
VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de laatste aflevering van het Mededelingenblad van de Afdeling Kempen- en

Peelland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Na 21 jaargangen komt er een

einde aan dit tijdschrift dat in maart 1993 voor het eerst het levenslicht zag. Maar in

tegenstelling tot veel andere genealogische periodieken houden we er niet definitief mee

op: vanaf 2014 verschijnt ons tijdschrift in een nieuwe lay-out en met een nieuwe naam.

De Twee Kwartieren, Genealogisch Tijdschrift voor Kempen– en Peelland. Tijdens de

presentatie van het 2e Kwartierstatenboek van de afdeling op 5 november jongstleden werd

ook het nieuwe tijdschrift gepresenteerd. Met een nieuwe omslag, dat wel, maar in de

vertrouwde paarse kleur, die volgens de overlevering is gebaseerd op de bloeiende dophei

(Erica) die het gezicht van het typische Brabantse heidelandschap in de zomer en herfst

bepaalt. 

In de eerste jaren van haar bestaan werd het Mededelingenblad vooral gedomineerd door,

zoals het woord als zegt, mededelingen, vooral van het bestuur. Vaste rubrieken waren:

Van het bestuur, Van de penningmeester, Van de afgevaardigde, en ook de uitgebreide

verslagen van de vergaderingen ontbraken niet in het boekje. Dankzij het digitale tijdperk

kunnen wij deze mededelingen tegenwoordig veel sneller en efficiënter bij onze leden

krijgen, en dus kunnen we ons in het tijdschrift concentreren op de hoofdzaak:

genealogisch onderzoek in alle aspecten. Ook De Twee Kwartieren is er vanaf 2014 van en

voor leden van onze afdeling. En als u nog geen goede voornemens hebt gemaakt voor het

nieuwe jaar doen wij u alvast een suggestie: begin in 2014 een nieuwe carrière als

schrijver, en publiceer de resultaten van uw stamboomonderzoek in de vorm van artikeltjes

voor ons tijdschrift. Omdat wij volgend jaar ook ons zestig jarig jubileum vieren nodigen

wij u in ieder geval alvast uit om op een originele manier aandacht te besteden aan het 

60-jarig bestaan van de afdeling Kempen- en Peelland. 

Stuur of mail uw suggesties en bijdragen naar de redactie, 

Henk Unij, Taunus 1, 5706 PC  Helmond (e-mail: h.unij@hccnet.nl). 

OPROEP

In het jubileumjaar 2014 willen we als redactie graag bijdragen plaatsen die in het teken

staan van ons jubileum. Wij vragen daarvoor om uw medewerking!

Hebt u een origineel idee om aandacht te besteden aan het 60-jarig bestaan van de afdeling

Kempen- en Peelland? Een kwartierstaat met een proband die in 1954 geboren is

bijvoorbeeld? Een krantenartikel uit dat jaar? Een bijzondere gebeurtenis uit de afgelopen

60 jaar waar de afdeling bij was betrokken? Foto’s, bidprentjes, rouw- en trouwbrieven,

geboortekaartjes? Of wellicht oude uitnodigingen voor ledenvergaderingen, ledenlijsten,

wat dan ook? Stuur of mail uw suggesties en bijdragen naar de redactie, Henk Unij, 

Taunus 1, 5706 PC  Helmond (e-mail: h.unij@hccnet.nl). 
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KORTE IMPRESSIE VAN DE PRESENTATIE 2E KWARTIERSTATENBOEK EN
DE TWEE KWARTIEREN

Op 5 november was het dan eindelijk zo ver. De zaal zat overvol met leden en niet-leden

die uit alle windstreken afkomstig waren. Maar daar was ook genoeg reden voor. Na een

sprankelende en boeiende inleiding in de kwartierstatenkunde door onze voorzitter Anton

Neggers overhandigde hij met trots het eerste exemplaar van het Tweede Kwartier-

statenboek aan Jacqueline Unij. Jacqueline is een grote steun geweest voor haar man Henk,

die zich met hart en ziel met de samenstelling van het boek de afgelopen twee jaar heeft

beziggehouden. Een aantal van 106 ingezonden kwartierstaten heeft Henk menig nachtrust

gekost. Henk is redactielid sinds september 1993. Hij heeft ook met verve het eerste

Kwartierstatenboek van de afdeling Kempen- en Peelland voor zijn rekening genomen. Dit

is het Hoofdbestuur van de NGV niet onopgemerkt gebleven. Henk was uitermate verrast

door de uitreiking van de zilveren speld van de vereniging voor zijn verdiensten door

Marius Kroosdijk, secretaris in het hoofdbestuur.

