean, °Haacht op 8 augustus 1800, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Aertgeerts Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, dienstbode zijn ouders waren dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, vrijgesteld als “fils unique”. 

2,21, Bauweleers Jean, °Haacht op 7 november 1800, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Debruyn Jeanne, beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 27, geen aanmerking 

3,12, Buls Jean François, °Haacht op 27 juli 1800, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Lens Petronille, beiden woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, ingelijfd in het 3de bataljon artillerie. 

4,15, Clynhens François, °Haacht op 31 augustus 1800, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Corneille en van Nijs Jeanne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, ingelijfd in het 3de divisie infanterie. 

5,29, Coremans Henri, °Rijmenam op 27 september 1800, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Moelants Therese beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 33, geen aanmerking. 

6,23, Decat Livin, °Haacht op 1 december 1800, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Dercon Lucie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, geen aanmerking. 

7,10, Deconinck Jean Guillaume, °Haacht op 14 juli 1800, dom. Haacht woonde nog bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vanlangendonck Anne 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, geen aanmerking. 

8,20, Dekeyser Jacques, °Haacht op 4 november 1800, dom. Haacht woonde nog bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Torfs Anne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 31, geen aanmerking. 

9,26, Haemels Martin, °Buken op 9 oktober 1800, dom. Haacht woonde niet meer bij zijn ouders, zoon van François en van Vanderkrieken Marie 
Anne beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, bestemd voor het 1ste divisie 
infanterie de reserve. 

10,11, Hendrickx Jean François, °Haacht op 16 juli 1800, dom. Haacht woonde nog bij zijn ouders, zoon van Louis en van Vangrunderbeeck Marie 
Anne, hij was scieur de long en zijn ouders idem, heeft zich aangemeld, lotnummer 24, geen aanmerking. 

11, 18, Holemans Corneille, °Haacht op 31 oktober 1800, dom. Haacht hij woonde bij zijn vader, zoon van François en van wijlen Swiggers Anne 
Marie die woonde te Haacht, hij was dagloner net alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 28. Geen aanmerking. 

12,2, Imbrechts Pierre, °Haacht op 31 januari 1800, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Smets Jeanne beiden woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 32, geen aanmerking. 

13,24, Mertens Henri, °Haacht op 3 december 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van wijlen Verpaelt Jeanne 
Marie, woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, geen aanmerking. 
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14,27, Perremans Jean Baptiste, °Werchter op 22 september 1800, dom. Haacht, zoon van wijlen Henri en van wijlen Bastiaens Anne Marie, 
dienstbode, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, vrijgesteld wegens film Unique. 

15,1, Semeelen Jeacques Therese, °Haacht op 28 januari 1800, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Pierre en Bart Claire beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 30, geen aanmerking. 

16,5, Thielemans Jean Frederic, °Haacht op 2 maart 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vermeylen Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, geen aanmerking. 

17,22, Thielemans Theodoor, °Haacht op 19 november 1800, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Jeacques en van Grauwen Anne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 36, geen aanmerking. 

18,4, Vanbuggenhout Jean Baptiste, °Haacht op 11 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean François en van De Wolf 
Jeanne beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, ingeschreven voor de 
klasse van 1820 omdat hij al een broer had bij het leger (broederdienst) 

19,9, Vancalster Pierre, °Haacht op 22 juni 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van Verkammen Jeanne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 29, geen aanmerking. 

20,6, Vandenbrul Louis Martin, °Haacht op 11 maart 1800, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Verschueren 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 34, geen aanmerking. 

21,7, Vandezande Jean François, °Haacht op 21 mei 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van Bogaerts Anne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn ouders ook dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, vrijgesteld als zijnde “fils unique”. 

22,25, Vanderwielen Adrien Joseph, °Haacht op 25 december 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Godefroid en van 
Vanderarschot Marie Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 35, 
geen aanmerking. 

23, 30, Vangeel Pierre François, °Haacht op 23 maart 1800, dom. Haacht, zoon van wijlen Henri en van wijlen Deprins Jeanne Catherine, hij was 
dienstbode, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, gestuurd naar klasse 1820 wegens “défaut de taille”. 

24, 17, Vangoethem Jean François, °Haacht op 11 september 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Michel en van 
Bauweleers Marie woonachtig te Haacht, hij was bakker zijn moeder was herbergierster, heeft zich aangemeld, opgeroepen voor de 1ste reserve 
divisie. 

25, 18, Vangorp Pierre François, °Haacht op 28 augustus 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre François en van 
Verstraeten Elisabeth. Beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, geen 
aanmerking. 

26,28, Vanhorenbeeck Pierre Hubert, °Rijmenam op 9 april 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van Vloebergh 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 26, geen aanmerking. 
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27,3, Vaninthout Jean Baptiste, °Haacht op 6 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van wijlen Decock Anne 
Marie woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, verwezen naar de klasse van 1820 wegens 
“frère unique”. 

28, 16, Vannoeyen Michel, °Haacht op 6 september 1800, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Pierre en van Buelens 
Anne Catherine woonachtig te Haacht, dienstbode en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, geen aanmerking. 

29,19, Verbeeck Henri, °Haacht op 1 december 1800, dom. Boortmeerbeek niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Michel en van Dercon 
Elisabeth woonachtig te Haacht, dienstbode zijn moeder was dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, geen aanmerking. 

30,8, Verhaegen Pierre Joseph, °Haacht op 21 juni 1800, dom. Mechelen niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Jean Joseph en van 
Cloetens Elisabeth woonachtig te Haacht, student in de theologie en moeder particuliere, zijn schoonvader heeft zich aangemeld in zijn plaats 
lotnummer 25, geen aanmerking. 

31,31, Buls Guillaume, °Haacht op 2 december 1799, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean Baptiste en van Thijs Anne 
Marie woonachtig te Haacht, hij was dagloner zijn moeder dagloonster, hij was van de klasse 1818 verwezen naar de klasse van 1819 in 1818 als 
steun van zijn moeder weduwe, lotnummer 8, verwezen naar de klasse van 1820 als steun van zijn moeder weduwe. 

32,32, Deconinck Jeacques, °Haacht op 26 oktober 1798, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vanlangendonck Anne 
beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, is van de klasse 1817 verwezen naar klasse 1819 in 1818 als zijnde 
“faiblesse”, lotnummer 3, verwezen naar de klasse van 1820 “pour infirmité”. 

33,33, Depauw Jean François, °Haacht op 11 september 1798, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van wijlen Moens 
Anne Catherine woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1817 doorverwezen naar de klasse van 1819 
in 1818 “pour défaut de taille”, lotnummer 1, ingelijfd in de 3de infanterie divisie. 

34,34, Dercon Corneille, °Haacht op 12 april 1798, dom. Haacht niet bij zijn ouders woonachtig, zoon van Henri en van Coppens Anne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, was van de Klasse 1817 doorverwezen naar de klasse van 1819 in 1818 “pour 
défaut de taille”, lotnummer 32, doorverwezen naar de klasse van 1820 “pour défaut de taille”. 

35,35, Vaneycken Jean François, °Haacht op 23 augustus 1799, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van André en van wijlen 
Vanderhoeven Barbe woonachtig te Haacht, hij was dagloner vader ook dagloner, was van de klasse 1818 doorverwezen naar klasse van 1819 in 
1818 “pour défaut de taille”. Lotnummer 54, doorverwezen naar de klasse van 1820 “pour défaut de taille”. 

36,36, Van Haecht Louis Egide, ° Haacht op 3 juni 1799, dom. Ath niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vandevenne Justine 
Augustine Lucie beiden woonachtig te Haacht,hij was schoolmeester en zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1818 doorverwezen naar de 
klasse van 1819 in 1818 omdat er al een broer in dienst was, lotnummer 5, doorverwezen naar de klasse van 1820 “pour défaut de taille”. 
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Klasse van het jaar 1820 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de milice, Commune de Haecht 

1,6, Bastiaens Albert, °Haacht op 16 mei 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Michel en van wijlen Verbeeck Elisabeth 
woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 27, “réformé pour infirmité”. 

2,13, Bastiaens Paschal, °Haacht op 31 oktober 1801, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Corneille Joseph en van Verbinnen 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, “réformé pour infirmité”. 

3,20, Benoit François, °Leuven op 30 april 1801, dom. Haacht geen vermelding van woonst, geen vermelding van ouders, hij was dienstbode, heeft 
zich aangemeld, lotnummer 21, geen aanmerking. 

4,2, Bogaerts François, °Haacht op 10 maart 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Josse en van Smedts Anne Marie 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, réformé als steun van zijn moeder 
weduwe. 

5,12, Buls Pierre, °Haacht op 24 oktober 1801, dom. Haacht bij zijn moeder woonachtig, zoon van wijlen Jean Baptiste en van Thijs Anne Marie 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 24, overleden. 

6,18, Decauter Pierre, °Haacht op 29 december 1801, dom. Haacht bij zijn ouders woonachtig, zoon van Jean en van wijlen Boels Jeanne 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader dagloner, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, “réformé pour défaut de taille”. 

7,4, Decoster François, °Haacht op 15 april 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Muls Elisabeth beiden woonachtig 
te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, “réformé définitivement pour infirmité.” 

8,8, Dehondt Adrien, °Haacht op 9 september 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Meerkens Elisabeth beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, definitief vrijgesteld als “fils unique”. 

9,3, Delcon Henri Jean, °Haacht op 27 maart 1801, dom. Haacht bij zijn ouders woonachtig, zoon van Henri en van Coppens Anne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, geen aanmerking. 

10,5, Delcon Jean François Joseph, °Haacht op 15 mei 1801, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrien en van Depauw Elisabeth 
beiden te Haacht woonachtig, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 28, geen aanmerking. 

11,7, Depauw Norbert, °Haacht op 14 september 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van wijlen Moens Catherine 
woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn vader landbouwer, lotnummer 16, vrijgesteld met reeds een broer in dienst. 

12,15, Depauw Jean Baptiste, °Haacht op 26 november 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vervloet Anne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 25, geen aanmerking. 
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13,11, Holemans Jean Baptiste, °Haacht op 24,oktober 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Cornille en van wijlen Haemels 
Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, “réformé pour défaut de 
taille”. 

14,14, Holemans Camille, °Haacht op 1 november 1801, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacques en van Deron Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich niet aangemeld, lotnummer 15, geen aanmerking. 

15,16, Mertens Jean François, °Haacht op 26 november 1801, dom. Haacht, woonde bij zijn ouders, zoon van Egide en van Vanbael Elisabeth, hij 
was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, geen vermelding. 

16, 29, Vanderbueken Jean Jacques Pierre, °Leuven op 5 juni 1801, dom. Leuven woonde niet bij zijn ouders, zoon van Charles Joseph Pierre en 
van Aerssen Marie Therese Josephe woonachtig te Haacht, hij was student en zijn ouders renteniers, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, ingelijfd 
in het reservebataljon van de eerste infanterie divisie. 

17, 17, Vanlyken François, °Haacht op 14 december 1801, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van André en van wijlen Vanderhoeven 
Barbe woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn vader dagloner, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, afgekeurd wegens “défaut de taille” 

18,9, Vanhaecht Jean Baptiste, °Haacht op 10 oktober 1801, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vandevenne Augustine 
Lucie beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, afgekeurd wegens 
“défaut de taille”. 

19,10, Vanlanckriet Pierre, °Haacht op 20 oktober 1801, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Jean en van Vanpoyer Anne beiden 
woonachtig te Haacht, dienstbode zijn ouders waren dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, geen vermelding 

20,.., Vermeylen Joseph, °Haacht op 27 januari 1801, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Henri en van Dercon Anne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 26, geen vermelding. 

21,19, Vertommen François,°Rijmenam op 20 december 1801, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van wijlen Pierre en van Cornelis Anne 
Marie woonachtig te Haacht, landbouwer en zijn moeder landbouwster, heeft zich aangemeld, lotnummer 29, vrijgesteld wegens een al een broer in 
dienst. 

22,21, Dercon Corneille, °Haacht op 12 april 1798, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Henri en van Coppens Anne woonachtig te 
Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, was van de klasse 1817 werd verwezen naar de klasse van 1819 naar de klasse van 1820 om 
“défaut de taille”, lotnummer 2, ingelijfd in de eerste divisie nationale infanterie. 

23,22, Deconinck Jacques, °Haacht op 26 oktober 1798, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vanlangendonck Anne, 
beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van klasse 1817 werd verwezen naar de klasse van 1819 naar de 
klasse van 1820 om “infirmité”, lotnummer 3, ingelijfd in de eerste divisie nationale infanterie. 

24,23, Vanlycken Jean François, °Haacht op 23 april 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van André en van wijlen Vanderhoeven Barbe 
woonachtig te Haacht, dagloner en zijn vader ook dagloner, was van klasse 1818 werd doorverwezen naar klasse 1819 en naar klasse 1820 wegens 
“défaut de taille”, lotnummer 4, ingelijfd in de eerste divisie infanterie. 
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25,24, Vanhaecht Louis Egide, °Haacht op 3 juni 1799, dom. Ath woonde niet bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vandevenne Justine Augustine 
Lucie beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders landbouwers, is van de klasse 1818 werd doorverwezen naar de klasse van 1819 
en 1820 wegens défaut de taille, lotnummer 5, werd terug doorverwezen naar de klasse van 1821 reden reeds een broer in dienst. 

