
In december 2021 kreeg ik van Hedwig Houben uit Wommelgem de vraag of er nog informatie was 

terug te vinden over een voorvader van haar, die uit Teuven afkomstig was: Guillaume Joseph Hubert 

Houben. De zoektocht daarnaar leidde naar Melchior Houbben; zoals uit bovenstaande titelpagina 

van het gichtboek van Remersdaal uit 1660 blijkt, was hij schepen in dat dorp. De hierna volgende 

tekst vertelt hoe de afstammingslijn van bij hem leidt tot bij de naar Antwerpen uitgeweken Guillaume 

Houben.


Rik Palmans, Heem en Natuur Voeren (2022)


[Tussen vierkante haakjes: verwijzingen naar de kopieën uit de parochieregisters en registers van de Burgerlijke Stand. 

Die heb ik geraadpleegd via de website van de Genealogical Society (familysearch.org).]  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Melchior Houbben 

In het parochieregister van Teuven (waar Remersdaal toentertijd op kerkelijk gebied onder 

ressorteerde) is de oudste vermelding van de familienaam Houbben die ik vond die van Melchior 

Houbben, meer bepaald in de registratie van de doop van diens dochter Margareta [16310529], die in 

1631 werd geboren. Hij was gehuwd met Joanna Nicolai uit Remersdaal. Zijn schoonvader  was 1

schepen in Aubel; zelf bekleedde hij die functie in Remersdaal en in Hombourg. (Bron: Geneanet-

pagina’s van Jean-Evrard Cabay) In het gichtboek van Remersdaal vond ik 17 transacties waarin zijn 

naam wordt vermeld.

Met Joanna had Melchior nog vijf andere kinderen. Wellicht zijn enkele van hen jong overleden: Willem 

(1636-1652) [16360507, 16430423] en Jan (1643-1652) [16430419, 16521006] . (De andere kinderen 2

waren Lambert  [16340516], Gerard [16390105] en Michaël [16410206].3

Joanna overleed in1655 [16550520]. Melchior hertrouwde met Catharina Schruers [16560201], met wie 

hij ook drie kinderen kreeg: Pieter [16561212], Jan  [16580414] en Margareta [16600331]. Catharina 4

overleed in 1660 [16601212] en Melchior trouwde het jaar daarop een derde keer, met Elisabeth 

Melsers [16610818], de weduwe van Ferdinand Bovenstein. Melchior overleed in 1679 [16790823], zijn 

derde echtgenote in 1681 [16810903] in Lontzen .5

Michaël Houbben

Wellicht is hij omstreeks 1664 getrouwd, maar zijn huwelijksakte heb ik niet teruggevonden. De naam 

van zijn echtgenote wordt vermeld in de doopakte van zijn zoon Melchior  [16650931]: Maria 6

Bovensteijn. Een verwantschap  van haar met Michaëls stiefmoeder Elisabeth Melsers is waarschijnlijk.7

Het echtpaar kreeg na Melchior nog acht kinderen: Jan [16670314], Joanna [16680913], Elisabeth 

[16700315], Maria Elisabeth [16710915], Margareta [16730511], Willem [16750815], Lambert 

[16771225] en Anna Maria [16800210].

In zijn overlijdensakte [17100119] staat dat hij schepen was in Teuven.

 Zijn voornaam was Lambert; van zijn echtgenote is alleen de voornaam bekend: Cornelia.1

 Omdat in het parochieregister de naam van de vader niet is aangegeven, is het niet helemaal zeker dat het om 2

kinderen van Melchior gaat. In dat register komen nog andere personen met de naam Houbben voor; de familie was 

dus al langer in Teuven of omgeving aanwezig.

 Zoals blijkt uit de doopakte van zijn neefje Lambert [16771225] werd hij pater bij de orde van de Dominicanen.3

 Wellicht is hij de vader van Joanna [16930402], filia illegitima van Jan Houbben en Maria Wildeman.4

 In de parochieregisters van Lontzen zijn een Sybilla en een Petronella Bovenstein te vinden, overleden op 5

respectievelijk 25 juni 1710 en 8 november 1715. Kunnen zij dochters van Elisabeth Melsers zijn?