Eenzelfde eer viel Wim van Stek ten beurt. Ook hij werd gefêteerd met een zilveren speld.

Wim is al jaren lid van de Werkgroep contactavond, maar kennen wij hem vooral van de

Werkgroep computergenealogie en als coördinator Afdeling Leden Service (CALS). Hij

bemant op onze bijeenkomsten steevast de helpdesk voor GensDataPro.

De fotocollage, samengesteld door Ger Kleinbergen, 

geeft een impressie van deze genealogische avond.
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GEPLANDE BIJEENKOMSTEN 

Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven

Begin van de voordrachten 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Op elke bijeenkomst de stands: GensDataPro, Bibliotheek en Nieuwe Leden. 

Zaterdag 14 december Inloopmiddag

Zaterdag 11 januari Nieuwjaarsbijeenkomst

13.30 – 16.00 uur

 

Dinsdag 21 januari Schepenbankprotocollen

door: dhr. P. Aarts

Dinsdag 11 februari Stamboomprogramma’s. 

Wat wil je ermee? Wat kun je ermee?

door: André van Damme en Johan van Hassel 

Maandag 17 februari Start cursus genealogisch

13.30 – 16.30 uur

computerprogramma Aldfaer

Dinsdag 11 maart Lezing: Nog niet bekend

Dinsdag 8 april Ledenvoorjaarsvergadering 

19.30 - 22.00 uur

en “Het spoor bijster”

Dinsdag 13 mei “Tesbuukskes”

door: Simon van Wetten 

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Zaterdag 14 december

Inloopmiddag
Op zaterdag 14 december aanstaande wordt wederom een inloopmiddag voor leden 

georganiseerd. Een goede gelegenheid om uw “collega–genealogen” te ontmoeten en van

gedachten te wisselen over het wel en wee van uw voorouders. Voor het slagen van deze

bijeenkomst is het zinvol dat bezoekende leden hun genealogische gegevens ter informatie

of inzage meenemen (bijvoorbeeld: op laptop, een usb-stick of in een showmap). Vooraf

kunt u ook eens de profielen van onze afdelingsleden raadplegen via de website van de

NGV (www.ngv.nl). In voorgaande jaren bleken deze bijeenkomsten voor menigeen van

bijzonder nut. Wij nodigen u dan ook van harte uit.
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Zaterdag 11 januari

“Nieuwjaarsbijeenkomst” 
Voor leden en genodigden, met voordrachten en uiteraard een toast op dit voor de afd.

Kempen- en Peelland bijzondere jaar vanwege het zestigjarig jubileum. 

Dinsdag 21 januari 

Schepenbankprotocollen,

In de tijd vóór 1811 werden authentieke aktes, zoals transporten van onroerend goed,

testamenten en erfdeling, veelal opgemaakt door de schepenbank. Deze aktes bevatten

voor genealogische onderzoek vaak veel informatie.

Lezing door de heer P. Aarts

Dinsdag 11 februari 

Stamboomprogramma’s. Wat wil je ermee? Wat kun je ermee?
In de loop van de tijd verzamelt u als genealoog veel informatie.

Namen en data, aktes en foto’s, levensbeschrijvingen en nog veel meer.

Hoe brengt u dat allemaal ordelijk onder in een computerprogramma en welke uitvoer

(tekstueel, grafisch, boek, CD, website) kunt u dan maken?

Er is een veelvoud aan programma’s op de markt: gratis en betaald, Nederlands en

Engelstalig, op uw eigen computer of online.

Of misschien overweegt u op een ander programma over te stappen of wilt u gebruik

maken van de uitvoermogelijkheden van een ander programma.

Hoe maakt u dan een keuze, waar moet u op letten?

André van Damme en Johan van Hassel zullen een avond over dit onderwerp verzorgen. 

Voor een introductie in deze materie nodigen we u graag uit.

Het programma

20:00 uur: Inleiding over de diverse criteria voor het kiezen van een genealogisch 

softwareprogramma. Waar moet u op letten als u een programma aanschaft.