26,25, Buls Guillaume, °Haacht op 2 december 1799, dom. Haacht woonde bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean Baptiste en van Thijs Anne Marie 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, was van de klasse 1818 werd doorverwezen naar klasse 1819 en 1820 als steun 
voor zijn moeder, lotnummer 6, definitief vrijgesteld als enige zoon. 

27,26, Vangeel Pierre François, °Haacht op 23 maart 1800, dom. Haacht, zoon van wijlen Henri en van wijlen Deprins Jeanne Catherine, dienstbode, 
was van de klasse 1819 doorverwezen naar klasse 1820 “pour défaut de taille”, lotnummer 8, terug doorverwezen naar klasse 1821 ”pour défaut de 
taille”. 

28,27, Vaninthout Jean Baptiste, °Haacht op 6 februari 1800, dom. Haacht woonde bij zijn vader, zoon van Pierre en van wijlen Decock Anne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, was van de klasse 1819 werd doorverwezen naar 1820, comme “fils unique”, lotnummer 9, werd doorverwezen naar 
klasse van 1821 als “fils unique”. 

29,28, Vanbuggenhout Jean Baptiste, °Haacht op 11 februari 1800, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Dewolf 
Jeanne beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, werd doorverwezen naar klasse 1820 omdat hij reeds een 
broer in dienst had, lotnummer 10, werd terug doorverwezen naar klasse 1821 omdat hij reeds een broer in dienst had. 
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Klasse van het jaar 1821  
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Buls Jean Baptiste, °Haacht op 13 juli 1802, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Lens Petronille beiden woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, geen vermelding. 

2,2, Cleynhens Pierre Joseph, °Haacht op 22 september 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van Bastiaens Henri 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer en zijn ouders landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, geen vermelding. 

3,3, Decock Jean François, °Haacht op 31 oktober 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Teurfs Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 43, doorverwezen naar klasse 1822 “pour 
faiblesse”. 

4,4, Decoster Guillaume, °Haacht op 16 Juli 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Muls Elisabeth beiden woonachtig 
te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, geen vermelding. 

5,5, Hendrickx Pierre François, °Haacht op 25 juli 1802, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Louis en van Vangrunderbeeck Marie 
Anne beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, geen vermelding 

6,6, Holemans Joseph, ° Haacht op 24 augustus 1802, dom. Onze-Lieve-Vrouw-Waver woonde niet bij zijn ouders, zoon van François en van wijlen 
Swiggers Marie beiden woonachtig te Haacht, vertegenwoordigd door zijn vader, lotnummer 12, geen vermelding. 

7,7, Sanders Jean François, °Haacht op 15 juni 1802, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Jean en van Helaerts Jeanne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, ingelijfd in het 4de bataljon artillerie de 
campagne. 

8,8, Ruymaekers Jean Joseph, °Herenthout op 29 september 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Rombout en van Debruyn 
Barbe beiden woonachtig te Haacht, hij was leerling ketelpakken zijn vader was ketelpakken, vertegenwoordigd door zijn vader, lotnummer 20, geen 
vermelding. 

9,9, Sleyp Corneille, °Haacht op 7 maart 1802, dom. Haacht woonde niet bij zijn ouders, zoon van Jacques en van Decoster Anne Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, geen vermelding. 

10,10, Stroobants Albert, °Haacht op 16 maart 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vanlangendonck Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, geen vermelding 

11,11, Thielemans Jacques, °Haacht op 13 februari 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Michel en van Dirickx Marie, beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, geen vermelding. 

12,12, Vanermengem Guillaume, °Haacht op 1 juli 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Vanhaecht Claire 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, aanvaard, heeft een 
remplaçant geleverd met name Jores Guillaume voor de eerst reserve divisie. 
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13,13, Van Etteryck Jacques, °Haacht op 19 maart 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Abraham en van wijlen Deconinck 
Jeanne Therese beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, aanvaard, ingelijfd 
in de eerste reservedivisie infanterie. 

14,14, Vangorp Jean Baptiste, °Haacht op 2 augustus 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre François en van Verstraeten 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, Lotnummer 24, geen vermelding. 

15,15, Vannin Corneille, °Haacht op 21 maart 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Joseph en van Nijs Marie woonachtig te 
Haacht, hij was dagloner alsook zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, ingelijfd in het 4-de bataljon artillerie de campagne. 

16,16, Vanoosterwijck Adrien François, °haacht25 januari 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean François en van 
Vancampenhout Anne Marie beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, lotnummer 15, geen vermelding 

17,17, Verhaegen Pierre Theodore, °Haacht op 29 april 1802, dom. Erps niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Jean Joseph en van 
Cloetens Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was student zijn moeder was particulier, vertegenwoordigd door zijn moeder, lotnummer 19, geen 
vermelding 

18,18, Vleminckx Jean, °Haacht op 1 april 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Michel en van Vanmeulder Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 25, geen vermelding. 

19,19, Volckaert Pierre, °Baal op 24 mei 1802, dom. Haacht woonachtig bij zijn schoonvader, zoon van wijlen Jean Baptiste en van wijlen Feyaerts 
Anne Elisabeth, hij was dagloner, vertegenwoordigd door zijn schoonvader, lotnummer 8, “réformé pour infirmité. 

20,20, Weets Corneille, °Haacht op 12 april 1802, dom. Wespelaar, niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Guillaume en van Mertens 
Therese woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, geen vermelding.  

21,21, Willems Jeacques Joseph, °Haacht op 16 november 1802, dom. Werchter, woonde niet meer bij zijn ouders, zoon van Corneille en van 
Meerkens Therese beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, ingelijfd in het 
eerste reserve divisie infanterie. 

22,22, Vanhaecht Louis Egide, °Haacht op 3 juni 1799, dom. Haacht woonde bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vandevenne Justine Augustine 
Lucie beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1818 werd doorverwezen naar de klasse 
van 1819, 1920, 1921 omdat hij een broer in dienst had. Doorverwezen naar klasse 1822 omdat hij een broer heeft die in dienst is. 

23,23, Vangeel Pierre François, °Haacht op 23 maart 1800, dom. Haacht, zoon van wijlen Henri en van Deprins Jeanne Catherine woonachtig te 
Haacht, hij was dienstbode beroep van de moeder niet genoteerd, was van de klasse 1819, werd doorverwezen naar de klasse van 1820 en 1821 
reden “défaut de taille”, werd terug doorverwezen naar klasse 1822 voor reden “défaut de taille.” 

24,24, Vaninthout Jean Baptiste, °Haacht op 6 februari 1800, dom. Haacht woonde toen nog bij zijn vader, zoon van Pierre en van wijlen Decock 
Anne Marie, hij was dagloner en zijn vader ook dagloner, was van de klasse 1819, werd doorverwezen naar de klasse van 1820 en 1821 comme 
“étant frère unique d'un autre en demeure”, werd terug doorverwezen naar klasse 1822 voor dezelfde reden. 
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25,25, Vanbuggenhout Jean Baptiste, °Haacht op 11 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Dewolf 
Jeanne beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1819, werd doorverwezen naar de 
klasse 1820 en 1821 had al een broer in dienst, terug doorverwezen naar de klasse van 1822 wegens dezelfde reden. 

26,.., Vanderbueken Pierre Martin, °Leuven op 27 september 1802, dom. Haacht, zoon van Charles Joseph Pierre en van Aerssen Marie Therese 
Josephe beiden woonachtig te Haacht, hij was particulier alsook zijn ouders particulieren, is ingelijfd geweest in het 1ste divisie infanterie zonder 
loting. 
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Klasse van het jaar 1822 
Province du Brabant méridional, 25e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,2, Bastiaens Joseph, °Haacht op 26 september 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Pierre en van Staes Jeanne, hij was 
dagloner de moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, doorverwezen naar klasse 1823 als zijnde steun voor zijn moeder. 

2,1, Bauweleers Joseph, °Haacht op 8 augustus 1803, dom. Haacht, woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Debruyne Jeanne beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, geen vermelding. 

3,3, Cleynhens Adrien, °Haacht op 8 april 1803, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Corneille en van Neys Jeanne Marie 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, geen vermelding. 

4,4, Costers Jean Baptiste, °Haacht op 23 november 1803, dom. Haacht woonachtig bij de moeder, zoon van wijlen Guillaume en van Aertgeerts 
Anne Marie woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, doorverwezen naar klasse 
1823 wegens te zwak. 

5,6, Decoster Jean François, °Haacht op 9 september 1803, dom. Werchter woonde niet bij zijn ouders, zoon van Jeacques en van Holemans 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, geen vermelding. 

6,5, Devos Pierre, °Haacht op 3 augustus 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van Bauweleers Elisabeth bieden 
woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, geen vermelding 

7,7, Goovaerts Henri Joseph, °Haacht op 7 maart 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van Deveuster Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 24, geen vermelding. 

8,8, Imbrechts Pierre, °Haacht op 1 februari 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van Smets Catherine beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, definitief afgewezen “pour surdité reconnu par les 
miliciens.”». 

9,9, Koremans Jean François, °Rijmenam op 3 december 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Moelants Therese 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, goedgekeurd voor de dienst, 
ingelijfd in het 15de reserve divisie infanterie. 

10,10, Moons Jean, °Haacht op 1ste juni 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van François en van Bauweleers Barbe beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, geen vermelding. 

11,11, Neys Arnould, °Haacht op 9 december 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Corneille en van Asselborghs Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 25, geen vermelding. 

12,13, Ronsmans Jean François, °Haacht op 21 juli 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van De Kinder Jeanne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, klompenmaker zijn vader ook klompenmaker, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, geen vermelding. 
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13,14, Thielemans Jean Joseph, °Haacht op 30 augustus 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jeacques en van Grauwen Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, doorverwezen naar 
de klasse van 1823 “pour raideur du cou”. 

14,20, Vanasselberghs Jean François, °Haacht op 26 november 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Hubert en van Vangeel 
Jeanne Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, geen 
vermelding. 

15,19, Vandenbrul Joseph, °Haacht op 12 oktober 1803, dom. Haacht niet bij zijn ouders wonende, zoon van François en van Verschueren Elisabeth 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, goedgekeurd voor de dienst, 
ingelijfd in de15de reserve divisie infanterie. 

16,22, Vanderbeuken Pierre Martin, °Leuven op 27 september 1802, dom. Leuven woonachtig bijzijn ouders, zoon van Charles Joseph Pierre en van 
Aerssen Marie Therese Josephe beiden woonachtig te Haacht, hij was particulier alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, “doit être rayé de la liste 
et conduit devant le gouverneur en vertu de l'article 10 de la loi du 27 avril 1820”. 

17,12, Vanderkrieken Martin, °Haacht op 1 januari 1803, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Jan Baptiste en van wijlen Vierinckx 
Barbe Marie woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn vader wever, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, doorverwezen naar de klasse van 
1823 wegens “faiblesse”. 

18,21, Vandewiele Pierre, °Muizen (militiekanton Vilvoorde) op 16 november 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Godefroid en 
van Vanderarschot Anne Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was wever alsook zijn ouders wevers, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, 
geen vermelding. 

19,18, Vanrillaer Jean Bernard, °Haacht op 16 juni 1803, dom. Haacht, zoon van wijlen Jean François en van wijlen Vanasselborg Barbe, hij was 
dienstbode, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, geen vermelding. 

20,16, Vermeylen Martin, °Haacht op 3 februari 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Henri en van Dercon Anne beiden 
woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, geen vermelding. 

21,17, Verreth Pierre, °Haacht op 6 mei 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Albert en Heremans Jeanne Marie beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, goedgekeurd voor de dienst, ingelijfd in 
het 15de reserve divisie infanterie. 

22,15, Verviers Guillaume, °Haacht op 15 januari 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean en van Beckers Anne Catherine 
beiden woonachtig te Haacht, hij was wever alsook zijn ouders wevers, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, goedgekeurd voor de dienst, ingelijfd in 
het 1ste reserve divisie infanterie. 

23,23, Vanhaecht Louis Egide, °Haacht op 3 juni 1799, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Vandevenne Justine 
Augustine Lucie beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1818 werd doorverwezen naar 
de klasse 1819, 1820, 1821, 1822 omdat hij een broer in dienst had, definitief afgekeurd omdat hij een broer in dienst had. 



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 44 

24,24, Vangeel Pierre François, °Haacht op 23 maart 1800, dom. Haacht, zoon van wijlen Henri en van wijlen Deprins Jeanne Catherine, dienstbode, 
was van de klasse 1819 werd doorverwezen naar de klasse van 1820, 1821, 1822 wegens te zwak, word terug doorverwezen naar de klasse van 
1823 wegens te zwak. 

25,25, Vaninthout Jean Baptiste, °Haacht op 6 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Pierre en van wijlen Decock Anne 
Marie woonachtig te Haacht, dagloner alsook zijn vader dagloner, was van de klasse 1819 is doorverwezen geweest naar de klasse van 1820, 1821, 
1822 wegens “comme frère unique d'un autre en demeure”, word terug doorverwezen naar klasse 1823 wegens dezelfde reden. 

26,26, Vanbuggenhout Jean Baptiste, °Haacht op 11 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean François en van Dewolf 
Jeanne beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1819, was doorverwezen naar de klasse 1820, 
1821, 1822 wegens een broer in dienst, werd weer doorverwezen naar de klasse van 1823 voor dezelfde reden. 
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Klasse van het jaar 1823  
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Anthonis Guilielmus, °Haacht op 10 februari 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Franciscus en van Huybrechts Anne 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was bakkersgast en zijn vader bakker, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, geen vermelding. 