 Hij was peter van zijn neefje Melchior Mercx [17080414], zoontje van Peter Mercx en zijn jongste zus Anna Maria 6

Houbben. Uit de doopakte blijkt ook dat hij priester was. Een andere zoon van dit echtpaar, Michaël, trouwde met Maria 

Anna Houbben; de peter bij het doopsel van hun dochter Anna Maria [17311217] was Hendrik Houbben.

 Als Sibilla Bovensteijn, de meter bij het doopsel van zijn zoon [16650931], de dochter is van Elisabeth Melsers, was de 7

derde echtgenote van Melchior zowel de stiefmoeder als de schoonmoeder van Michaël.
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Willem Houbben

Willem trouwde met Elisabeth Henrott [16750411] uit Eijs (NL), de dochter van Hendrik Henrott en 

Catharina Offermans. De huwelijksakte – wellicht van kort vóór 1700 – heb ik niet teruggevonden. De 

oudste van hun kinderen zijn in Mechelen (NL) gedoopt: Anna Christina [17000101], Michaël 

[17020305] en Joanna [17040310]. Zijn zoon Joseph Hendrik [17150412] is in Teuven geboren . De 8

lange periode tussen dit kind en de eerste drie kan een aanduiding zijn dat de familie in de tussentijd 

nog ergens anders heeft gewoond. Misschien waren er dus nog meer kinderen in dit gezin .9

In het parochieregister van Teuven is het overlijden van Maria Elisabeth Henraert [17271025] 

genoteerd. De naam van haar echtgenoot staat er niet bij, zodat het niet zeker is of het wel degelijk om 

de echtgenote van Willem Houbben gaat. Diens overlijdensakte heb ik niet teruggevonden.

Joseph Hendrik Houbben

Zijn roepnaam was klaarblijkelijk Hendrik, want zo wordt hij vermeld bij zijn huwelijk [17390503] in 1739 

met Elisabeth Snoeck. Wellicht is hij ook de peter van Anna Maria Houbben (voetnoot 6). Elisabeth was 

de dochter van Christiaen Snoeck en Elisabeth Begasse, die woonden in het gehucht op de grens 

tussen Remersdaal en Aubel: Hagelstein. Uit de doopakte van hun zoon Willem [17400220] blijkt dat 

het jonge koppel in Nurop, een gehucht van Teuven, is gaan wonen. Ze kregen nog vier kinderen: 

Michaël Joseph [17450320], Maria Elisabeth [17470227], Christiaan Joseph  [17500101] en Theresia 10

[17511024]. (Ook hier valt op dat er tussen het eerste en het tweede kind een leeftijdsverschil is van vijf 

jaar.)

Maria Elisabeth [18190314], Christiaan Joseph [18221009] en Theresia [18280822] overleden alle drie 

ongehuwd in Horst (NL).

Willem Houbben

Willem trouwde in 1775 [17750226, 17750227] met Joanna Vaessen uit buurdorp Slenaken (NL). (De 

pastoor van Teuven maakte weliswaar Vossen van haar naam, en die van Slenaken schreef Voessen!) 

Een eerste kind, Maria Sibilla [17760214] werd geboren in Teuven. Daarna verhuisden ze naar 

Slenaken (NL), waar nog vier kinderen werden geboren: Frans Joseph [17780315], Jan Willem 

[17801025], Cornelia [17830712] en Anna Catharina [17860527]. De laatste twee kwamen ter wereld in 

Meerssen (NL): Christiaan Joseph [17890130] en Joanna Maria [17931119]. Volgens de bevolkingslijst 

van 1796 van Waert (Weert, een gehucht van Meerssen) waren ze daar in 1787 komen wonen en 

hadden ze op dat ogenblik zeven kinderen: Maria Sibilla, Jan Willem, Cornelia en vier niet bij naam 

genoemde kinderen jonger dan twaalf jaar. In diezelfde lijst staat dat hij pachter is en dat er op 

hetzelfde adres nog acht personen wonen, wellicht allemaal knechten en meiden op de boerderij.

