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Een uniek handschrift

Dankzij de goede zorgen van de heer Jozef Schoefs wordt sinds 
enkele jaren in het Rijksarchief te Hasselt het ledenregister van de 
broederschap van Sint-Jozef in Kwaadmechelen bewaard. Het register 
bleef van 1753, toen de broederschap opgericht werd, tot aan de 
ontbinding ervan in 1917 in gebruik. Zoals de ledenregisters van 
andere religieuze broederschappen en ook van schutterijen 
bijvoorbeeld, bevat het de statuten of de caerte van de broederschap, 
de namen van de leden en van de bestuurders, en aantekeningen over 
activiteiten en over de situatie van de kas. Het unieke van dit register 
is dat het de getekende portretten bevat van 22 mannen die in de 
achttiende eeuw van de broederschap deel uitmaakten.

Het register bevat 86 papieren folio’s in vijf katernen, 
bijeengebonden in een bruine lederen band. Intensief gebruik 
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gedurende 165 jaren verklaart waarom de eerste tientallen folio’s zwaar 
beduimeld en sterk vervuild zijn. De rug van de band is ondertussen 
verdwenen. De voor- en achterplat zijn op dezelfde eenvoudige 
manier gedecoreerd met de rechte omtreklijnen van een kader. Het 
boekblok wordt nog bijeen gehouden door het oorspronkelijk 
bindwerk. Nadat de rug van de band losgekomen was, werd de band 
met meer vlijt dan vakmanschap hersteld. Met een wit touwtje werd 
de achterplat weer aan het boekblok genaaid, en de voorplat aan de 
achterplat. Oorspronkelijk kon het bandje met lederen sluitriempjes 
dichtgeknoopt worden. Nadat de riempjes afgebroken waren werden 
zij door stukken van een schoenveter vervangen. Daarvan zitten er 
nog drie in de gaatjes waar ooit de sluitriempjes door staken.

De voor- en achterplat meten elk 135 x 175 mm. De bladspiegel van 
de folio’s meet 135 x 165 mm. Het watermerk van het papier van de 

oorspronkelijke katernen zit in de vouwen van de katernen verborgen 
en kon niet geïdentificeerd worden. Het bevat een bloem met vijf 
blaadjes en de letters F en R. Het papier van de katern met de 
tekeningen, die later in het register werd ingenaaid, is van betere 
kwaliteit. Het is gladder en witter. Het watermerk kon evenmin 
geïdentificeerd worden.

Na de afschaffing van de broederschap bleef het boekje in de 
parochie bewaard. In 1963 werd het in de pastorij van Mechelen-
Bovelingen bewaard. Het stuk trok al eerder de aandacht van 
publicisten die van het bestaan ervan wisten. In jaargang 1963 van het 
tijdschrift Limburg publiceerde pastoor Brouwers van Gelinden de 
bijdrage Een broederschap voor houtbewerkers te Mechelen-Bovelingen. 
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1753–1917, waarvoor hij zich op de inhoud van dit register baseerde. In 
2010 werd het register getoond op de tentoonstelling De keuze van de 
archivaris in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. In de publicatie bij 
de tentoonstelling De keuze van de archivaris. Uitzonderlijke ancien 
régimestukken uit de Belgische Rijksarchieven van Michel Nuyttens en 
Geertrui Elaut, wordt op de bladzijden 50–51 aandacht besteed aan 
het register uit Mechelen-Bovelingen.
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Inhoud

Het register begint met een titelblad waarop oorspronkelijk stond:

Register oft caerte inhoudende de naemen van de broederschap 
opgericht door die geene in het hout sijn weerckende op dato als volght.

Na de bestuursverkiezing van 1833 werden de namen van de deken 
en vier raadslieden op het titelblad bijgeschreven. Op de keerzijde van 
het titelblad werden de namen van 21 broeders geschreven. Achter hun 
namen staan streepjes en kruisjes die mogelijk wijzen op het aantal 
keren dat ieder van hen in een bepaalde periode een door de 
broederschap opgelegde verplichting nagekomen is.