2,2, Bogaerts Guilielmus, °Haacht op 9 april 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Bauweleers Anna Catharina 
beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, ingelijfd in de 1ste afdeling 
infanterie. 

3,3, Decoster Antonius, °Haacht op 14 april 1804, dom. Mechelen niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en Muls Elisabeth beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 13 geen vermelding. 

4,4, Decoster Petrus, °Winksele op 26 juni 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Antoine en van Decoster Anna Maria beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, geen vermelding. 

5.5. Deveuster Albertus, °Haacht op 20 december 1804, dom. Haacht, zoon van wijlen Judocus en van wijlen Verret Joanna, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 14 

6,6, Dirickx Petrus Joannes, °Haacht op 28 oktober 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Keldermans Maria 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, geen vermelding. 

7,7, Hendrickx Cornelius, °Haacht op 21 november 1804, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Ludovicus en van Vangrunderbeeck 
Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, geen vermelding. 

8.8, Jacobs Petrus, °Haacht op 26 mei 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Henricus en van wijlen Vanlanckriet Maria woonachtig 
te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, geen vermelding. 

9,16, Paeps Andreas, °Herent op 1 december 1804, dom, Werchter, zoon van wijlen Joannes Baptista en van wijlen Vantongelen Anna Catharina, 
zijn voogd was Bisaer Petrus dagloner te Haacht, hij was kleermakersgast en zijn voogd dagloner, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, geen 
vermelding. 

10,9, Sanders Joannes Baptista, °Haacht op 15 september 1804, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Joannes Franciscus en van 
wijlen Haelen Joanna Catharina woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader dagloner, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, geen 
vermelding. 

11,10, Sleyp Joannes, °Haacht op 13 februari 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van Decoster Maria beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, geen vermelding. 

12,11, Vancalster Joannes, °Haacht op 12 februari 1804, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guilielmus en van Vercammen 
Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, geen vermelding. 
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13,12, Vandenbrande Jacobus, °Haacht op 19 juni 1804, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van Vandenbrande Elisabetha 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, ingelijfd in de 1ste afdeling infanterie. 

14,13, Van Eyken Petrus Joannes, °Haacht op 26 september 1804, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Andreas en van wijlen 
Vanderhoeven Barbara woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, geen 
vermelding. 

15,14, Vannerum Guilielmus, °Erps-Kwerps op 20 oktober 1804, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van Vannerum Barbara 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dienstmeid, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, geen vermelding. 

16,15, Verbiest Antonius, °Berg op 8 december 1804, dom. Wespelaar niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Guilielmus en van 
Vanhorenbeek Barbara woonachtig te Haacht, Dienstbode en zijn moeder dagloonster, heeft zich niet aangemeld, lotnummer 21, geen vermelding. 

17,17, Van Geel Petrus Franciscus, °Haacht op 23 maart 1800, dom. Haacht, zoon van wijlen Henricus en van wijlen Deprins Joanna Catharina, hij 
was dienstbode, was van de klasse 1819 was doorverwezen naar de klasse van 1820, 1821, 1822 en 1823 voor zwakheid afgekeurd, terug 
doorverwezen naar klasse 1824 als broer in dienst (buiten de jaren). 

18,18, Van Inthout Joannes Baptista, °Haacht op 6 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Petrus en van wijlen Decock Anna 
Maria woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn vader dagloner, was van de klasse 1819, werd doorverwezen naar de klasse van 1820, 
1821, 1822, 1823 voorals zijnde enige broeder en van éénen andere zinneloos, word doorverwezen naar klasse 1824 wegens lichaamsgebreken. 

19,19, Vanbuggenhout Joannes Baptiste, °Haacht op 11 februari 1800, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus en van 
Dewolf Joanna beiden woonachtig te Haacht, was van de klasse 1819 werd doorverwezen naar de klasse van 1820, 1821, 1822, 1823 wegens een 
broer in dienst, werd terug doorverwezen naar de klasse van 1824 wegens dezelfde reden (buiten de jaren) 

20,20, Bastiaens Josephus, °Haacht op 26 september 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder weduwe, zoon van wijlen Petrus en van Staes 
Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, was van de klasse 1822 werd doorverwezen naar de klasse van 1823 
zijnde steun voor zijn moeder, terug doorverwezen naar de klasse van 1824 voor dezelfde reden. 

21,21, Thielemans Joannes Josephus, °Haacht op 30 augustus 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van Grauwen 
Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, was van de klasse 1822 werd doorverwezen naar de 
klasse 1823 voor stijfheid in de hals, ingelijfd in het 4de bataljon veldartillerie. 

22,22, Costers Joannes Baptista, °Haacht op 23 november 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Guilielmus en van 
Aertgeerts Anna Maria woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, was van de klasse 1822 werd doorverwezen naar klasse 
1823 voor zwakheid, ingelijfd in het 15de afdeling infanterie. 

23,23, Vanderkrieken Martinus, °Haacht op 1 januari 1803, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Joannes Baptista en van wijlen 
Vierinckx Barbara Maria woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader dagloner, was van de klasse 1822 doorverwezen naar de klasse 
1823 voor zwakheid, ingelijfd bij de 15de afdeling infanterie. 
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Klasse van het jaar 1824 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Ceuppens Jan Francis, °Haacht op 31 mei 1805, groot 4 voeten en en 11 duim, 1,598m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Petrus en van Lauwers Maria Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 2, 
goedgekeurd. 

2,2, Cleynhens Francis, °Haacht op 25 mei 1805, groot 4 voeten en 11 duim, 1,598m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jan en van 
Bastiaens Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer en zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, goedgekeurd. 

3,3, Coen Jan Baptist, °Haacht op 13 februari 1805, groot 5 voeten en 1 duim, 1,652m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Bartholomeus en van Moons Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was knecht en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, 
goedgekeurd. 

4,4, Decock Cornelis, °Haacht op 18 september 1805, groot 4 voeten en 11 duim, 1,598m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Hendrik en van Boggemans Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was knecht zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, voor 
een jaar vrijgesteld reden kleine maat. 

5,5, Decoster Cornelis, °Haacht op 7 september 1805, grote niet opgegeven, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Jacobus en van 
Holemans Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, voor een jaar 
vrijgesteld reden kleine maat. 

6,6, Haemels Cornelis, °Haacht op 31 december 1805, groot 5 voeten en 1 duim, 1,639m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Francis 
en van Vanderkrieken Maria Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, 
goedgekeurd. 

7,7, Holemans Antoon, °Haacht op 27 augustus 1805, groot 5 voeten, 1,625m, dom. Wespelaar, niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en 
Deron Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was knecht en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, goedgekeurd. 

8,8, Huybrechts Petrus Francis, °Haacht op 14 februari 1805, groot 5 voeten en 2 duim, 1,693m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Jan Baptist en van Lens Anna Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 7, goedgekeurd. 

9,9, Moons Petrus Francis, °Haacht op 22 oktober 1805, groot 5 voeten en 1 duim, 1,652m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Francis en van Bauweleers Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was Landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 15, goedgekeurd. 

10,10, Sanders Guilliam, °Haacht op 15 januari 1805, groot 5 voeten en 3 duim, 1,706m, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen 
Petrus en van Verbinnen Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, 
goedgekeurd. 
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11,11, Swinnens Petrus, °Haacht op 3 november 1805, groot 4 voeten en 9 duim, 1,558m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus 
Francis en van Moons Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, voor 
een jaar vrijgesteld kleine maat. 

12,12, Van Brutzel Jan Baptist, °Haacht op 25 februari 1805, groot niet opgegeven, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jan Baptist en 
van Servranckx Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner alsook zijn ouders dagloners, lotnummer 11, finaal vrijgesteld. 

13,13, Van Dessel Josephus Servatius, °Werchter op 18 februari 1805, groot 5 voeten en 3 duim, 1,706m, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, 
zoon van Petrus Joseph en van wijlen Meeus Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was Organist en zijn vader koster, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 12, goedgekeurd. 

14,14, Vanlanckriet Petrus Joseph, °Haacht op 31 maart 1805, groot 5 voeten en 2 duim, 1,679m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Jan en Van Poeijer Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, 
goedgekeurd. 

15,15, Verbeeck Jan Baptist, °Haacht op 19 april 1805, groot 4 voeten en 9 duim, 1,558m, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Remigius 
en van wijlen Meutermans Maria Anna woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, vrijgesteld voor een jaar te kleine maat. 

16,16, Verreth Albertus, °Haacht op 16 maart 1805, groot 4 voeten en 9 duim, 1,558m, dom. Brussel niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Albertus en van Heremans Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was knecht en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, 
vrijgesteld voor een jaar voor broederdienst. 

17,17, Willems Jan Joseph, °Haacht op 23 januari 1805, groot 5 voeten en 3 duim, 1,706m, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Cornelis en van Meerkens Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was knecht en zijn ouders dagloners, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, voor 
een jaar vrijgesteld broederdienst. 

18,18, Bastiaens Joseph, °Haacht op 26 september 1803, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder weduwe, zoon van wijlen Petrus en van Staes 
Joanna woonachtig te Haacht hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, was van de klasse 1822, 1823 voor reden steun aan zijn moeder 
weduwe, terug voor een jaar vrijgesteld voor dezelfde reden. 

 



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 49 

Klasse van het jaar 1825 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1,Bastiaens Joannes, °Haacht op 7 juni 1806, groot 1,605m, dom. Putte niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Josephus en van Verbinnen 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, voor de dienst 
goedgekeurd. 

2,2, Decat Cornelius Josephus, °Haacht op 14 augustus 1806, groot 1,7m, dom. Beersel niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Franciscus en van Dercon Lucia beiden woonachtig te Haacht, hij is blokmaker en zijn ouders ook blokmakers, heeft zich aangeboden, lotnummer 
11, voor de dienst goedgekeurd. 

3,3, Decoster Joannes Baptista, °Haacht op 12 januariregen 1806, groot 1,726m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Muls Elisabeth, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, voor de dienst goedgekeurd. 

4,4, Gallot Adrianus Franciscus, °Haacht op 5 mei 1806, groot 1,652m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Cornelius en van wijlen 
Mertens Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerkers alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, voor de 
dienst goedgekeurd. 

5,5, Goris Joannes, °Haacht op 13 oktober 1806, groot 1,585m, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Joannes Franciscus en van wijlen 
Hamels Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagwerkers alsook zijn vader, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, voor een jaar vrijgesteld. 

6,6, Mertens Gilles, °Haacht op 30 november 1806, groot 1,730m, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn moeder, natuurlijken zoon van Mertens 
Theresia woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, voor de dienst goedgekeurd. 

7,7, Nijs Petrus, °Haacht op 27 december 1806, groot 1,666m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, natuurlijken zoon van Nijs Maria 
woonachtig te Haacht, hij is dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangeboden, lotnummer 16, voor de dienst goedgekeurd. 

8,8, Thielemans Joannes Baptista, °Haacht op 27 september 1806, groot 1,598m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Michael en 
van Dirickx Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerkers alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, finaal vrij 
gebrek aangezicht. 

9,9, Vancampenhout Petrus Franciscus, °Haacht op 13 september 1806, groot 1,591m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van 
Jacobus en van wijlen Van Vaen Maria Catharina woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 7, voor een jaar vrij gebrek zwakheid. 

10,10, Vanermengem Jacobus, °Haacht op 16 december 1806, groot 1,774m, dom. Aarschot niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Baptista en van Vanhaecht Clara woonachtig te Haacht, hij was student en zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, voor een 
jaar vrij broeder geremplaceerd, 
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11,11, Vangoethem Willem, °Haacht op 12 december 1806, groot 1,693m, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Michael en van 
Bauweleers Maria woonachtig te Haacht, hij was dagwerkers en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 3, voor de dienst 
goedgekeurd. 

12,12, Vanhaecht Felix Willem, ° Haacht op 10 maart 1806, groot 1,632m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Norbert en van 
Stroobants Anna beiden woonachtig te Haacht, Hij was landbouwer alsook zijn ouders Landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, voor de 
dienst goedgekeurd. 

13,13, Vanhaecht Petrus Willem, °Haacht op 28 juni 1806, groot 1,666m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Vandevenne Christina Augusta beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, voor de dienst 
goedgekeurd. 

14,16, Vanlangendonck Hendrik, °Haacht op 24 november 1806, groot 1,558, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Lenseclaes Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, voor een jaar vrij 
gebrek van lengte. 

15,14, Vanmelder Michael, °Haacht op 17 april 1806, groot 1,605, dom. Haacht woonachtig bij zijn voogd, zoon van wijlen Joannes en van wijlen 
Dewijn Joanna zijn voogd was Vanmelder Petrus woonachtig te Haacht, hij was dagwerker zijn voogd was landbouwer, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 18, finaal vrij gesteld reden zinneloos. 

16,15, Vansteenwegen Joannes, °Haacht op 4 juli 1806, groot 1,645m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Verbinnen 
Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, voor de dienst goedgekeurd. 

17,17, Vanvlasselaer Hendrik, °Haacht op 29 november 1806, groot 1,706m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Vandenbroeck Clara beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, voor de dienst 
goedgekeurd,  

18,18, Verbeeck Remigius, °Haacht op 23 mei 1806, groot 1,598m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Michael en van 
Delcon Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, voor de dienst 
goedgekeurd. 

