Vleeskens in Vlaanderen
Waar hebben de afstammelingen van Judocus gewoond, als we afzien van ‘onze’
Laurentius, die naar Hulst vertrok en Vlaanderen verliet? Zijn ze in Diest gebleven? Zijn
ze verhuisd naar elders? Waar vinden we ze aan het begin van de 19e eeuw?
We beginnen met een overzicht.
Judocus Vlesschers
±1640 Diest

Joannes Vlees
1677 Diest

Laurentius Vleessens
1710 Diest > Hulst
Anna Maria Vleeskens
1712 Diest > Leuven
Philipus J. Vleeskens
1717 Diest > Brussel
[Joannes B. Vleessens]
[1724 Diest …]
Adrianus L. Vleessens
1728 Diest
Petrus Vleeskens
1734 Diest

etc.

Ludovicus Vleeskens
1754 Diest

Petrus Vleeskens
1781 Diest > Leuven

Egide Vleeskens
1817 Leuven
Josse Vleeskens
1820 Leuven > Luik

[Petrus Vleeskens]
[1757 Diest …]
Paulus A. Vlees
1685 Diest > Leuven

Philippus Vleessens
1705 Leuven

Jacobus J. Vliesch
1687 Diest

Jacobus Vleesens
1707 Leuven
Anna Maria Vlessens
1715 Diest > Brussel

Maria Vleessens
1735 Leuven > Mechelen
Anna Maria Vleessens
1737 Leuven > Mechelen
[Guillielmus J. Vleessens]
[1739 Leuven …]

In dit overzicht zijn alle volwassen mannelijke Vleeskensen in Vlaanderen opgenomen, voorzien van jaar en plaats van
geboorte en eventueel van plaats waarheen ze verhuisd zijn. De verhuizende vrouwen zijn opgenomen in italics. Al deze
Vleeskensen stammen gegarandeerd af van Judocus in Diest, maar er is geen garantie dat dit alles is. Ik ben de
verhuizingen naar Leuven en Brussel op het spoor gekomen door stambomen op internet na te pluizen, maar wie weet is er
ook iemand naar Antwerpen verhuisd, om maar iets te noemen, of, nog erger, naar een of ander gat. Toch is er een goede
kans dat ‘dit’ het is. Het Rijksarchief in België heeft een databank waar men kan zoeken naar personen (een Belgisch
Wiewaswie). Deze databank was een bijzonder nuttige tweede bron van informatie. Zij is overigens allesbehalve volledig.
Zo ontbreken op dit moment nog de gegevens uit Diest (februari 2021).
De plaatselijke archieven zijn te raadplegen via het Rijksarchief in België in hun fysieke vorm (film, scan). Het nazoeken
via de doop/trouw/begraafboeken en via de 19e eeuwse indices levert in Diest een vrij compleet beeld op. Wat er te vinden
is, zit nu in mijn databank. Het archief van Leuven is te omvangrijk voor een volledige fysieke raadpleging, maar er zijn
actuele indices (klappers) die de weg wijzen: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/onlinetoegangpublicaties.htm.
De 19e eeuwse klappers brengen alleen de oude parochiële archieven in kaart, dus tot de Franse tijd. Er zijn in het algemeen
geen klappers op de archieven van de burgerlijke stand. De zo net genoemde website bevat – heel welkom – een actuele
klapper op de burgerlijke stand tot 1910 voor heel Vlaams Brabant (dus inclusief Leuven en Diest), maar wel alleen nog de
huwelijken. Let wel, in de Eerste Wereldoorlog zijn sommige archieven verwoest of zwaar beschadigd, en wat weg is, blijft
weg.
Het archief van Brussel bevat de boeken van nogal wat parochies en instellingen, lastig zoeken. Ik heb inmiddels één
actuele klapper gevonden, op de begrafenissen tot de Franse tijd: https://archives.bruxelles.be/sites/default/files/redact/
txt/outils_compl/table_ndeg120_1733_1764_stockmans-z.pdf.