Dan volgt van folio 2 tot folio 4 het reglement of de caerte van de 
broederschap. Deze tekst leert dat op 5 maart 1753 een vijftiental 
mannen van Kwaadmechelen bijeengekomen zijn om een 
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broederschap ter ere van Sint-Jozef, besonderen patroon voor die in het 
houdt weercken, op te richten. De samenhorigheid onder de broeders 
of confreers zou op de eerste plaats tot uiting gaan komen doordat zij 
jaarlijks op verloren maandag een mis zouden laten opdragen voor de 
zielenrust van overleden confreers, en dat ieder van hen die mis van het 
begin tot het einde zou bijwonen in sijne sondaghse kleederen (art. 1  
en 2). Wie door nootsaeckelijcke affeeren verhinderd was de dienst 
persoonlijk bij te wonen, moest iemand in zijn plaats sturen. Wie 
zonder wettiging afwezig bleef, zag zich beboet met één gulden ten 
voordele van de kas van de broederschap (art. 3). Dezelfde straf stond 
diegene te wachten die op de bijeenkomst van de broeders na de mis 
twiest oft craeckeel zou maecken in de caemer oft vergaederinge (art. 5). 
Op dezelfde verloren maandag zouden de broeders in broederlijcke 
liefde, en ter bevordering van de samenhorigheid, samen een half aam 
bier opdrinken (art. 4).

Van de broeders werd verwacht dat zij hun patroonheilige eerden door 
op zijn feestdag niet te werken en ook geen coepmanschap te doen (art. 10).

De broederschap werd bestuurd door een deken, die ook voor de 
financiën verantwoordelijk was, en twee raadsmannen. Jaarlijks 
werden er verkiezingen gehouden, waarbij het de broeders vrij stond 
hun deken en raadsmannen in hun functie te handhaven, of nieuwe 
bestuurders te kiezen (art. 12). Oorspronkelijk werd voor Adriaen Arts 
een aparte regeling getroffen. Hij werd vrijgesteld van de betaling van 
zijn aandeel in het jaarlijks drinkgelag, en moest in plaats daarvan op 
elke feestdag van Onze-Lieve-Vrouw een witte kaars aansteken op het 
Onze-Lieve-Vrouwaltaar in de parochiekerk (art. 11).
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De aannemingsvoorwaarden voor nieuwe leden waren eenvoudig. 
Kandidaten moesten zich voorstellen aan de deken en de 
raadsmannen, die de nieuweling aan de algemene vergadering 
voorstelden. Wanneer er vervolgens geen bezwaar bekend gemaakt 
werd, werd de nieuweling uitgenodigd een gulden te betalen aan de 
deken die de kas van de broederschap bijhield, en een eed van 
getrouwheid aan het reglement af te leggen. Eens deze voorwaarden 
vervuld, was hij in de broederschap opgenomen (art. 6 en 9). Wie uit 
de broederschap wilde treden, en daarbij het reglement wilde volgen, 
moest daarvoor twee gulden betalen (art. 7). Van een broeder die tot 
den houwelijck sigh begaf in een ander doorp oft steede, van Mechelen 
verre afgelegen, werd verwacht dat hij uit de broederschap trad en 
meteen ook zijn afscheidsgeld en eventuele achterstallen betaalde (art. 8).

De tekst van de caerte luidt als volgt:

Op heden den 5den dagh meert 17 hondert drij en vijftigh sijn 
vergaedert 15 mannen oft ontrent de weelcke hebben opgerecht ter eeuwige 
daegen een broederschap ter eeren van onsen hijligen patroon den 
glorieusen patriarch Joseph bruijdegom van de alderhijlighste Maria, 
besonderen patroon voor die in het houdt weercken. De naemen van de 
instellende broeders sullen immediatelijck volgen naer dat men sal 
voorgestelt hebben de articulen en pointen die de broeders sullen verobligert 
sijn op eede te volbrengen en ook de defalianten tot de straffe die hun sal 
opgelijdt worden volgens misdaet punctelijck doen betaelen of volbrengen.

1. Ten eersten sal eenen dienst geschieden tot Mechelen alle jaer op 
verloeren maendagh tot laefenisse voor de siele die van de broeders 
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noch geenen dienst gehadt en heeft en soo vervolgens tot dat ieder 
sijnen dints gehadt heeft en bij soo verre geenen dints overblijft sal dese 
misse geapplicert worden tot lafenisse van alle overleden broeders.