19,19, Verelst Petrus, °Haacht op 16 maart 1806, groot 1,679m, dom. Tildonk niet woonachtig bij zijn moeder, natuurlijken zoon van Verelst Elisabeth 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, voor de dienst goedgekeurd. 

20,20, Bastiaens Josephus, °Haacht op 26 september 1803, groot ( niet vermeld), dom. Haacht bij zijn moeder woonachtig, zoon van wijlen Petrus en 
van Staes Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse 1822 doorverwezen naar de klasse 
van 1824 reden steun aan de moeder weduwe, nogmaals voor een jaar vrijgesteld om dezelfde reden. 

21,21, Willems Joannes Josephus, °Haacht op 23 januari 1805, groot 1,706m, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Cornelius en 
van Meerkens Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1824 was voor een 
jaar vrijgesteld wegens broederdienst, nu nogmaals voor een jaar vrijgesteld wegens broederdienst. 
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Klasse van het jaar 1826 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Anthonis Jacobus, °Haacht op 13 december 1807, groot 1,639m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus en van 
Huybrechts Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was Bakker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, geen vermelding. 

2,2, Bisschop Hendrik, °Tildonk op 11 september 1807, groot onder de maat, dom. Tildonk niet woonachtig bij zijn voogd, zoon van wijlen Joannes 
Baptista en van wijlen Vanlangendonk Joanna woonden bij overlijden te Haacht zijn voogd was Vanlangendonk Petrus woonachtig te Haacht, hij was 
dagwerker alsook zijn voogd, heeft zich aangemeld, lotnummer 28, geen vermelding. 

3,3, Bogaerts Joannes Franciscus, °Haacht op 8 februari 1807, groot 1,605m, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Willem en van wijlen 
Nijs Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn vader, heeft zich aangegeven, lotnummer 17, geen vermelding. 

4,4, Casteels Guilliam Josephus, °Kampenhout op 27 november 1807, groot 1,605m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Philippus en 
van Vansteenweghen Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, 
ingelijfd in de 1ste afdeling infanterie. 

5,5 Claes Joannes Franciscus, °Tildonk op 19 maart 1807, groot 1,659m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn voogd, zoon van wijlen Petrus en van 
wijlen Demeyer Anna Maria zijn voogd was Claes Guilliam woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn voogdheeft zich aangemeld, 
lotnummer 30, geen vermelding. 

6,6, Coen Petrus Franciscus, °Haacht op 19 mei 1807, groot 1,585m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Bartholomeus en van 
Moons Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, geen vermelding. 

7,7, Coppens Michael, °Haacht op 20 april 1807, groot 1,540m, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Hendrik en van Debecker 
Joanna woonachtig te Haacht, hij was wever en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, geen vermelding. 

8,8, Decoster Jacobus, °Haacht op 3 december 1807, groot 1,679m, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van 
Holemans Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 31, geen 
vermelding. 

9,9, Delcon Joannes Franciscus, ° Haacht op 24 februari 1807, groot 1,685m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrianus en van 
Depauw Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 28, geen 
vermelding. 

10,10, De Keijser Jacobus Benedictus, °Haacht op 7 april 1807, groot 1,666m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Baptista 
en van Torfs Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, ingelijfd in de 
eerste afdeling infanterie. 
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11,11, Holemans Petrus, °Haacht op 27 februari 1807, groot 1,693m, dom. Onze-Lieve-Vrouw-Waver, niet woonachtig bij zijn vader, zoon van 
Franciscus en van wijlen Swiggers Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader dagwerker, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 7, finaal vrij wegens lichaamsgebrek. 

12,12, Holemans Joannes Franciscus, °Haacht op 23 november 1807, groot onder de maat, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van 
Jacobus en van Deron Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 20, geen vermelding. 

13,13, Imbrechts Franciscus, °Haacht op 24 juni 1807, groot 1,645m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Joannes en 
van Smedts Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, geen vermelding. 

14,14, Mertens Joannes Baptista, °Haacht op 10 april 1807, groot onder de maat, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Baptista en van Verstreken Joanna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 29. 

15,15, Sanders Adrianus Josephus, °Haacht op 23 januari 1807, groot 1,801m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en 
van Helaerts Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 26, geen 
vermelding 

16,16, Stroobants Jacobus, °Haacht op 12 augustus 1807, groot 1,672m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Vanlangendonk Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, ingelijfd in 
de eerste afdeling infanterie. 

17,17, Theniers Hendrik, °Haacht op 27 maart 1807, groot 1,564m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus en van 
Asselberghs Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, geen vermelding. 

18,18, Vancasteren Jacobus, °Haacht op 6 juni 1807, groot 1,672m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillielmus en van 
Vercammen Joanna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, 
geen vermelding. 

19,19, Vandenabeele Karolus Josephus Maria, °Jodoigne op 19 juni 1807, dom. Parijs (Frankrijk) niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen 
Petrus Cornelius en van Decantes Maria Clara woonachtig te Haacht, hij was schrijver en zijn moeder particuliere, de moeder heeft zich aangemeld 
in zijn plaats, lotnummer 25, geen vermelding. 

20,20, Vandenbrul Joannes Franciscus, °Haacht op 8 juli 1807, groot 1,835m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus 
en van Verschueren Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 27, 
geen vermelding. 

21,21, Vanderwielen Abraham, °Haacht op 30 januari 1807, groot 1,754m, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Godefridus en van 
Vanderaerschot Maria Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was wever alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, geen 
vermelding. 



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 53 

22,22, Vangestel Willem, °Haacht op 1 mei 1807, groot (niet vermeld), dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Vermeylen 
Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, zijn vader heeft zich in zijn plaats aangemeld, lotnummer 12, geen 
vermelding. 

23,23, Van Rillaer Franciscus Josephus, °Haacht op 11 juni 1807, groot (niet vermeld), dom. Tienen niet woonachtig bij zijn voogd, zoon van wijlen 
Joannes Franciscus en van wijlen Vanasselberghs Barbara beiden gewoond in Haacht de voogd is Sander Franciscus woonachtig te Haacht, hij was 
dienstbode en zijn voogd dagwerker, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, geen vermelding. 

24,24, Verbeeck Michael, °Haacht op 28 september 1807, groot 1,585m, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Remigius en van 
Meutermans Maria Anna beiden woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, geen vermelding. 

25,25, Vermeylen Joannes Josephus, °Haacht op 7 maart 1807, groot 1,717m, dom. Haacht. Woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Bauweleers Maria Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, geen 
vermelding. 

26,26, Verret Pierre Joannes, °Haacht op 27 april 1807, groot 1,625, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Albertus en van Hermans 
Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 24, geen vermelding. 

27,27, Bastiaens Josephus, °Haacht op 26 september 1803, groot niet vermeld, dom. Haacht woonde niet bij zijn moeder, zoon van wijlen Perrus en 
van Staes Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1822 tot deze klasse verwezen 
in 1825 als steun van zijn moeder, geen lotnummer, geen vermelding. 

28, 28, Willems Joannes Josephus, °Haacht op 23 januari 1805, groot 1,706, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van Cornelius en 
van Meerkens Theresia woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1824 tot deze klasse 
verwezen in 1825 als een broeder in dienst hebbende. 

29,29, Vanlangendonck Hendrik, °Haacht op 24 november 1806, groot 1,558, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van 
Lenseclaes Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders, tot de klasse van 1825 tot deze klasse verwezen voor 
gebrek aan lengte. 

30,30, Vancampenhout Petrus Franciscus, °Haacht op 13 september 1806, groot 1,591, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van 
Jacobus en van wijlen Vanvaer Maria Catharina woonachtig te Haacht, Dienstknecht zijn vader dagwerker, tot de klasse van 1825, tot deze klasse 
verwezen in 1825 voor zwakheid. 

31,31, Vanermengem Jacobus, °Haacht op 16 december 1806, groot 1,774, dom. Aarschot niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Baptista en van Van Haecht Clara beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders, behoorde tot de klasse van 1825 tot deze 
klasse verwezen in 1825 als hebbende een geremplaceerde broeder. 
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Klasse van het jaar 1827 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Bauweleers Albertus, °Haacht op 13 oktober 1808, groot 1,733, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Debruyn 
Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, finaal vrij wangestalte 
in het aangezicht. 

2,2, Biesaer Joannes Franciscus, °Haacht op 26 september 1808, groot 1,680, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus 
en van Vantongelen Maria Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 
20, voor de dienst goedgekeurd. 

3,3, Coen Joannes Franciscus, °Haacht op 11 juni 1808, groot 1,686, dom. Tienen niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Franciscus en van wijlen 
Van Etteryck Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader dagwerker, heeft zich aangemeld, lotnummer 4, voor de dienst 
goedgekeurd. 

4,4, Decock Joannes, °Haacht op 28 februari 1808, groot onder de maat, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Henricus en van 
Rogemans Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, voor een jaar 
vrij kleine maat. 

5,5, Delcon Michel, °Haacht op 13 december 1808, groot 1,564, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrianus en van Depauw 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, voor een jaar vrij 
kleine maat. 

6,6, Devos Franciscus, °Haacht op 11 oktober 1808, groot 1,535, dom. Muizen niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Willem en van 
Bauweleers Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, voor een jaar vrij 
kleine maat. 

7,7, Dewolf Petrus Franciscus, °Tildonk op 5 juni 1808, groot 1,761, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Vangysel 
Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, voor de dienst goedgekeurd. 

8,8, Geets Petrus Norbertus, °Haacht op 18 september 1808, groot 1,659, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Joannes en 
van wijlen Kumps Elisabeth, hij was dagwerker, heeft zich aangemeld, lotnummer 5, voor de dienst goedgekeurd. 

9,9, Haemels Joannes Baptista, °Haacht op 12 november 1808, groot 1,625, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Franciscus en van 
Vaderkrieken Maria Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, voor 
een jaar vrij een broeder “gepasporteerd”1 en in dienst. 

10,10, Haemels Willem, °Haacht op 23 april 1808, groot 1,649, dom. Haacht, zoon van wijlen Franciscus en van Verbinnen Joanna woonachtig te 
Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, voor een jaar vrij steun van de weduwe. 

 
1 Eervol ontslag uit militaire dienst 
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11,11, Loftter Joannes, °Keerbergen op 28 februari 1808, groot 1,530, dom. Boortmeerbeek niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Chrostoffel en 
van Geets Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, voor 
een jaar vrij kleine maat. 

12,12, Nijs Petrus Franciscus, °Rijmenam op 22 september 1808, groot 1,686, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrianus 
Franciscus en van Janssens Anna Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 14, voor de dienst goedgekeurd. 

13,13, Sleyp Joannes Franciscus, °Haacht op 7 maart 1808, groot 1,666, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van 
Decoster Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, voor de 
dienst goedgekeurd. 

14,14, Smets Joannes, °Haacht op 23 maart 1808, groot 1,733, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes Franciscus en van 
Gyselinck Clara woonachtig te Haacht, hij was molenaar en zijn moeder landbouwster, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, voor de dienst 
goedgekeurd. 

15,15, Swinnens Joannes Franciscus, °Haacht op 13 augustus 1808, groot onder de maat, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus 
Franciscus en van Moons Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 12, voor een jaar vrij kleine maat. 

16,16, Teurfs Petrus, °Haacht op 25 mei 1808, groot niet vermeld, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Baptist en van 
Vandenbosch Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, 
finaal vrij verlies van de neus. 

17,17, Vanhagenborgh Albertus, °Rotselaar op 14 december 1808, groot 1,672, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Hendrik en 
van Deroose Maria Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was smidgast en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, voor 
de dienst goedgekeurd. 

18,18, Verbeeck Franciscus, °Haacht op 9 januari 1808, groot 1,618, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Michael en van 
Dercon Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, voor de dienst 
goedgekeurd. 

19,19, Willems Joannes Josephus, °Haacht op 29 Januari 1805, groot 1,706, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Cornelius en 
van Meerkens Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, was van de klasse 1824 tot deze klasse 
verwezen in 1826 als hebbende een broeder in dienst, finaal vrij broeder gepasporteerd. 

20,20, Vanlangendonck Hendrik, °Haacht op 24 november 1806, groot 1,558, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van Petrus en van 
Lenseclaes Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse 1825 naar deze klasse 
verwezen in 1826 als zijnde enig kind, voor een jaar vrij als enig kind. 
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21,21, Vanermengem Jacobus, °Haacht op 16 december 1806, groot 1,774, dom. Aarschot niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Baptist 
en van Vanhaecht Clara beiden woonachtig te Haacht, behoorde tot de klasse van 1825 naar deze klasse verwezen in 1826 als hebbende een 
broeder geremplaceerd, finaal vrij broeder gepasporteerd. 
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Klasse van het jaar 1828 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Claes Antoon, °Tildonk op 10 september 1809, groot 1,761, dom. Wilsele niet woonachtig bij zijn voogd, zoon van wijlen Petrus en van wijlen 
Demeyer Anna Catharina de voogd was Claes Willem woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook de voogd dagwerker, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 21, voor de dienst goedgekeurd. 

2,2, Decat Joannes Baptist, °Haacht op 25 maart 1809, groot 1,761, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes Franciscus en 
van Dercon Lucia woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, voor de dienst 
goedgekeurd. 

3,3, Decoster Joannes Baptist, °Winksele op 12 april 1809, groot 1,652, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Antoon en van Decoster 
Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, voor de dienst 
goedgekeurd. 