 De meter bij dit doopsel was een lid van de familie de Draeck, in die tijd de feodale heren van Teuven. Het is 8

onduidelijk op welke relatie met de familie Houbben dat wijst. Leden van deze adellijke familie fungeerden wel vaker als 

doopheffer van in Teuven geboren kinderen. Het is mogelijk dat ze op die manier een band met hun pachters 

onderhielden.

 Een Sibilla Houbben was meter van Christiaan Joseph [17501024], het zoontje van Hendrik Houbben en Elisabeth 9

Snoeck. Die naam (als meter) komt ook voor op de doopakte van Maria Sibilla [17760214], het dochtertje van Willem 

Houbben en Joanna Vaessen.

 De drie geboortedatums zijn later bijgeschreven. Het parochieregister werd in die tijd klaarblijkelijk erg slordig 10

bijgehouden. De geboortedatum van Christiaan Joseph zou dus wel eens ‘bij benadering’ kunnen zijn.
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Christiaan (Chrétien) Houbben

Wellicht omdat hij daar nog familie had, kwam Christiaan (of Chrétien, de naam die we in latere 

documenten vinden) opnieuw in Teuven terecht. Hij trouwde er in 1826 [18260402] met Anna Joseph 

Meijers, de dochter van de molenaar  van Sinnich. Intussen was hij al oud-strijder: hij had gediend in 11

het leger van Napoleon (76ème Cohorte, stamboeknr. 683). Hij ontving de Médaille de Saint-Hélène, een 

Franse onderscheiding die in 1857 werd uitgereikt aan alle toen nog levende oud-strijders van 

Napoleon.

Molenaar Marcel Meijers [17541230] was afkomstig uit Eigenbilzen. In Hasselt was hij getrouwd met 

Anna Joseph Lambrechts [17590613]. Volgens de huwelijksakte [17870914] verbleef hij vóór zijn 

huwelijk in 1787 al in Teuven. Hij overleed op 16 december 1813 in Slenaken (NL) [18131216], zijn 

echtgenote op 14 november 1826 in Teuven [18261114].

Zoals blijkt uit de geboorteakten van zijn oudste kinderen begon Chrétien in Sinnich een boerderij: zijn 

beroep is cultivateur. Maar vanaf 1833 is het een combinatie: cultivateur-tonnelier en enkele jaren later 

zelfs alleen maar tonnelier (tonnenmaker).

Het gezin kreeg negen kinderen : Pierre [18270104], Michel [18280716], Guillaume [18301222], 12

Jeanne [18350204], Frédéric [18350814], Cornélie [18370219], Anne Joséphine [18381207], Chrétien 

[18400515] en Winand [18441112]. Twee daarvan stierven op jonge leeftijd: Michel [18350107] en 

Jeanne [18350112]; Cornélie [18690928] was slechts 32 toen ze (ongehuwd) stierf.

Pierre trouwde op 30 mei 1857 met Marie Barbe van Weers uit Mheer (NL), Frédéric  op 26 april 1862 13

met Marie Cathérine Suylen uit Gulpen (NL), Anne Joséphine op 23 juli 1870 met Henri Joseph 

Duchaine uit Luik en Chrétien op 2 mei 1884 met Jeanne Joseph Lahaye uit Teuven. Over Winand 

vond ik geen verdere gegevens.

Guillaume Joseph Hubert Houb[b]en

Op 22 maart 1850 werd Guillaume bij loting opgeroepen als dienstplichtige voor het Belgisch leger. Zijn 

beroep op dat ogenblik was journalier (dagloner). Hij werd ingedeeld bij het 4de regiment artillerie. 

Wellicht was dat in Antwerpen gelegerd en zo kwam hij daar terecht. Het militiedocument vermeldt dat 

hij op 20 mei 1862 uit het leger werd ontslagen; klaarblijkelijk heeft hij dus na zijn legerdienst 

‘bijgetekend’. De familienaam werd sindsdien als Houben (met één b) geschreven.