2. Ten tweeden sal een ieder van dese broederschap verobligert sijn op 
desen gestelden dagh in sijne sondaghse kleederen volcoeme misse te 
hoeren op verbuerte van een gulden tot profijt van de broederschap.

3. Ten deerden bij aldien eenen van de broeders niet en conde door faute 
van nootsaeckelijcke affeeren in den dints weesen, sal verobligert sijn 
iemant anders in sijne plaetsse te stellen ende nochtans voor hem in alle 
moeijlijcheden die in de caemer door hem geschiet soude weesen caveren.

4. Ten vierden sal op den selven dagh tot Mechelen door de broeders een 
half oom bier oft naer proporcie van persoonen meer oft minder in 
broederlijcke liefde vertert worden.

5. Ten vijfden soo wie sal twiest oft craeckeel maecken in de caemer oft 
vergaederinge sal vallen in een amende van eenen gulden.

6. Ten sesden dat den opcoemer tot onse confrerie sal hem eerst aen 
deecken en raet presenteren, en dan sal den solicitant met volle vosen 
moeten opgenoemen worden, gevende aen den deecken voor sijn 
opcoemen eener gulden bb.

7. Ten sevensten soo bij aldien iemant van de broeders wilde sijn afsceijt 
nemen, oft door moeijelijcheden oft andere reden, sal eerst voor al aen 
den deecken voor sijn afsceijt geven twee guldens bb.

8. Ten achten dat bij aldien eenen broeder tot den houwelijck sigh begaf 
in een ander doorp oft steede, van Mechelen verre afgelegen, sal sigh 
verobligeeren sijnen persoon, alle goederen meubelen en immubelen, 
tot voldoeninge dat hij schuldigh is en oek voor sijn afscheijt, hier voor 
doende sijnen eede.
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9. Ten negensten soo hebben alle broeders die in dese broederschap sijn, 
hunnen eede gedaen in de handen van deecken en raet.

10. Ten thienden is promptelijck verboeden aen alle broeders van onse 
confrerie op verbuerte van eenen gulden, te weercken op den dagh van 
onsen glorieusen patroon den patriarch Joseph, jae selfs een verbot van 
eenige affeeren te bestieren, coepmanschap te doen etc.

11. Ten eelfsten is in dese confrerie aengenoemen Adriaen Arts op conditie 
dat hij sal op alle L. Vrouwe daegen een witte keerse ten tijde van de 
hoogh misse in brande steecken op den altaer van Onse L. Vrouwe. 
Hier voor sal hij vreij gelagh hebben op onsen sit dagh, maer moet tot 
betaelinge van den dints sijn paert contribueren.

 [later toegevoegd:] Adiaen (sic) Aers is broeder geley miets genen keers 
te ok geleijck de andere broeders. (sic)

12. Ten tweelften is lieber aen de confrers van den deecken en raetmannen 
te continueren oft andere te kiesen.

De eerste regels van folio 4 verso suggereren dat de broeders hun 
caerte hebben laten registreren door de schepenbank van hun dorp:

Op eenen extraordinaris dagh compareerde voor ons schepenen der 
justitie Quaetmechelen, geheele camer van St. Joseph.

Of die registratie in 1753 ook echt heeft plaatsgehad, staat niet vast. 
Op 15 februari 1763 gebeurde dat wel.

Dan volgt op hetzelfde folio het verslag van de verkiezing van 
Daniel Vrancken tot deken en van Arnol van Eyck, D. Daniels en 
Lamber Daniels tot raadsmannen:
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aen Daniel Vrancken  I I I I I I I
aen G. Daniels  I I I I I
aen L. Daniels  I I
van Eyck  I I

In het jaer 1774 is met volle voesen voor deken gekoesen Daniel 
Vrancken, raetsmannen afgaenden deken Arnol van Eyck, G. Daniels en  
Lamber Daniels

en een aanvulling van de caerte van 19 maart 1858:

1858 den 19 meert is door een stem min toegestaen eenen diens te late 
zingen voor degenen die ons kamer verlaet door de dood, en allen ten 
offere te gaen.