4,4, Depauw Perrus Franciscus, °Haacht op 22 juli 1809, groot 1,605, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Vervloet Maria 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, finaal vrij krommen hals. 

5,5, Dirickx Fernandus Martin, °Haacht op 23 juni 1809, groot 1,652, dom. Kampenhout niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Willem en van 
Vanroy Joanna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was schrijver en zijn ouders herbergiers, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, voor de 
dienst goedgekeurd. 

6,6, Hendrikx Antoon, °Haacht op 30 maart 1809, groot 1,659, dom. Rijmenam niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Ludovicus en van 
Vangrunderbeeck Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader houtzager, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, voor de 
dienst goedgekeurd. 

7,7, Maeremans Petrus, °Haacht op 26 mei 1809, groot 1,535, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus en van 
Asselberghs Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, voor 
een jaar vrij kleine maat. 

8,8, Sanders Joannes Baptist, °Haacht op 30 mei 1809, groot 1,645, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Petrus en van 
Verbinnen Joanna Catharina woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, voor een jaar vrij een broeder gepasporteerd en een in 
dienst. 

9,9, Vanasselberghs Petrus Norbertus, °Haacht op 3 april 1809, groot 1,611, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Hubertus en van 
Vangeel Joanna Cornelia beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 6, voor 
de dienst goedgekeurd. 

10,10, Vanespen Petrus Hubertus, °Haacht op 8 september 1809, groot 1,693, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Willem en van 
Vanasselberghs Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, voor 
de dienst goedgekeurd. 
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11,11, Vanetteryck Joannes Franciscus, °Haacht op 20 december 1809, groot 1,713, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Abraham en 
van Deconinck Joanna Theresia beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 
15, finaal vrij broeder gepasporteerd. 

12,12, Vanhaecht Michiel, °Haacht op 2 december 1809, groot 1,666, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Hendrik en van Vanetteryck 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, voor de dienst 
goedgekeurd. 

13,13, Vanlangendonck Josephus, °Haacht op 12 oktober 1809, groot 1,578, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Vleminckx Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, voor 
een jaar vrij enige zoon steun aan zijn ouders en kleine maat. 

14,14, Vannin Petrus, °Haacht op 5 januari 1809, groot 1,672, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joseph en van Nijs Maria 
woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, finaal vrij broeder gepasporteerd. 

15,15, Van Kriekingen Joannes Josephus, °Haacht op 8 december 1809, groot 1,693, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Martinus en 
van wijlen Dehaes Lucia woonachtig te Haacht, schoenmaker en zijn vader wever, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, finaal vrij kreupel. 

16,16, Verbeeck Cornelius, °Haacht op 27 november 1809, groot onder de maat, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Remi en 
van wijlen Meutermans Maria Anna woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn vader was dagwerker, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, vrij 
voor een jaar kleine maat. 

17,17, Verschooten Joannes Bartholomeus, °Haacht op 10 augustus 1809, groot 1,611, dom. Boortmeerbeek, niet woonachtig bij zijn moeder, zoon 
van wijlen Joannes en van Goris Theresia woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 
14, voor de dienst goedgekeurd. 

 -,-, Vanlangendonk Hendrik, °Haacht op 24 september 1806, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Lenseclaes Elisabeth 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, was van de klasse 1825 werd tot deze klasse doorverwezen wegens 
enig kind, lotnummer 4, voor een jaar vrij wegens enig kind. 

-,-, Haemels Willem, °Haacht op 23 april 1808, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Franciscus en van Verbinnen Joanna 
woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, was van de klasse 1827 werd naar deze klasse doorverwezen wegens steun 
aan zijn moeder, lotnummer 6, voor een jaar vrij steun aan zijn moeder. 

-,-, Devos Franciscus, °Haacht op 11 oktober 1808, dom. Muizen niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Willem en van Bauweleers 
Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn moeder was dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1827, werd naar deze klasse 
doorverwezen wegens te kleine maat, lotnummer 8, voor de dienst goedgekeurd. 

-,-, Haemels Joannes Baptist, °Haacht op 12 september 1808, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Franciscus en van Vaderkrieken 
Maria Lucia beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse 1827 maar werd tot deze klasse 
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doorverwezen wegen een broeder gepasporteerd en een broer in dienst, lotnummer 11, voor een jaar vrij wegens een broeder gepasporteerd en een 
boer in dienst. 

-,-, Swinnens Joannes Franciscus, ° Haacht op 13 augustus 1808, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus en van 
Moons Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse 1827 werd naar deze 
klasse doorverwezen wegens een kleine maat, lotnummer 12, voor een jaar vrij wegens een kleine maat. 
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Klasse van het jaar 1829 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Asselberghs Hubertus, °Haacht op 17 november 1810, groot 1,56, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Engel en van Torfs Anna 
Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, 13 maart voor een 
jaar vrij kleine maat, in dienst 

2,2, Boels Perrus, °Haacht op 25 augustus 1810, groot 1,675, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Lens Petronilla beiden 
woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, 13 maart voor de dienst 
goedgekeurd. 

3,3, Ceulemans Petrus Antoon, °Werchter op 17 januari 1810, groot 1,56, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Franciscus en 
van Somers Joanna Catharina woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, 13 maart voor de dienst goedgekeurd. 

4,4, Derboven Petrus, °Haacht op 13 mei 1810, groot 1,74, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes Baptist en van 
Vandenbosch Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, 13 maart voor 
een jaar vrij wegens steun aan zijn moeder. 

5,5, Devos Petrus Jan, °Haacht op 13 december 1810, groot 1,53, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Willem en van 
Bauweleers Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, 13 maart 
voor een jaar vrij kleine maat. 

6,6, Dewolf Joannes Baptist, °Haacht op 30 augustus 1810, groot 1,72, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Vangysel 
Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, 13 maart voor de 
dienst goedgekeurd. 

7,7, Geens Petrus Franciscus, °Haacht op 6 februari 1810, groot 1,69, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes Franciscus 
en van De Bruyn Elisabeth woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, 13 maart voor een jaar vrij steun aan de weduwe. 

8,8, Holemans Jacobus, °Haacht op 9 januari 1810, groot 1,59, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van Deron Anna 
Catherina beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, 13 maart finaal vrij 
verlies van het rechter oog. 

9,9, Holemans Remi, °Haacht op 14 augustus 1810, groot (onder de maat), dom. Werchter niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Willem en van 
wijlen Duwaert Anna Catharina woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, 13 
maart voor een jaar vrij kleine maat. 

10,10, Huybrechts Petrus Josephus, °Haacht op 21 maart 1810, groot 1,565, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Joannes Baptist en 
van wijlen Lens Maria Christina woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, 13 
maart voor een jaar brij kleine maat, au service. 
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11,11, Nijs Joannes Jacobus, °Haacht op 6 augustus 1810, groot 1,63, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrien Francis en van 
Janssens Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, 13 maart voor 
de dienst goedgekeurd. 

12,12, Van Calster Joannes Josephus, °Haacht op 22 juli 1810, groot 1,63, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Willem en van 
Vercammen Joanna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, 13 maart 
voor de dienst goedgekeurd. 

13,13, Vaninthoudt Perrus Franciscus, °Haacht op 20 augustus 1810, groot 1,52, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Franciscus en van Bosmans Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 20, 13 maart finaal vrij voor ongeneeslijke scrofulose gezwellen. 

14,14, Vanlankriet Joannes Franciscus, °Haacht op 30 april 1810, groot 1,58, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Joannes en van 
wijlen Vanpouder Anna Maria woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn vader dagwerker, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, 13 maart 
finaal vrij verlies van het rechter oog. 

15,15, Vermeylen Joannes, °Haacht op 14 oktober 1810, groot 1,605, dom. Wespelaar niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Hendrik en van 
Delcon Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, 13 maart voor de 
dienst goedgekeurd. 

16,16, Verstraeten Abraham Felix, °Haacht op 13 juni 1810, groot (onder de maat), dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen 
Joannes en van Ver Elst Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, voor 
de dienst goedgekeurd. 

-,-, Vanlangendonck Hendrik, °Haacht op 24 september 1806, groot --, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Lenseclaes 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1825 werd naar deze klasse 
doorverwezen wegens enig kind, 9 februari voor een jaar vrij enig kind. 

-,-, Haemels Willem, °Haacht op 23 april 1808, groot --, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Francis en van Verbinnen Joanna 
woonachtig te Haacht, dagwerker en zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1827 werd naar deze klasse doorverwezen wegens steun 
aan de weduwe, 9 februari voor een jaar vrij steun aan de weduwe. 

-,-, Haemels Joannes Baptist, °Haacht op 12 november 1808, groot --, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Franciscus en van 
Vanderkrieken Maria Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1827 naar 
deze klasse doorverwezen als hebbende een broer gepasporteerd en een broer in dienst, 9 februari voor een jaar vrij wegens een broer 
gepasporteerd en een broer in dienst. 

-,-, Swinnens Joannes Franciscus, °Haacht op 13 augustus 1808, groot --, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus en 
van Moons Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse 1827 naar deze 
klasse doorverwezen wegens te kleine maat, 9 februari voor een jaar vrij te kleine maat. 
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-,-, Vanlangendonck Josephus, °Haacht op 12 oktober 1809, groot --, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Vleminckx 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, behoorde tot de klasse van 1828 werd naar deze klasse 
doorverwezen wegens een kleine maat en als steun voor zijn vader, 9 februari voor een jaar vrij steun aan zijn vader. 

-,-, Maeremans Petrus, °Haacht op 28 mei 1809, groot 1,535, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus en van 
Asselberghs Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1828, naar 
deze klasse doorverwezen wegens een te kleine maat, 9 februari voor een jaar vrij kleine maat. 
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Klasse van het jaar 1830 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Alens Franciscus, °Haacht op 9 mei 1811, groot 1,685, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van ..... en van Steens Elisabeth 
woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 26, 12 maart voor de dienst goedgekeurd. 

2,2, Berlemont Joannes Constantin, °Boortmeerbeek op 28 juli 1811, groot 1,578, dom. Boortmeerbeek niet woonachtig bij zijn ouders, natuurlijke 
zoon van Berlemont Maria Francisca woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, 12 
maart finaal vrij ongeneesbaar scrofulose. 

3,5, Cleynhens Adrianus Henricus, °Haacht op 8 juli 1811, groot 1,570, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Bastiaens 
Maria beiden woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, 12 maart voor een jaar vrij kleine lengte. 

4,3, De Coster Michiel, °Haacht op 21 maart 1811, groot 1,500, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van Holemans 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, 12 maart voor een jaar 
vrij kleine lengte. 

5,4, Deleus Cornelius, °Haacht op 23 oktober 1811, groot 1,580, dom. Wespelaar, zoon van wijlen !...... en van wijlen Gallot Joanna Catharina de 
voogd was Gallot Cornelius woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn voogd landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 28, 12 maart VOO 
de dienst goedgekeurd. 

6,6, Gobbens Josephus, °Haacht op 10 april 1811, groot 1,627, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Boets Anna 
Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, 12 maart voor de dienst 
goedgekeurd. 

7,7, Grootaerts Joannes Baptist, °Haacht op 2 november 1811, groot 1,646, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van 
Gorgens Maria Josepha beiden woonachtig te Haacht, hij was slachter alsook zijn vader slachter, heeft zich aangemeld, lotnummer 16 12 maart 1830 
voor een jaar vrij enig kind 

8,8, Haemels Hendrik, °Haacht op 26 juni 1811, groot 1,650, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Franciscus Josephus en van 
Asselberghs Maria Anna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, 12 maart voor 
een jaar vrij steun aan zijn moeder weduwe. 

9,9, Imbrechts Joannes Baptist, °Haacht op 15 oktober 1811, groot 1,620, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Smets 
Joanna beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, 12 maart finaal vrij 
broeder ontslagen. 

10,10, Meerkens Franciscus, °Haacht op 10 mei 1811, groot 1,590, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, natuurlijken zoon van Meerkens Anna 
Catharina woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, 12 maart voor een jaar vrij 
vlek op rechter oog. 
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11,11, Piot Willem, °Haacht op 12 juli 1811, groot 1,635, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Van Caster Lucia beiden 
woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, 12 maart voor de dienst goedgekeurd. 

12,12, Raeymaeckers Karel Francis, °Haacht op 20 maart 1811, groot 1,61, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus en 
van Moons Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was koperslager alsook zijn vader koperslager, heeft zich aangemeld, lotnummer 25, 12 maart 
voor een jaar vrij enige zoon. 

13,13, Swinnens Francis Hendrik, °Haacht op 24 juli 1811, groot 1,525, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Baptist en van 
Moons Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, 12 maart voor een 
jaar vrij kleine lengte. 

14,14, Vanderkrieken Michiel, °Haacht op 25 augustus 1811, groot 1,625, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Baptist en van 
Virinck Barbara Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 27, 12 maart 
finaal vrij broeder ontslagen. 

15,15, Vansteenwegen Joannes Francis, °Haacht op 26 februari 1811, groot 1,595, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Petrus 
en van Verbinnen Anna Maria woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, 12 maart 
finaal vrij doofheid door de miliciens geconstateerd. 

16,16, Verbeeck Perrus, °Haacht op 21 februari 1811, groot 1,760, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van wijlen Michael en van 
Delcon Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn moeder was dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, 20 april voor de 
dienst goedgekeurd. 