20:30 uur:   Demonstratie Aldfaer door Johan van Hassel

21:00 uur: Pauze

21:15 uur: Demonstratie GensDataPro door André van Damme

21.45 uur: Vragen en discussie

22:00 uur:   Sluiting

Naargelang de wensen, interesses en mogelijkheden kan daarna een avond- of middag

vullende workshop gegeven worden over elk programma apart of een cursus van meerdere

dagdelen. 

Een informatiebijeenkomst waarin andere programma’s aan bod komen is ook mogelijk. 

Hiervoor zal aan het einde van de bijeenkomst uw belangstelling worden gepeild. 
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Maandag 17 februari 

Cursus genealogisch computerprogramma Aldfaer.

In het najaar van 2013 organiseerde de afdeling Kempen- en Peelland een driedaagse

cursus “genealogisch computerprogramma Aldfaer”. De belangstelling voor het volgen

van deze cursus was groot. Reden dat we in overleg met Johan van Hassel, begin 2014 de

cursus nogmaals aanbieden. 

Cursusdata: maandag 17 februari, maandag 10 maart en 7 april 2014

Plaats en tijd van de cursussen: ‘t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven,

Van 13.30 tot 16.30 uur

Programma

Maandag 17 februari

Aldfaer downloaden en installeren, invoeren gegevens, standaardrapporten maken op het

scherm, hulp en ondersteuning

Maandag 10 maart     

Materialen en bestanden koppelen, Gedcom exporteren en importeren, instellingen,

controle en onderhoud, hulpmiddelen

Maandag 7 april

Groepen maken en combineren, verwanten, bonusrapporten, gegevens op internet plaatsen

Aantal deelnemers: minimaal 7 en maximaal 10 personen

Kosten Voor leden van de NGV € 35,- Niet leden betalen € 45,-

Bij bovenstaande kosten is inbegrepen een kopje koffie of thee en de kopieerkosten van het

lesmateriaal.

Informatie en aanmelding

Secretariaat NGV-KPL: telefonisch 0499-373523 of 06-41650957

E-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl

Dinsdag 11 maart

Lezing: Onderwerp niet bekend

Dinsdag 8 april

Ledenvoorjaarsvergadering, en
"Het spoor bijster?!”
Is uw onderzoek vastgelopen omdat u niet weet hoe u verder moet? Komt u problemen

tegen of wilt u advies over hoe u uw onderzoek kunt vervolgen? De gemeenschappelijke

kennis en deskundigheid van de leden van de afdeling Kempen- en Peelland staan op deze

avond tot uw beschikking. U presenteert uw stamboom of een onderdeel van uw

stamboom, stelt uw vragen en gezamenlijk proberen we uw probleem op te lossen. 

Informatie en aanmelding Secretariaat NGV-KPL: telefonisch 0499-373523 of 

06-41650957, e-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl
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Dinsdag 13 mei

“Tesbuukskes”
In februari 2013 was Simon van Wetten te gast bij de NGV-KPL met zijn lezing “Niets

nieuws onder de zon”. Een lezing over de normen en waarden in de late middeleeuwen. 

Anno 2014 is hij wederom te gast en neemt hij zijn publiek mee in zijn verhalen voor zijn

nieuw uit te geven boek of zo als hij zelf schrijft; “ Het zijn zes boekjes! “Tesbuukskes”. 

De zes boekjes geven in maar liefst vierhonderd anekdotes een heldere, gedetailleerde,

kostelijke en soms ook onthutsende inkijk in een dorpse samenleving in het zuidoosten van

Brabant, aan de rand van de Peel. 

Alle voorvallen, incidenten, bedreigingen, vechtpartijen, diefstallen, conflicten,

scheldpartijen, arrestaties, verhoren, brandstichtingen en moordpartijen die in dit boek

worden beschreven, zijn waar gebeurd. De mensen, ja zelfs de koeien, paarden, honden en

ganzen die in de anekdotes een (hoofd)rol spelen, hebben echt geleefd. Nee, de namen van

de mensen zijn niet veranderd; redenen van privacy spelen na een paar eeuwen niet meer.

De bron van dit alles: de 16e, 17e en 18e-eeuwse procesdossiers uit het archief van de

voormalige Commanderij Gemert.

GENEALOGISCHE SPREEKUREN IN BIBLIOTHEKEN

Stamboomonderzoek, iets voor u…?!
“misschien kunnen wij helpen”

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders? Wilt u ontdekken waar ze vandaan komen, wat ze

deden en hoe ze leefden? Maar weet u niet goed hoe u moet beginnen? Is uw onderzoek

vastgelopen? Heeft u vragen over het vastleggen van uw gegevens in een genealogisch

computerprogramma ? 