Vervolgens is een katern van ander papier ingenaaid. Deze katern 
bevat op folio 6 een naïeve ingekleurde inkttekening met een 
voorstelling van een beeld van Sint-Jozef met het Kind, en op de 
folio’s 6 verso tot 11 verso portrettekeningen van 22 broeders.

Op de eerste tekening vraagt Martinus Desirond, met een leeg glas 
in de hand, aan Wilhelmus Misotten, die met een kan een pul vult, 
ook zijn glas te vullen:

Daupae schengt nogh een: ick sal nogh een fetsen

Op de volgende tekening voeren enerzijds Jan Vrancken – die een 
bijltje vasthoudt – en Andris Kindermans – die een tafelblad schaaft 
– en anderzijds Jan Lox – met in de rechterhand een druppelende 
kruik en in de linkerhand een zaag – en de pijprokende Ferdinant 



— 12 — — 13 —

Dumont den jonge – met een kapmes in de hand – een korte 
conversatie:

Gy schaft sonder wal op de banck Kindermans. En gij kop wel sonder 
blok oft stuck hout Vrancken.

Avou Dumong! Is daer nogh wat binnen Lox?

De volgende tekening toont Walteris Pirlot en Christiaen Budo en 
daaronder Ferdinand Dumont en Hermanus Lox. Pirlot en Budo 
roken een pijp, en houden respectievelijk een boorboog en een 
steekijzer in de hand.

Wel Cristiaen? vraagt Pirlot, waarop deze antwoordt Schiet maer Waltue!
Kot maer Ferdinand, zegt Lox, waarop Dumont: Ick sal kappen jae Lox

Nicolas Broemans en Jan Connen hebben het op de volgend folio 
over het met leem bestrijken van een wand:

Leem Collas ! Ick sal hem placken. Gij moet nog wat baen conen

Lodevicus Janssen en Jan Lamber Herkens houden een bijl en een 
kliefhamer in de hand:

Boomkapper sijt gij. En gi eenen vollen kliever

Johannes van de Vel houdt een pul voor zich, terwijl Huber 
Vrancken met een kan één van de twee pullen op een tafeltje vult:
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Schengt nogh een pinte birs. Beer. Ja Janekeij !

Lambertus Wouters en Wilhelmus Strouven houden respectievelijk 
een schaafijzer en een bijltje vast. Zij zijn het werken moe en wisselen 
kort van gedachten:

Wilt gij stoppen Strouven? Ja Wouters
Op de laatste tekening in de katern staan Peter Budo met een 

boorboogje en Joseph Reenaers met een zaag, en Peeter Herckens en 
Lamber Daniels met twee verschillende kapmessen tegenover elkaar:

Joseph gij moet weerken komen in de moolen. Jaa Peter
Dessert maer toe Daniels, ick salse sneyden. Jaa Peter

Op folio 13 is het resultaat van de dekenverkiezingen van 19 maart 
1841 geregistreerd. Christiaen Follo werd toen tot deken verkozen.

Op 14 februari 1788 besloten de confreers onder leiding van deken 
en raad dat zij vanaf 1789 jaarlijks op 19 maart tussen één en twee uur 
bijeen zouden komen in de woning van hun deken, om daar deel te 
nemen aan de broederschapmaaltijd, en te verteeren het geene den deken 
en raet sal gereet gemaeckt hebben. Het besluit werd ingeschreven op 
folio 13 verso van het register:

Laus deo semper
Op heden den 14 dagh der maent februarii sijn vergadert deken en raeten 
en alle confreers van het broederschap van onsen h. patroon den glorieusen 
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patriarch Joseph met verdragh onder malcanderen van alle confreers van 
ons broederschap hun te laeten vinden ten huyse van hunnen deken op 
den dagh van onsen glorieusen patroon tuschen een en twee uren op 
verbeurte van vijf stuijvers amende tot profijt van de confreers, ten waere 
sij wettelycke reden van onpasselijckheijt oft andersints konden bij brengen 
etc. [andere hand:] om te verteeren het geene den deken en raet sal gereet 
gemaeckt hebben, eerst te beginnen tegen St. Joseph aenstaende in het jaer 
1789 met consent van alle confreers, en die sal falliant sijn, sal soo wel 
gehouden sijn te betaelen als die bij sijn.