17,17, Verbinnen Petrus Josephus, °Haacht op 27 juni 1811, groot 1,685, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Francis en van Staes 
Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 24, 12 maart voor de 
dienst goedgekeurd. 

18,18, Verret Jacobus, °Haacht op 4 september 1811, groot 1,625, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Albert en van Heremans 
Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, 12 maart voor de dienst 
goedgekeurd,  

1,1, Haemels Willem, °Haacht op 23 april 1808, groot -----, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Francis en van Verbinnen 
Jeanne woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, tot de klasse van 1827 tot deze verwezen in 1829 wegens steun aan 
de weduwe, lotnummer 6, 8 februari voor een jaar vrij wegens steun aan de weduwe, 

2,2, Haemels Joannes Baptiste, °Haacht op 12 november 1808, groot ------, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Franciscus en van Van 
Der Kriecken Maria Anna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1827 tot deze klasse 
verwezen in 1829 als hebbende een broeder gepasporteerd en een in dienst, lotnummer 11, 8 februari twee broeders ontslagen finaal vrijgesteld. 
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3,3, Swinnen Joannes Franciscus, °Haacht op 13 augustus 1809, groot -----, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus en 
van Moons Anna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1827 tot deze 
klasse doorverwezen wegens te kleine maat, lotnummer 12, 8 februari finaal vrij wegens kleine maat. 

4,4, Vanlangendonck Josephus, °Haacht op 12 oktober 1809, groot -------, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn vader, zoon van wijlen Petrus en van 
wijlen Vleminckx Elisabeth, hij was landbouwer, behoorde tot de klasse van 1828 tot deze klasse doorverwezen wegens steun aan de vader, 
lotnummer 10, 8 februari tot de dienst goedgekeurd. 

5,5, Maeremans Petrus, °Haacht op 26 mei 1809, groot 1,535, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus en van 
Asselberghs Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1828 tot deze 
klasse doorverwezen wegens kleine maat, lotnummer 11, 8 februari voor een jaar vrijgesteld wegens kleine maat. 

6,6, Holemans Remigius, °Haacht op 14 augustus 1810, groot -----, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Willem en van wijlen 
Duwaert Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze 
klasse doorverwezen kleine lengtemaat, lotnummer 7, 8 februari voor een jaar vrijgesteld wegens kleine lengtemaat. 

7,7, Asselberghs Hubertus, °Haacht op 17 november 1810, groot 1,560, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Engel en van Torfs Anna 
Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze klasse 
doorverwezen wegens kleine maat, lotnummer 8, 8 februari voor de dienst goedgekeurd. 

8,8, Geens Petrus Franciscus, °Haacht op 6 februari 1810, groot 1,690, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes Franciscus 
en van Debruyne Elisabeth woonachtig te Haacht, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze klasse doorverwezen wegens steun aan de weduwe, 
lotnummer 10, 8 februari voor een jaar vrijgesteld wegens steun aan de weduwe. 

9,9, Huybrechts Petrus Josephus, °Haacht op 21 maart 1810, groot -----, dom. Haacht woonachtig bij de vader, zoon van Joannes Baptist en van 
wijlen Lens Maria Theresia woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze klasse 
doorverwezen wegens kleine maat, lotnummer 11, 8 februari voor de dienst goedgekeurd. 

10,10, Devos Petrus Joannes, °Haacht op 13 december 1810, groot 1,53, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Willem en van 
Bauweleers Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, behoorde tot de klasse van 1829 naar deze 
klasse doorverwezen wegens kleine maat, lotnummer 14, 8 februari voor een jaar vrijgesteld wegens zwakheid. 
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Klasse van het jaar 1831 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Decock Petrus Franciscus, °Haacht op 3 maart 1812, groot 1,710, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Petrus en van 
Vanhaecht Theresia woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, 11 maart 
vrijgesteld voor een jaar als steun aan de weduwe. 

2,2, De Keyser Joannes Josephus, °Haacht op 2 juli 1812, groot 1,700, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jan Baptist en 
van Sanders Anna Catharina woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, 
lotnummer 11, 12 maart goedgekeurd voor de dienst. 

3,3, Derboven Cornelius, °Haacht op 9 juli 1812, groot 1,560, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes en van Van Den 
Bosch Joanna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, 11 maart vrijgesteld 
voor een jaar scrofuleus. 

4,4, Devos Guilliam, °Haacht op 18 november 1812, groot 1,506, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Guilliam en van 
Bauweleers Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, 11 maart 
vrijgesteld voor een jaar kleine maat. 

5,5, Janssens Petrus Leander, °Haacht op 27 februari 1812, groot 1,720, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Joannes en van 
Grootaers Joanna Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was Timmerman alsook zijn vader Timmerman, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, 11 
maart goedgekeurd voor de dienst. 

6,6, Huybrechts Joannes Franciscus, °Haacht 29 november 1812, groot -----, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Joannes Baptist en 
van wijlen Lens Maria Theresia woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, 
vrijgesteld voor een jaar wegens kleine maat. 

7,7, Maeremans Joannes Baptist, °Haacht op 25 februari 1812, groot 1,600, dom. Rijmenam niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Franciscus en van Asselberghs Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, 11 maart voor de dienst 
goedgekeurd. 

8,8, Mertens Petrus Franciscus, °Haacht op 2 november 1812, groot 1,610, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van Staes 
Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, 11 maart voor de 
dienst goedgekeurd. 

9,9, Nijs Joannes Baptist, °Haacht op 10 november 1812, groot 1,540, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Adrianus Franciscus en 
van Janssens Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 28, 11 maart 
vrijgesteld voor een jaar steun aan de weduwe. 

10,10, Sanders Adrien, °Haacht op 4 januari 1812, groot 1,690, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon wijlen Petrus en van Verbauwen Anna 
Catharina woonachtig te Haacht, hij was dagwerker zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, finaal vrijgesteld (frère congédié) 
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11,11, Vanasselberghs Joannes Josephus, °Haacht op 5 januari 1812, groot 1,610, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen 
Guillelmus en van Anthonis Anna Catharina, woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 
29, 11 maart vrijgesteld voor een jaar steun aan de weduwe. 

12,12, Vanderoirschot Joannes Baptist, °Haacht op 4 augustus 1812, groot 1,613, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Henricus en van 
Van Etteryck Anna beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 31, voor de 
dienst goedgekeurd. 

13,13, Vanderoirschot Guillielmus, °Haacht op 28 oktober 1812, groot 1,481, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Abraham 
Frederic en van Schodts Joanna Catharina woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 
30, 11 maart vrijgesteld voor een jaar kleine maat. 

14,14, Vanderwielen Gommarus, °Haacht op 14 oktober 1812, groot 1,670, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Godfridus en van 
Vanderoirschodt Maria Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was wever alsook zijn vader wever, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, 11 
maart voor de dienst goedgekeurd. 

15,15, Van Eeckhout Joannes Franciscus, °Haacht op 28 juli 1812, groot 1,540, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillielmus en van 
Bastiaens Barbara beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 21, 11 maart 
voor een jaar vrijgesteld kleine maat. 

16,16, Van Espen Philippus Gregorius, °Haacht op 23 februari 1812, groot 1,625, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillielmus en 
van Asselberghs Isabelle beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 27, 11 
maart vrij voor een jaar een broer in dienst. 

17,17, Vanhaecht Hendrik Ferdinand, °Haacht op 28 mei 1812, groot 1,700, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus en van 
Vandevenne Augustina beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, 11 
maart, voor de dienst goedgekeurd. 

18,18, Vaninthoudt Franciscus Josephus, °Haacht op 26 januari 1812, groot 1,655, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes 
Franciscus en van Bosmans Anna Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich 
aangemeld, lotnummer 13, 11 maart finaal vrijgesteld (scrophule incurable) 

19,19, Vanrillaer Petrus, °Haacht op 24 maart 1812, groot 1,550, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Bernardus en van Feyaerts 
Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, voor de dienst 
goedgekeurd. 

20,20, Verbeeck Josephus, °Werchter op 10 november 1812, groot 1,510, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, natuurlijken zoon van 
Verbeeck Anna Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, 11 maart voor 
een jaar vrijgesteld kleine maat. 
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21,21, Wouters Petrus Joannes, °Haacht op 13 augustus 1812, groot 1,545, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Abraham en 
van Goovaerts Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was dagwerker zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, 11 maart vrij 
gesteld voor een jaar steun aan de weduwe. 

1,1, Haemels Guilliam, °Haacht op 23 april 1808, groot -----, dom. Haacht, zoon van wijlen Franciscus en van wijlen Verbinnen Joanna, hij was 
dagwerker, behoorde tot de klasse van 1827 doorverwezen naar deze klasse wegens steun aan de weduwe, geen lotnummer, 7 februari voor de 
dienst goedgekeurd. 

2,2, Maeremans Petrus, °Haacht op 26 mei 1809, groot 1,535, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes Franciscus en van 
Asselberghs Anna Catharina beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1828 naar 
deze klasse doorverwezen wegens kleine maat, geen lotnummer, 7 februari finaal vrijgesteld wegens kleine maat. 

3,3, Holemans Remigius, °Haacht op 14 augustus 1810, groot ------, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn vader, zoon van Guilliam en van wijlen 
Duwaert Anna Catharina woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn vader landbouwer, behoorde tot de klasse van 1829 doorverwezen 
naar deze klasse wegens kleine maat, geen lotnummer, 7 februari vrijgesteld voor een jaar kleine maat. 

4,4, Geens Petrus Franciscus, °Haacht op 6 februari 1810, groot 1,690, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Joannes Franciscus 
en van Debruyne Elisabeth, hij was landbouwer en zijn moeder landbouwster, behoorde tot de klasse van 1829 naar deze klasse doorverwezen 
wegens steun aan de weduwe, 7 februari voor een jaar vrijgesteld wegens steun aan de weduwe. 

5,5, Devos Petrus Joannes, °Haacht op 13 december 1810, groot 1,530, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Guillielmus en van 
Bauweleers Anna Catharina woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, behoorde tot de klasse van 1829 naar deze 
klasse doorverwezen wegens zwakheid, 7 februari vrijgesteld voor een jaar wegens zwakheid. 

6,6, Meerkens Franciscus, °Haacht op 10 mei 1811, groot 1,590, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, natuurlijke zoon van Meerkens Anna 
Catharina woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1830 naar deze klasse 
doorverwezen wegens een vlek op het rechter oog, 7 februari voor een jaar vrijgesteld wegens een vlek op het rechter oog. 

7,7, Haemels Hendrik, °Haacht op 26 juni 1811, groot 1,650, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Franciscus Joseph en van 
Asselberghs Maria Anna woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1830 naar deze 
klasse doorverwezen wegens steun aan de weduwe, 7 februari goedgekeurd voor de dienst. 

8,8, Grootaerts Joannes Baptist, °Haacht op 2 november 1811, groot 1,646, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacobus en van 
Gorgens Maria Josepha beiden woonachtig te Haacht, hij was slager alsook zijn vader slager, behoorde tot de klasse 1830 tot deze klasse 
doorverwezen wegens enige kind, 11 maart voor een jaar vrijgesteld wegens enig kind. 

9,9, Cleynhens Adrien Hendrik, °Haacht op 8 juli 1811, groot 1,570, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Joannes en van Bastiaens 
Maria beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, behoorde tot de klasse van 1830 tot deze klasse doorverwezen 
wegens kleine lengte, 7 februari goedgekeurd voor de dienst. 



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 69 

10,10, Swinnen Frederik Hendrik, ° Haacht op 24 juli 1811, groot 1,525, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Petrus Franciscus en van 
Moons Maria beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1830 wegens kleine lengte, 
7 februari vrij gesteld voor een jaar wegens kleine lengte. 
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Klasse van het jaar 1832 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1.10, Bastiaens Gaspar, °Haacht op 4 januari 1813, groot 1,599, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Paschase en van Vermeiren Anne 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 13, 13 maart 1832 
enige zoon vrijgesteld voor een jaar. 

2,8, De Cock Pierre, °Haacht op 23 november 1813, groot 1,603, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Torfs Anna 
Catherine beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, 13 maart goedgekeurd 
voor de dienst. 

3,7, De Coster Philippe, °Winksele op 11 juni 1813, groot 1,672, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Antoine en van Decoster Anne 
Marie beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, 13 maart goedgekeurd voor 
de dienst. 

4,13, Geens François Joseph, °Haacht op 24 maart 1813, groot 1,605, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean François en 
van De Bruyn Elisabeth woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 11, 13 maart 
goedgekeurd voor de dienst. 

5,6, Gobbens Jean, ° Haacht op 4 juni 1813, groot 1,542, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacques en van Van Etterryck Anne 
beiden woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 18, 13 maart kleine maat. 

6,11, Meylemans Guillaume, °Haacht op 19 september 1813, groot 1,597, dom. Haacht woonachtig te Haacht, zoon van Jean François en van 
Asselberghs Anne Catherine beiden woonachtig te Haacht, dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 14, 13 maart 
goedgekeurd voor de dienst. 

7,12, Staes Pierre François, °Haacht op 10 februari 1813, groot 1,649, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Bosmans 
Jeanne beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, 13 maart 
goedgekeurd voor de dienst. 