Op 12 juni 1862 trouwde hij in Antwerpen met Anne Catherine Vermeiren. In 1886 stond hij in het 

bevolkingsregister ingeschreven als winkelier en had hij een zoon, Fredericus Jacobus (geboren op 7 

april 1863 in Antwerpen, overleden in Vosselaar op 13 februari 1936) en een dochter Augusta Anna 

Maria (geboren in 1865). Zij emigreerde in 1908 met haar man (Van Dessel) en vier kinderen naar de 

Verenigde Staten (Chicago).

Guillaume overleed in Wijnegem op 25 mei 1913.  

 De molen van Sinnich maakte deel uit van het klooster van de Augustinessen dat daar was gevestigd. Alleen adellijke 11

dames mochten er intreden. In de Franse tijd als zwartgoed verkocht werd het eigendom van de familie de Sécillon. Het 
is op dit ogenblik eigendom van de familie Dassen.

 In Teuven (en de andere dorpen van de Voerstreek), die deel uitmaakten van de provincie Luik, verliep de 12

gemeentelijke administratie in het Frans en noteerden de ambtenaren van de Burgerlijke Stand uitsluitend de Franse 
versie van de voornamen. Die werden allengs ook in de dagelijkse omgang gebruikt.

 In de bevolkingslijst van 1880 staat dat het gezin van kantonnier Frédéric Houbben tien kinderen telde en in Sinnich 13

woonde.
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16310529:

doopsel van 

Margareta, dochter 

van Melchior 

Huben

16360507:

doopsel van 

Willem, zoon van 

Melchior Houben

163430423:

overlijden van 

Willem, zoon van 

Melchior Houbben
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16430419:

doopsel van

Jan (Joannes), 

zoon van 

Melchior Houbben

16521006:

overlijden van 

Jan Willem 

(Joannes 

Wilhelmus) 

Houbben

16340516:

doopsel van

Lambertus, 

zoon van 

Mijlcher Houbben

16390105:

doopsel van 

Gerard, zoon van 

Melchior Houben
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16410206:

doopsel van 

Michaël, zoon van 

Melchior Houbben

16550520:

overlijden van 

Joanna Nicolai, 

echtgenote van 

Melchior Houbben

16560101:

huwelijk van 

Melchior Houben 

met 

Elisabeth Schruers

16561212:

doopsel van 

Pieter (Petrus), 

zoon van 

Melchior Houbben

16580414:

doopsel van

Jan (Joannes), 

zoon van 

Melchior Houben
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16600331:

doopsel van

Margareta, 

dochter van 

Melchior Houbben

16601212:

overlijden van

Catharina Schreurs, 

echtgenote van 

Melchior Houbben

16610818:

huwelijk van 

Melchior Houbben 

met

Elisabeth Melsers

16790823:

overlijden van

Melchior Houbben

16810903: overlijden van Elisabeth (Melsers), weduwe van Ferdinand Bovenstein en Melchior Houben

16650931:

doopsel van 

Melchior, zoon van 

Michaël Houbben 

en 

Maria Bovensteijn
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16670314:

doopsel van 

Jan (Joannes), 

zoon van 

Michaël Houben 

en 

Maria Bovensteijn

16680913:

doopsel van

Joanna, 

dochter van 

Michaël Houbben

16700315:

doopsel van

Elisabeth, 

dochter van 

Michaël Houbben

16710915:

doopsel van

Maria Elisabeth, 

dochter van 

Michaël Houbben
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16730511:

doopsel van

Margareta, 

dochter van 

Michaël Houbben

16750815:

doopsel van

Willem, 

zoon van 

Michaël Houbben

16771228:

doopsel van

Lambert, 

zoon van 

Michaël Houbben;

peter:

Lambert Houbben,

dominicaan

16800210:

doopsel van

Anna Maria, 

dochter van 

Michaël Houbben
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16750411:


doopsel van


Elisabeth, 


dochter van 


Hendrik Henrott 


en


Catharina Offermans

17000101:


doopsel van


Anna Christina, 


dochter van 


Willem Houbben


en


Maria Elisabeth Henrôt

17020305:


doopsel van


Michaël, 


zoon van 


Willem Houbben


en


Maria Elisabeth Henrôt

17040310:


doopsel van


Joanna, 


dochter van 


Willem Houbben


en


Maria Elisabeth Henrôt
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17150412:

doopsel van

Joseph Hendrik, 

zoon van 

Willem Houbben

en

Elisabeth Henraet

17271025:

overlijden van

Maria Elisabeth Henraert

17390503:

huwelijk van

Hendrik Houbben 

en

Elisabeth Snoeck

17400220:

doopsel van

Willem, 

zoon van 

Hendrik Houbben

en

Elisabeth Snoeck



13

17400220:

doopsel van

Michael Joseph, 

zoon van 

Hendrik Houbben

en

Elisabeth Snoeck

17400220: doopsel van Maria Elisabeth, dochter van Hendrik Joseph Houbben en Elisabeth Snoeck

17500101: doopsel van Christiaan Joseph, zoon van Hendrik Joseph Houbben en Elisabeth Snoeck

17511024: doopsel van Theresia, dochter van Hendrik Joseph Houbben en Elisabeth Snoeck
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18190314: overlijden van Maria Elisabeth Houbben
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18211009: overlijden van Christiaan Joseph Houbben
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18270822: overlijden van Theresia Houbben
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17750226:

huwelijk van

Willem Houbben 

met

Joanna Vaessen

(toestemming pastoor Teuven)


17750227:

idem (huwelijk in Slenaken)

17760214:

doopsel van

Maria Sibilla, 

dochter van 

Willem Houbben

en

Joanna Vaessen

17780315:

doopsel van

Franciscus Joseph, 

zoon van 

Willem Houbben

en

Joanna Vaessen
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17890130: doopsel van Christiaan Joseph, zoon van Willem Houben en Joanna Vaessen

17801025:

doopsel van

Jan Willem, 

zoon van 

Willem Houbben

en

Joanna Vaessen

17830712:

doopsel van

Cornelia, 

dochter van 

Willem Houbben

en

Joanna Vaessen

17860527:

doopsel van

Anna Catharina, 

dochter van 

Willem Houbben

en

Joanna Vaessen

17931119: doopsel van Joanna Maria, dochter van Willem Houben en Joanna Vaessen
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18260402: huwelijk van Chrétien Joseph Houbben met Anne Joseph Meijers

(zie ook volgende pagina)



20



21

17541230:

doopsel van

Marcel, 

zoon van 

Petrus Meyers

en

Anna Moors

17590613:

doopsel van

Anna Joseph, 

dochter van 

Theodoor Lambrechts

en

Agnes ?renjaerts

17870914:

huwelijk van

Marcel Meijers

met

Anna Joseph Lambrechs

18261114: overlijden van Anna Joseph Lambrichs
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18121216: overlijden van Marcel Meijers
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18270104: geboorte van Pierre Joseph Hubert, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph 
Meijers

18280716: geboorte van Michel Joseph Hubert, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph 
Meijers
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18301222: geboorte van Guillaume Joseph Hubert, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph 
Meijers

18330204: geboorte van Jeanne Marie Hubertine, dochter van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph 
Meijers
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18350814: geboorte van Frédéric Joseph Hubert, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph 
Meijers

18370219: geboorte van Cornélie, dochter van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph Meijers
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18381207: geboorte van Anne Joséphine, dochter van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph Meijers

18400615: geboorte van Chrétien Joseph, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph Meijers
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184441112: geboorte van Winand, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph Meijers

18350107: overlijden van Michel Joseph Hubert, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph 
Meijers
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18350112: overlijden van Jeanne Marie Hubertine, dochter van Chrétien Joseph Houbben en Anne 
Joseph Meijers

18690928: overlijden van Cornélie, dochter van Chrétien Joseph Houbben en Anne Joseph Meijers