Op folio 14 volgt het resultaat van de verkiezingen van 1775, en 
een aantekening over de inhoud van de kas:

j – k  I
n – g  I I I I I I I I I I I
j v n  I
d – v  I I
g – d  I I I I

In het jaer 1775 is met volle voesen voor deken gekoesen Arnol Gielen, 
raetsmannen afgaenden deken Daniel Vrancken, Gilis Desiron,  
J. van Eyck.

Onsen nieuwen deken Arnol Gielens heeft in de handt tot profijt van 
onse confreers 2 stuijvers – 3 oort.

De onderzijde en de versozijde van de folio worden gevuld met 
aantekeningen in potlood over ongedateerde verkiezingen, en over de 
verkiezingen van 1779. Beide keren werd Gillam Dumon tot deken 
verkozen.
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Vanaf folio 15 volgt een niet gedateerde ledenlijst en het verslag van 
de dekenverkiezing van 1780, die Fransus Herckens aan het roer 
bracht. Bij de meeste namen werd ook aangeduid dat zij overleden 
waren. Wille Mesotten bleef blijkbaar niet levenslang bij het 
broederschap. Als we de aantekening bij zijn naam in het register 
letterlijk mogen nemen, werd er van hem op hardhandige wijze 
afscheid genomen:

Hier volgen de naemen van onse confrerie
Deecken: Peter Rober Huijsdens: Requiescat in pace
Raet: Marten Desiron: Requiescant in pace
Raet: Jan Kindermans: Requiescant in pace
Jan van Eeijck: Requiescant in pace
Arnol van Eeijck: Requiescant in pace 
Antoen van Eeijck: Requiescat in pace
Rober Lowette: Requiescant in pace
Ferdinant Du Mont: Requiescat in pace
Jan Dumon: Requiescant in pace
Conelis (sic) Dumon: Requiescat in pace
Huber Desiron: Requiescat in pace
Peter Loesen: Requiescat in pace
Adriaen Aerts: Requiescant in pace
Guiliam Daniels: Requiescant in pace
Balduwijn Lox: Requiescant in pace
Jan Heerekens: Requiescant in pace
Carolus Lox: Requiescant in pace
Arnol Gielen
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Wille Mesotten: Is dor de vienster uyt geworpen
Daniel Vrancken: Requiescant in pace
[andere hand:]
Machiel De Haes: Requiescat in pace
Lambertus Daniels
Peter Pirilot: Req.
Gerardus De Lies: Re.
Gilis Desiron

Folio 16 bevat over twee kolommen meer namen van 
broederschapsleden. De eerste kolom is niet gedateerd, de tweede 
bevat de namen van de broeders die in 1807 de broederschap 
uitmaakten:

Arnol van Eijck
Jan van Eijck
Jan Kindermans
Peter Pirlot
Carolus Lex
Daniel Vrancken
Lamber Daniels
Gillam Daniels
Jan Joseph Lowet
Nol Gielen
Girra de Lief
Fransus Herckens
Adriaen Aerts
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Martinus Desiron
Gillam Dumon
Ferdinan Dupon
Jaeck de Lief
Ferdinan Dumon

naemen van die nogh in het leeven zijn van de broederschap van  
Sinte Joseph in het jaer 1807
Jan van de Veelde
Arnol Gielen
Lamber Daniels
Gerardus De Lief
Jaeck De Lief
Jean Vrancken
Ferdinant Dumond
Willen …
Joan Lox
Wolterus Pirlot
Fransus Herckens
Andris Kindermans
Lamber Vrancken
Lambert Herkens in het jaer 1812