8,3, Swinnen Pierre Jacques, °Haacht op 15 april 1813, groot 1,663, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Mertens 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, dagwerker en zijn vader garde-champêtre, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, 13 maart goedgekeurd voor 
de dienst. 

9,5, Theniers Pierre François, °Haacht op 7 april 1813, groot 1,667, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean François en van 
Asselberghs Elisabeth woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, heeft zich aangemeld, lotnummer 12, 13 maart 
goedgekeurd voor de dienst. 

10,4, Vanderkrieken Jacques, °Haacht op 1 oktober 1813, groot 1,582, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Martinus en van wijlen 
Dehaes Lucie woonachtig te Haacht, hij was wever alsook zijn vader wever, heeft zich aangemeld, lotnummer 10, 13 maart goedgekeurd voor de 
dienst. 
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11,2, Vandeven Henri Joseph, °Haacht op 25 maart 1813, groot 1,682, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jacques en van 
Vagoethem Marie Anne woonachtig te Haacht, houtdraaier en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, 13 maart voor een jaar 
vrijgesteld wegens steun aan zijn moeder. 

12,9, Vansteenwegen Corneille Joseph, °Haacht op 3 september 1813, groot 1,540, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen 
Pierre en van Verbinnen Therese woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, 13 
maart voor een jaar vrijgesteld wegens kleine maat. 

13,1, Verschooten François, °Haacht op 19 oktober 1813, groot 1,542, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean en van Goris 
Therese woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 17, 13 maart voor een jaar 
vrijgesteld wegens kleine maat. 

1,-, Holemans Rémy, °Haacht op 14 augustus 1810, groot -----, dom. Werchter niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van wijlen 
Duwaerts Anne Catherine woonachtig te Haacht, landbouwer alsook zijn vader landbouwer, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze klasse 
doorverwezen wegens kleine maat, 6 februari definitief vrijgesteld wegens kleine maat. 

2,-, Geens Pierre François, °Haacht op 6 februari 1810, groot 1,690, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Jean François en van 
Debruyn Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze klasse 
doorverwezen wegens steun aan zijn moeder, 6 februari vrijgesteld voor een jaar wegens steun aan zijn moeder. 

3,-, Devos Pierre Jean, °Haacht op 13 december 1810, groot 1,530, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Guillaume en van 
Bauweleers Elisabeth woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn moeder landbouwster, behoorde tot de klasse van 1829 tot deze klasse 
doorverwezen wegens zwakheid, 6 februari goedgekeurd voor de dienst. 

4,-, Meerkens François, ° Haacht op 10 mei 1811, groot 1,590, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, natuurlijken zoon van Meerkens Anne 
Catherine woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn moeder dagwerkster, behoorde tot de klasse van 1830 tot deze klasse doorverwezen 
wegens een vlek op het rechter oog, 6 februari voor een jaar vrijgesteld wegens een vlek op het rechter oog. 

5,-, Grootaerts Jean Baptiste, °Haacht op 2 november 1811, groot 1,646, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacques en van Gorgens 
Marie Josephe beiden woonachtig te Haacht, slager alsook zijn vader slager, behoorde tot de klasse van 1830 tot deze klasse doorverwezen wegens 
enig kind, 6 februari vrijgesteld voor een jaar als enig kind. 

6,-, Swinnen Frederic Henri, °Haacht op 24 juli 1811, groot 1,525, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre François en van Moons 
Marie beiden woonachtig te Haacht, dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, behoorde tot de klasse van 1830 tot deze klasse doorverwezen 
wegens kleine maat, 6 februari goedgekeurd voor de dienst. 
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Klasse van het jaar 1833 
Province du Brabant méridional, 19e Canton de Milice, Commune de Haecht 

1,1, Ceulemans François, °Werchter op 11 juli 1814, groot 1,72, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen François en van Somers 
Jeanne Catherine woonachtig te Haacht, hij was dagloner en zijn moeder dagloonster, heeft zich aangemeld, lotnummer 26, 12 maart goedgekeurd 
voor de dienst. 

2,2, Cleynhens Adrien, °Haacht op 26 augustus 1814, groot 1,630, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van De Cock 
Marie Anne beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 16, goedgekeurd voor 
de dienst. 

3,3, Coen Jacques, °Haacht op 13 oktober 1814, groot -----, dom. Haacht woonachtig bij zijn vader, zoon van Francis en van wijlen Van Etteryck 
Elisabeth woonachtig te Haacht, dagwerker alsook zijn vader dagwerker, heeft zich aangemeld, lotnummer 28, vrijgesteld voor een jaar als hebbende 
een broer in dienst en kleine maat. 

4,4, Decock Pierre, °Haacht op 11 maart 1814, groot 1,647, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Henri en van Roggemans Jeanne 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer14, vrijgesteld broer in dienst. 

5,5, De Wyngaert Jean Baptiste, °Haacht op 11 mei 1814, groot 1,76, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van Stroobants 
Barbe beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 19, goedgekeurd voor de 
dienst. 

6,6, Dirickx Jean Alexandre, °Haacht op 8 augustus 1814, groot 1,670, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Guillaume en van Vanroy 
Jeanne Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was kuiper en zijn ouders herbergiers, heeft zich aangemeld, lotnummer 8, vrijgesteld broer in 
dienst. 

7,7, Goovaerts Jacques, °Haacht op 31 augustus 1814, groot ----, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Michel en van Boon Anne 
Marie beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 9, vrijgesteld kleine maat. 

8,8, Hemeleers Jean, °Haacht op 28 februari 1814, groot 1,63, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre en van Devroey Jeanne 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 25, goedgekeurd voor de dienst. 

9,9, Hendrickx Guillaume, °Haacht op 6 november 1814, groot 1,71, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Louis en van 
Vangrunderbeeck Marie Anne beiden woonachtig te Haacht, hij was houtzager en zijn vader houtzager, heeft zich aangemeld, lotnummer 23, 
goedgekeurd voor de dienst. 

10,10, Leys Jean Baptiste, °Baal op 16 november 1814, groot 1,715, dom. Haacht woonachtig bij zijn moeder, zoon van wijlen Pierre en van 
Baumans Jeanne woonachtig te Haacht, hij was dagwerker en zijn moeder dagwerkster, heeft zich aangemeld, lotnummer 15, vrijgesteld wegens 
enig kind. 
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11,11, Mertens Pierre François, °Haacht op 7 november 1814, groot 1,550, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van François en van Frans 
Anne Catherine beiden woonachtig te Haacht, hij was landbouwer alsook zijn ouders landbouwers, heeft zich aangemeld, lotnummer 24, 
goedgekeurd voor de dienst. 

12,12, Paternoster Josse, °Boortmeerbeek op 27 oktober 1814, groot ----, dom, Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Pierre Joseph en van 
wijlen (Debaeke) Josephine Caroline woonachtig te Haacht, hij was kleermaker alsook zijn vader kleermaker, heeft zich aangemeld, lotnummer 22, 
vrijgesteld kleine maat. 

13,13, Pira Guillaume, °Haacht op 20 juli 1814, groot 1,685, dom. Haacht niet woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van Everaerts 
Elisabeth beiden woonachtig te Haacht, hij was dienstbode en zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 7, goedgekeurd voor de 
dienst. 

14,14, Sleyp Pierre, °Haacht op 8 juni 1814, groot 1,700, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jacques en van De Coster Anne Marie 
beiden woonachtig te Haacht, hij was dagwerker alsook zijn ouders dagwerkers, heeft zich aangemeld, lotnummer 20, goedgekeurd voor de dienst. 

15,15, Smets Pierre Jean, °Haacht op 16 januari 1814, groot 1,65, dom. Rebecq niet woonachtig bij zijn moeder, zoon van Jean François en van 
Gyselinckx Claire beiden woonachtig te Haacht, hij was schrijver en zijn moeder huishoudster, heeft zich aangemeld, lotnummer 27, vrijgesteld broer 
vervangt.. 

16,16, Steens Pierre Joseph, °Haacht op 29 augustus 1814, groot 1,678, dom. Haacht woonachtig bij zijn ouders, zoon van Jean Baptiste en van De 
Coster Anne Marie beiden woonachtig te Haacht 
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INDEX op de namen 

Noot: Deze index is door mij manueel aangemaakt door het intikken van de achternamen van de miliciens en van hun ouders. Daardoor komen de 
namen soms meermaals voor op een zelfde bladzijde. Ook is bij het opmaken vastgesteld dat de schrijfwijze van de namen van jaar tot jaar kan 
veranderen. Hou daar dus rekening mee bij het opzoeken.(Paul De Clerck) 

 
Aerssen, 37, 41, 43,  
Aertgeerts, 5, 17, 23, 24, 30, 33, 

42, 46,  
Alens, 63,  
Anthonis, 25, 45, 51, 67,  
Antonus, 5,  
Arnaut, 11,  
Asselberghe, 25,  
Asselberghs, 3, 52, 57, 60, 62, 

63, 65, 66, 67, 68, 70,  
Asselborghs, 42,  
Bal, 7,  
Bart, 17, 34,  
Barth, 20, 27,  
Barts, 16,  
Bastaens, 21,  
Bastiaens, 3, 5, 19, 24, 27, 28, 

31, 33, 34, 36, 39, 42, 46, 47, 
48, 49, 50, 53, 63, 67, 68, 70, 
72,  

Bauweleers, 3, 10, 16, 21, 25, 
26, 28, 30, 33, 34, 42, 45, 47, 
50, 53, 54, 58, 60, 65, 66, 68, 
71,  

Beckers, 5, 10, 23, 26, 30, 31, 
43,  

Benoit, 36,  
Berlemont, 63,  
Biesaer, 54,  
Bisschop, 51,  

Blockmans, 14,  
Boeckstijns, 5,  
Boels, 9, 10, 15, 36, 60,  
Boets, 63,  
Bogaerts, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 

17, 21, 28, 34, 36, 45, 51,  
Boggemans, 47,  
Bollijn, 8,  
Bols, 20, 28,  
Boogaerts, 25,  
Boon, 7, 10, 13, 72,  
Bosmans, 12, 61, 67, 70,  
Bruijlants, 8,  
Bruwiers, 17,  
Budts, 11,  
Buelens, 3, 7, 12, 21, 29, 35,  
Bulens, 25,  
Buls, 3, 4, 21, 22, 28, 29, 31, 

33, 35, 36, 38, 39,  
Casteels, 51,  
Ceulemans, 60, 72,  
Ceuppens, 47,  
Claes, 51, 57,  
Claessens, 13,  
Cleijnens, 3, 21,  
Cleijnhens, 5, 10, 13, 14, 24,  
Cleynens, 28,  
Cleynhens, 39, 42, 47, 63, 68, 

72,  
Clijnens, 31,  

Cloetens, 35, 40,  
Clynhens, 33,  
Coen, 47, 51, 54, 72,  
Coppens, 6, 7, 18, 19, 25, 27, 

31, 32, 35, 36, 37, 51,  
Coremans, 11, 21, 28, 33,  
Corijns, 13,  
Cornelis, 8, 16, 37,  
Costers, 17, 26, 42, 46,  
Daniels, 31,  
Debaeke, 73,  
Debecker, 10, 11, 13, 51,  
De Bruiere, 5,  
Debruijn, 12,  
Debruijne, 10,  
Debruyn, 33, 39, 54,  
De Bruyn, 60, 70, 71,  
Debruyne, 42, 65, 68,  
Decanter, 14,  
Decantes, 52,  
Decat, 4, 5, 16, 22, 24, 29, 33, 

49, 57,  
Decauter, 3, 21, 28, 36,  
Decock 
Decock, 5, 8, 16, 20, 22, 30, 35, 

38, 39, 40, 44, 46, 47, 54, 66, 
72,  

De Cock, 70, Cock, 72,  
Deconinck, 14, 25, 32, 33, 35, 

37, 40, 58,  

Decoster, 9, 16, 24, 36, 39, 42, 
45, 47, 49, 51, 55, 57, 70,  

De Coster, 6, 63, 70, 73,  
Degroodt, 25,  
Dehaes, 20, 27, 58, 70,  
Dehondt, 36,  
Dejonghe, 12,  
Dekeyser, 33,  
De Keijser, 7, 51, 66, 
De Kinder, 42,  
Delcon, 4, 5, 6, 20, 22, 24, 28, 

29, 36, 50, 51, 54, 61, 64,  
Deleus, 6, 24, 63,  
Demeyer, 51, 57,  
Depauw, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 

21, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 51, 
54,  

Depauw, 57,  
Depelsmaeker, 5,  
Deprins, 34, 38, 44, 46,  
Derboven, 6, 9, 11, 13, 60, 66,  
Dercon, 3, 9, 25, 31, 32, 33, 35, 

37, 43, 49, 55, 57,  
Dereijs, 12,  
Derom, 16,  
Deron, 37, 47, 52, 60,  
Deroose, 55,  
Deveuster, 42, 45,  
Devos, 42, 54, 58, 60, 65, 66, 

68, 71,  



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 75 

Devroey, 72,  
Dewijn, 50,  
Dewijngaerd, 4,  
Dewijngaert, 22, 26, 4,  
Dewolf, 10, 26, 38, 41, 46, 54, 