Het overzicht toont dat aan het begin van de 19e eeuw de laatste mannelijke naamdrager
Diest verlaten heeft. Van twee naamdragers, Joannes Baptista (*1724) en Petrus (*1757),
weten we bijna zeker dat ze de volwassenheid niet gehaald hebben. Ze staan tussen
haakjes. Twee andere naamdragers, Jacobus (*1687) en (Adrianus) Ludovicus (*1728),
zijn in Diest gebleven en zijn daar getrouwd, maar hun mannelijke kinderen waren geen
blijvers. De lijn van Joannes (*1677) > Petrus (*1734) > Ludovicus (*1754) > Petrus
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(*1781) is in Diest blijven wonen tot de laatstgenoemde begin 19e eeuw de stad verliet en
in Leuven trouwde (1811).
De eerste Vleeskens die Diest verlaat, is Paulus (*1685). Hij neemt dienst in het Spaanse
leger en verhuist naar Leuven. ‘Onze’ Laurentius (*1710) volgt dus het voorbeeld van
zijn oom, maar kiest voor het Staatse leger, komt zo in Hulst terecht en verlaat daarmee
dit overzicht van Vleeskens in Vlaanderen. Paulus krijgt twee zonen die trouwen en
kinderen krijgen, maar de lijn zet zich niet door. Het contact met Diest blijft in stand,
want zoon Jacobus (*1707) trouwt met zijn Diestse nicht Anne Marie (*1712) uit de lijn
van Joannes (*1677). Ondertussen mogen we de dochters niet vergeten. Twee dochters
van Philippus (*1705), Maria (*1735) en Anna Maria (*1737), verhuizen naar Mechelen
en trouwen daar. Maria sterft na een maand, vermoedelijk in het kraambed, Anna Maria
haalt de 19e eeuw. Een dochter van Jacobus (*1687), Anna Maria (*1715), vertrekt zelfs
naar Brussel
Een tweede gang naar Leuven vindt plaats, zoals gezegd, begin 19e eeuw. Petrus (*1781)
verhuist naar Leuven, trouwt daar (1811), krijgt kinderen en bouwt als bakker een niet
onverdienstelijk leven op. Een van zijn kinderen verhuist naar Luik.
Ten slotte is er Philipus (*1717), die van Diest naar Brussel verhuist, daar trouwt en
kinderen krijgt. Van zijn werk weten we niets, wel dat ze in het centrum van Brussel
wonen, in vermoedelijk armoedige omstandigheden, in het Blaer straite en daarna in de
Drakenganck. Er zijn aanwijzingen dat ook een volgende generatie in Brussel gewoond
heeft, maar dat is nog niet zeker.
Losse eindjes in Brussel
De databank van het Rijksarchief bevat (op dit moment) nog twee naamgenoten die zeker
tot de stam behoren maar die we niet kunnen linken.
Catherina Vleeskens, 15 mei 1776, meganck naar Molebeeck, cruijs, baercleet i geluijh
[St Katelijne B 00241]
Laurentius Vleessens weduwnaer overleden den 5. ditto naermiddagh ontrent 2 ½ uren int’ Godtshuijs van de 12.
apostelen; een sinck(ingh)e met 4. heeren ad S: Gud(ele)
[St Michiels & St Goedele B 00174 d.d. 07-05-1788]

Verder zijn er drie namen die minder vertrouwd zijn en vermoedelijk tot een andere
familie behoren:
Jenneke Vlessens († 14-01-1701 [sic], Hopital Saint Jean)
Anne, dochter van Cristiaen Vliskens († 08-02-1787, St Katelijne)
Henri Vlessens († 10-08-1798, St Michiels & St Goedele)

De verspreiding van Vlees-achtigen in Vlaanderen
De stam van Judocus staat niet in een vacuüm. We gaan op zoek naar niet
verwante Vlees-achtigen om de naamverschillen te zien en hun verspreiding. We
nemen alle naamvarianten die we in Diest vinden, zoeken die na via de databank
van het Rijksarchief in België en nemen als periode 1650-1750:
Vlees:
Vleesch:
Vleeschens:
Vleeschers:
Vleeschkens:
Vleesens:
Vleeskens:
Vleesschers:
Vleessens:
Vleesses:
Vleijs:
Vleschers:

West-Vlaanderen (9x)
West-Vlaanderen (47x)
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
Leuven (universiteit: 5x); West-Vlaanderen (15x)
ø
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Vlesschers:
Vlessens:
Vlessers:
Vliesch:

ø
Brussel (1x)
ø
ø

De conclusie is helder: de naamvarianten van elders in Vlaanderen zijn allemaal
één lettergrepig: Vlees / Vleesch / Vleijs en afkomstig van West-Vlaanderen.
Rond 1850 doet zich in Antwerpen iets merkwaardigs voor: een toevloed van
Vlieskens, Vliskens en Fleskens. Omdat het niet helder is waar deze namen ineens
vandaan komen – we komen ze voor het eerst tegen in 1796 –, zouden ze een
plaatselijke ‘verbastering’ van Vleeskens kunnen zijn. Zo ja, dan hebben we hier
een nieuw tak van de stam van Judocus, afkomstig uit Brussel of uit Hulst.
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