Van folio 16 verso tot folio 48 volgen in chronologische volgorde 
aantekeningen over de opname van nieuwe confreers, ledenlijsten en 
aantekeningen over de dekenverkiezingen. Vooral in de achttiende 
eeuw, toen het boekje nog grotendeels leeg was, werd er aan de 
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chronologische volgorde minder belang gehecht. Uit de 
aantekeningen blijkt dat lidmaatschap van de broederschap niet al te 
streng aan de houtbewerkers voorbehouden was. Op 19 maart 1846 
werd schoolmeester Dupa opgenomen nadat hij zich aan deken en 
raad had gepresenteerd, en gezworen had van aen ons kart en artikels te 
gehoorzamen en te voldoen. Vanaf 1880 wordt ook de bijdrage vermeld 
die ieder lid jaarlijks bijdraagt. Dat bedrag schommelt overigens sterk 
van jaar tot jaar. In 1880 wordt van ieder lid een bijdrage van 90 
centiemen verwacht, en in 1916 60 centiemen. In de jaren daartussen 
gaat de lidmaatschapsbijdrage op en af. Het laagste bedrag bedraagt 
60 centiemen in 1885 en in 1916, en de hoogste bijdrage, 1 frank en 15 
centiemen, wordt in 1889 gevraagd.

Voorts leren de aantekeningen ons dat de confreers zich in 1884 
bogen over de vraag of het hun al dan niet toegelaten zou zijn op 19 
maart te werken. Met 19 stemmen tegen 8 werd dat idee verworpen. 
Op 20 maart 1893 besliste de confrerie dat jaarlijks eene mis moet 
gezongen worden tot lafenis der afgestorvene leden. In dat jaar betaalde 
men de kerkfabriek 5 frank om een mis te laten opdragen voor een 
zelf gekozen intentie.

In de regel werden de nieuwe dekens gekozen op 19 maart, de 
feestdag van den glorieuzen patriarch St.-Joseph, bruijdegom van de H. 
Moeder Gods Maria. In een aantal jaren werd de verkiezing vervroegd 
naar het begin van maart, of – zoals in 1799 zelfs naar 2 februari – of 
uitgesteld tot einde maart. In 1845 werden de nieuwe deken en de 
nieuwe raadsleden pas op 1 april gekozen.
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De dekens waarvan de verkiezing ingeschreven werd zijn de volgende:

1759: Jan van Eijck
1760: Jan van Eijck
1761: Jan van Eijck
1762: Jan van Eijck
1763: Jan van Eijck
1764: Jan Kindermans
1765: Arnoldus van Eijck
1766:  Gert Lowet
1767: Joannes van Eijck
1768: Jan Kindermans
1769: Balduwijn Lox van 

Ruckelingen
1770: Cornelis Dumon
1771: Martinus Desiron
1772: Lamb. Daniels
1776: Adriaen Aerts
1777: Franciscus Herckens
1780: Fransus Herckens
1787: Peter Pirlotte
1788: Lambert Daniels
1778: Gillam Daniels
1782: Peter Pirlotte
1783:  Jan Kindermans
1784: Jan van Eijck
1785: Lambert Daniels

1786: Jan van Eijck
1788: Lambert Daniels
1789: Peter Pirlotte
1789: Marten Desiron
1790: Jan Kindermans
1791: Martinus Depion
1792: Jan van Eijck
1794: Jan Vrancken
1796: Jan Vrancken
1796 (sic): L. Daniels
1797: Jan Herckens
1798: Jan van de Velde
1799: Jan Herckens
1800: Fransus Hercken
1801: Peter Pirlot
1802: Jan Vrancken
1803: Jan Vrancken
1805: Fransus Herkens
1808: Andris Kindermans
1809: Andris Kindermans
1810: Andries Kindermans
1811: Ferdinant Dumon
1812: Hubertus Vranken
1813: Lambert Herkens
1815: Andris Kindermans
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1816: Ferdinant Dumon
1817: [Andris] Kindermans
1818: Lamber Herckens
1819: Lamber Wouters
1820: Lambertus W.
1821: Lambertus Wouters
1822: Willem Straeven
1823: Willem Strouven
1824: Lambertus Vranken
1825: Marten Desirond
1826: Lambertus Herckens
1827: Andris Kindermans
1828: Lamber Wouters
1829: Willem Strouven 
1830: Willem Strouven
1831: L. W. (Lambertus Wouters)
1832: Martinus Desieron
1833: Jan Lamb. Herckens
1834: Willem Missotten
1835: Cristiaen Selen
1836: Cristiaen Selen
1837: Lamb. Herckers
1838: Lowis Jansis
1839: Lowis Jansis
1840: Martinus Deziron
1841: Cristaen Folbo
1842: Lamber Herkens