60,  
De Wolf, 34,  
Dewyngaert, 29,  
De Wyngaert, 72,  
Diddens, 5, 23, 30,  
Dirickx, 45, 49, 57, 72,  
Duwaert, 60, 65, 68,  
Duwaerts, 71,  
Elsen, 26,  
Engelborghs, 10,  
Eskens, 16,  
Everaerts, 73,  
Feijaerts, 6,  
Feyaerts, 40, 67,  
Fijaerts, 25,  
Filppaer, 12,  
Frans, 73,  
Gallet, 13, 18,  
Gallot, 19, 25, 27, 49, 63,  
Geens, 60, 65, 68, 70, 71,  
Geets, 6, 7, 11, 16, 24, 54, 55,  
Gobbens, 14, 16, 63, 70,  
Gobbers, 15, 31,  
Goltfus, 8, 12, 13, 17, 23, 30,  
Goovaerts, 4, 8, 9, 12, 16, 22, 

29, 42, 68, 72,  
Gorgens, 63, 68, 71,  
Goris, 6, 25, 49, 58, 71,  
Grammeth, 11,  
Grammets, 17,  
Grauwen, 17, 34, 43, 46,  

Grietens, 6, 7, 8, 9, 31,  
Grootaers, 66,  
Grootaerts, 63, 68,  
Groothaers, 13,  
Groothaerts, 13,  
Guldentops, 11,  
Gyselinck, 55,  
Gyselinckx, 73,  
Haelen, 45,  
Haelens, 18,  
Haemels, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 
30, 33, 47, 54, 58, 61, 63, 64, 
68,  

Halens, 19, 27,  
Hamels, 49,  
Helaerts, 39, 52,  
Hemeleers, 72,  
Hendricks, 13, 33, 39,  
Hendrickx, 45, 72,  
Hendrikx, 57,  
Heremans, 43, 48, 64,  
Hermans, 53,  
Holemans, 33, 39, 42, 47, 51, 

52, 60, 63, 65, 68, 71,  
Huijbrechts, 5, 14,  
Huybrechts, 25, 45, 47, 51, 60, 

65, 66,  
Imbrechts, 18, 19, 27, 33, 42, 

52, 63,  
Jacobs, 45,  
Janssens, 10, 12, 13, 14, 55, 

61, 66,  
Keldermans, 45,  
Kennis, 6, 24,  
Kentiers, 10,  

Kest, 8,  
Kestens, 9,  
Ketteken, 11,  
Koeckelberghs, 17,  
Koremans, 42,  
Kosters, 17, 22, 23, 29, 30,  
Kumps, 54,  
Lambeir, 6,  
Lambrechts, 5,  
Lathauwers, 13,  
Lauwers, 47,  
Lens, 4, 22, 26, 29, 29, 33, 39, 

47, 60, 65, 66,  
Lensclaes, 32,  
Lenseclaes, 50, 53, 55, 58, 61,  
Leys, 72,  
Loftter, 55,  
Maeremans, 57, 62, 65, 66, 68,  
Maes, 6, 24,  
Major, 6,  
Martens, 27,  
Meerkens, 6, 7, 12, 24, 36, 40, 

48, 50, 53, 55, 63, 68,  
Meeus, 6, 8, 9, 11, 14, 26, 48,  
Mertens, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 33, 
37, 40, 49, 49, 52, 66, 70, 73,  

Meutermans, 14, 48, 53, 58,  
Meylemans, 70,  
Michiels, 9, 15, 22, 29,  
Moelants, 21, 28, 33, 42,  
Moens, 35, 36,  
Moons, 25, 32, 42, 47, 48, 51, 

55, 59, 61, 64, 65, 69, 71,  
Muls, 36, 39, 45, 49,  
Neerkens, 7,  

Neutermans, 10,  
Neys, 42,  
Nijs, 33, 40, 49, 51, 55, 58, 61, 

66,  
Nosters, 4,  
Paeps, 45,  
Paternoster, 73,  
Peeters, 14,  
Peeters, 8,  
Pelsmaeker, 3, 21,  
Pelsmaekers, 28,  
Perremans, 34,  
Piot, 7, 15, 18, 19, 64,  
Pira, 73,  
Pirx, 9,  
Raeymaeckers, 64,  
Rassaert, 16,  
Rassaerts, 16,  
Roes, 31,  
Rogemans, 54,  
Roggemans, 72,  
Ronsmans, 42,  
Ruymaekers, 39,  
Sammeesen, 18,  
Sammeson, 19, 27,  
Sanders, 14, 31, 39, 45, 47, 52, 

57, 66,  
Schodts, 67,  
Schoeters, 11, 32,  
Schoovaert, 12,  
Segers, 3, 21, 28,  
Semeelen, 16, 18, 20, 27, 34,  
Semoelen, 17,  
Servranckx, 12, 48,  
Sleyp, 39, 45, 55, 73,  
Smedts, 36, 52,  



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 76 

Smets, 4, 5, 9, 16, 22, 26, 27, 
29, 33, 42, 55, 63, 73,  

Smits, 19, 20, 
Somers, 60, 72,  
Staes, 7, 12, 42, 46, 48, 50, 53, 

64, 66, 70,  
Steens, 10, 63, 73,  
Stroobants, 4, 6, 22, 24, 30, 32, 

39, 50, 52, 72,  
Swiggers, 33, 39, 52,  
Swinnen, 65, 69, 70, 71,  
Swinnens, 7, 8, 48, 55, 59, 61, 

64,  
Teurfs, 5, 7, 23, 30, 39, 55,  
Theniers, 52, 70,  
Thielemans, 7, 8, 34, 43, 46, 49, 
Thielmans, 14,  
Thijs, 12, 35, 36, 38, 31,  
Torfs, 33, 51, 60, 65, 70,  
Uijtebroeck, 9,  
Van Wesenbeeck, 10,  
Vanaerschot, 17,  
Van Arschot, 12, Arschot, 24,  
Vanarschot, 5, 6, 19, 27,  
Vanasselbergh, 5,  
Vanasselberghe, 3, 9, 11, 12,  
Van Asselberghe, 13,  
Van Asselberghs, 21,  
Vanasselberghs, 28, 43, 53, 57, 

67,  
Vanasselborg, 43,  
Van Bael, 6, 12, 14, 19, 24, 26, 

27,  
Vanbael, 37,  
Vanbeire, 6,  
Van Beirs, 24,  

Van Bellinghen, 14,  
Van Brutzel, 48,  
Vanbuggenhout, 8, 26, 34, 38, 

41, 44, 46,  
Van Calster, 18, 61,  
Vancalster, 20, 27, 34, 45,  
Vancampenhout, 4, 22, 30, 40, 

49, 53,  
Van Caster, 64,  
Vancaster, 9,  
Vancasteren, 7, 52,  
Vandenabeele, 52,  
Vandenbergh, 17,  
Vandenbosch, 9, 10, 12, 13, 55, 

60,  
Van den Bosch, 66,  
Vandenbrande, 46,  
Vandenbroeck, 7, 11, 50,  
Van den Brul, 22,  
Vandenbrul, 4, 14, 15, 18, 20, 

27, 29, 34, 43, 52,  
Vandenpoel, 14,  
Vandensanden, 29,  
Vandepoel, 10,  
Vandeput, 16,  
Vanderaerschot, 52,  
Vanderarschot, 34, 43,  
Vanderauwera, 11,  
Vanderbueken, 37, 41, 43,  
Vanderhoeven, 10, 11, 31, 35, 

37, 37, 46,  
Vanderkriecken, 18, 20,  
Van der Kriecken, 64,  
Van der Krieken, 7,  
Vanderkrieken, 27, 33, 43, 46, 

47, 54, 58, 64, 70,  

Vandermeiren, 9,  
Vanderoirschodt, 67,  
Vanderoirschot, 67,  
Van der Vorst, 8,  
Vanderwallen, 7,  
Vanderwielen, 34, 52, 67,  
Vandesanden, 4, 22,  
Van Dessel, 48,  
Vandeven, 71,  
Vandevenne, 11, 14, 20, 32, 35, 

37, 38, 40, 43, 50, 67,  
Vandewiele, 43,  
Vandezande, 9, 26, 34,  
Van de Zande, 6,  
Van Eeckhout, 9, 67,  
Van Emegeens, 17,  
Van Engelborghs, 16,  
Van Ermengem, 3, 4, 21, 22,  
Vanermengem, 28, 39, 49, 53, 

56,  
Vanespen, 57,  
Van Espen, 13, 67,  
Vanetteryck, 58,  
Van Etteryck, 18, 20, 27, 40, 54, 

67, 70, 72,  
Vaneycken, 35,  
Vaneyken, 31,  
Van Eyken, 46,  
Vangeel, 7, 11, 16, 34, 38, 43, 

44, 57,  
Van Geel, 4, 46,  
Vangestel, 11, 26, 53,  
Van Goethem, 22,  
Vangoethem, 4, 26, 30, 34, 50, 

71,  
Van Gorp, 28,  

Vangorp, 11, 16, 18, 20, 34, 40,  
Vangrunderbeeck, 16, 33, 39, 

45, 57, 72,  
Vangysel, 54, 60,  
Van Haecht, 6, 12, 17, 22, 24, 

28, 35, 53,  
Vanhaecht, 3, 4, 8, 13, 18, 20, 

21, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 43, 
49, 50, 56, 58, 66, 67,  

Vanhaesenbroeck, 24,  
Van Haesenbroeck, 6,  
Vanhagenborgh, 55,  
Vanhoof, 8,  
Van Horenbeeck, 21,  
Vanhorenbeeck, 34,  
Vanhorenbeecke, 3, 28,  
Vanhorenbeek, 46,  
Van Inthoudt, 4, 5, 10, 13, 22,  
Vaninthoudt, 29, 30, 61, 67,  
Vaninthout, 35, 38, 40, 44,  
Van Inthout, 46,  
Van Krieken, 7, 19, 27,  
Van Kriekingen, 58,  
Van Lanckriet, 5, 12, 23,  
Vanlanckriet, 10, 30, 37, 45, 48,  
Van Langendonck, 4, 9,  
Vanlangendonck, 22, 25, 29, 

32, 32, 33, 35, 37, 39, 50, 51, 
52, 53, 55, 58, 61, 62, 65,  

Vanlankriet, 61,  
Van Leemputten, 22,  
Vanleemputten, 4, 29,  
Vanloij, 16,  
Vanloo, 26,  
Van Looy, 19,  
Vanlooy, 27,  



 

Door Daniel en Nicole Notredame - Van den Borre         p. 77 

Vanlycken, 37,  
Vanlyken, 37,  
Vanmalcot, 13,  
Vanmelder, 50,  
Van Meldert, 23,  
Vanmeldert, 5, 30,  
Vanmeulder, 40,  
Vannerum, 46,  
Vannin, 40, 58,  
Vannoeijen, 3, 12, 21, 29,  
Vannoeyen, 35,  
Vannooijen, 7,  
Vanoosterwijck, 14, 40,  
Van Poeijer, 48,  
Vanpouder, 61,  
Vanpoyer, 37,  
Van Reedt, 3, 21, 29, 4, 6, 8, 

16, 18, 22, 24, 53,  
Vanrillaer, 20, 26, 29, 43, 67,  
Van Roij, 5, 14, 23,  
Van Rompaij, 13,  
Van Roosbroeck, 14,  
Vanroy, 30, 31, 57, 72,  
Van Sambeeck, 13,  
Vansteenwegen, 50, 64, 71,  
Vansteenweghen, 51,  
Vantongelen, 7, 8, 45, 54,  
Van Vaen, 49,  
Vanvaer, 53,  
Vanvlasselaer, 50,  
Van Wesembeeck, 7,  
Vanwesenbeeck, 12, 14, 24,  
Van Wesenbeeck, 6,  
Vanwezenbeeck, 26,  
Vanwoensel, 32,  
Verbauwen, 66,  

Verbeeck, 18, 20, 28, 35, 36, 
48, 50, 53, 55, 58, 64, 67,  

Verbiest, 46,  
Verbinnen, 31, 36, 47, 49, 50, 

54, 57, 58, 61, 64, 68, 71,  
Verbist, 12,  
Vercammen, 8, 10, 14, 20, 27, 

45, 52, 61,  
Ver Elst, 11, 61,  
Verhaegen, 3, 19, 21, 27, 28, 

35, 40,  
Verhuyck, 25,  
Verkammen, 34,  
Verlest, 50,  
Vermeijen, 7, 13,  
Vermeijlen, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

20,  
Vermeiren, 70,  
Vermeylen, 16, 18, 28, 32, 34, 

37, 43, 53, 61,  
Vermylen, 31,  
Verpaelt, 6, 14, 24, 33,  
Verpaets, 11,  
Verret, 45, 53, 64,  
Verreth, 13, 15, 43, 48,  
Verrijdt, 8,  
Verschooten, 58, 71,  
Verschueren, 4, 20, 22, 27, 29, 

34, 43, 52,  
Verstraeten, 20, 28, 34, 40, 61,  
Verstreken, 52,  
Vertommen, 37,  
Verveirs, 5, 10, 23, 30,  
Verviers, 26, 43,  
Vervloet, 36, 57,  
Vervoort, 10, 32,  

Vierinckx, 43, 46,  
Virinck, 64,  
Vleminck, 10,  
Vleminckx, 16, 40, 58, 62, 65,  
Vloebergh, 3, 34,  
Vloeberghs, 21, 28,  
Volckaert, 40,  
Wauters, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 

16, 23, 30,  
Weets, 31, 40,  
Willems, 5, 9, 40, 48, 50, 53, 55,  
Wouters, 17, 68,  
 