1843: Willem Missotten
1844: Jan Boenen
1845: Peter Budo
1846: Emilis Aerts
1847: Michel Dupas, schoolmeester
1848: Michel Dupas, schoolmeester
1849: Michel Dupas, schoolmeester
1850: Michel Dupas, schoolmeester
1851: Lionaer Meers
1852: Jan Lamber Herkens
1853: Meseel Dupa
1854: Leonaer Meers
1855: Jan van Orts
1856: Cornelis Andriers
1857: Gilis Stevens
1858: Gilis Stevens
1859: Gilis Stevens
1860: Gilis Stevens 
1861: Gillis Kindermans
1862: Hendrik Drisque
1863: G. Meyrs
1864: Gilis Stevens
1865: Henderiken Driskque
1866: G. Meyrs
1867: Henderik Drisque
1868: Henderik Drisque
1871: Louis Vranken



— 20 — — 21 —

1872: Lamb. Dupas
1873: Paul M 
1874: Louis Vrancken
1875: Jacques Degroot
1876: Henderik Drisque 

(doorstreept)
1877: Jacques Degrood
1876: Gillis Stevens
1878:  Michel Dupas
1879: Hubert Jadoul
1880: Hubert Jadoul
1881: Nicolas Vanherck
1882: Lambert Dupas
1883: Antonius Mignolet
1884: Jan Leemans, rademaker
1885: Lambert Dupas
1886: Martinus Haubrechts
1887: Martinus Haubrechts
1888: Martinus Haubrechts
1889: Martinus Haubrechts
1890: Martinus Haubrechts
1891: Martinus Haubrechts
1892: Frans D’Awans
1893: Martin Haubrechts
1894: Martin Haubrechts
1895: Clement Huens
1896: Martin Haubrechts

1897: Jules Vanoost
1898: Joseph Vanoost
1899: Jan Arts
1900: Alph. Odeurs
1901: Gilis Odeurs
1902: Gilis Odeurs
1903: Joannes Stevens
1904: Clement Huens
1905: Jules Vanoost
1906: Jan Mignolet
1907: Jan Mignolet
1908: Jan Mignolet
1909: Jan Mignolet
1911: Jan Mignolet
1912: Jean Vanoost
1913: Gerard vanzwygenhoven
1915: Joseph Bormans
1916: Julien Onkelinx
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De folio’s 48 verso tot 64 bleven leeg. Van folio 64 verso tot 73 
volgen nog een aantal ledenlijsten, waarvan die van 1838, 1847, 1855 tot 
1861, en 1862 gedateerd zijn.

Op folio 73 verso werd een besluit ingeschreven dat in een jonger 
geschrift gedateerd werd op 5 maart 1810, en waarin de confreers 
besloten jaarlijks op de feestdag van Sint-Jozef bijeen te komen en een 
pot bier te drinken. Vanaf folio 74 tot folio 86 volgen weer 
aantekeningen over dekenverkiezingen en ledenlijsten.

Folio 86 verso is het laatste bladzijde in het register. Hier vernemen 
we dat de confreers zich op 15 februari 1763 bij de schepenbank van 
Kwaadmechelen hebben aangeboden, om er hun caerte te laten 
registreren en officieel te beloven er zich aan te zullen houden:

Op heden den 15 februarij 1763 compareerde voor ons Petrus 
Missotten, Martinus Aerts, ende Martinus Desiron, alle respective 
schepenen der justitie Quaetmechelen, de geheele camer van St. Joseph, 
dew. een accordt ingegaen ende geslooten hebben hunnen register oft caerte 
inhoudende hun broederschap, stricktelijck te onderhouden ende hunne 
regels naer te volgen volgens ament daer in vermelt, waer over in onse 
schepene handen gestipuleert ende eygenhandigh onderteeckent hebben 
alle broeders.
Aldus gedaen ende gepasseert op date soo boven ten huyse van Martinus.
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