Kom dan op onderstaande data naar uw bibliotheek. 

Op deze data zijn medewerkers van de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse

Genealogische Vereniging aanwezig. Wellicht dat zij u kunnen helpen. 

Tip voor beginners:

Verzamel voor uw bezoek aan ons alvast zoveel mogelijk informatie over uw ouders en

grootouders zoals: hun volledige namen, geboortedata, geboorteplaatsen en eventueel waar

en wanneer ze getrouwd of overleden zijn.

Data

11 januari Bibliocenter Wilhelminasingel 250 Weert

18 januari Bibliotheek Meiveld 2 Veldhoven

08 februari Bibliotheek Raadhuisplein 32 Best

22 maart Bibliotheek Raadhuisplein 32 Best

12 april Bibliotheek Meiveld 2 Veldhoven
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-11-2013, landelijk totaal 8635 leden, 
waarvan voor Kempen- en Peelland 305 en 25 bijkomende leden

Nieuw lid
Dhr J. Klaassen Maassluis

Adreswijziging
Mw E.J.M. van Corven Echt

Mw Y. Hamelink Eindhoven

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

VERZOEK VAN DE BIBLIOTHEEKCOMMISSIE
Bij de jaarlijkse controle van de bibliotheekcollectie is gebleken, 

dat een CD en twee boeken ontbraken.

Het betreft:

CD: 40 - Schepenbank Geldrop, inventaris 065-066-067 (1771-1791), 

 

12-HMS - De gebroeders Hezemans (auteur: H. Hezemans) 

31-WSG2 - Gids voor genealogisch onderzoek in Nederland (auteur: P.W. Wissing).

Degene, die òf de CD òf één van de boeken thuis heeft liggen, wordt verzocht het geleende

op de eerstvolgende bijeenkomst c.q. lezing in te leveren.

MEDEDELINGEN 

Uitleen van tijdschriften.
Jaren lang was links achter in de hoek, van zaal 2 in ’t Trefpunt, bij vrijwel iedere

ledenbijeenkomst de stand “tijdschriften – uitleen” te vinden. Een stand met keurig

gebundelde en gecatalogiseerde genealogische tijdschriften. En dat alles dankzij Hans

Schippers. Enige tijd geleden heeft Hans het bestuur te kennen gegeven te willen stoppen

met deze werkzaamheden. Een besluit dat we alleen maar kunnen respecteren. We willen

Hans langs deze weg van harte bedanken voor zijn vele werk en inzet voor de vereniging.

Er is besloten voor Hans geen opvolging te zoeken mede omdat de laatste 2 à 3 jaar het

lenen van de tijdschriften gestaag is teruggelopen. 

Via de website van de NGV www.ngv.nl kunnen een aantal afdelingstijdschriften online

gelezen worden. 
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ERRATA TWEEDE KWARTIERSTATENBOEK

U kent wel het gezegde ‘waar gewerkt wordt vallen spaanders’. Ondanks de

zorgvuldigheid waarmee de redactie het 2e Kwartierstatenboek heeft voorbereid, ontkomt

de redactie ook niet aan de ratio van dit gezegde. Er is een aantal fouten in het boek

geslopen. Derhalve vindt u onderstaand een correctie:

1. Correctie van de indexen

Het blijkt dat de verwijzingen naar de pagina's 91 t/m 95 overal verkeerd zijn. 

Als in de index staat 91 dan is dat te vinden op 93, dus:

91 = 93, 

92 = 94, 

93 = 95, 

94 = 91, 

95 = 92. 

Dit geldt voor Achternaam-, Geboorteplaats-, Huwelijksplaats- en Beroepenindex 

2. In de tabellen met de probanden op blz. 14 en 17 ontbreekt de naam De Wit.

De frequentie van het voorkomen van de naam per provincie in 1947 is als volgt:

aantal aantal

Noord-Brabant 2.524 Gelderland   1.027

Limburg    301 Utrecht      963

Friesland    461 Zuid-Holland   4.188

Groningen    790 Noord-Holland   4.061

Drenthe    265 Zeeland      187

Overijssel    398 Totaal 1947 15.214

Totaal Nederland in 2007: 24.139

De naam komt in 2007 het meest voor in Amsterdam.

Meest voorkomende varianten van de naam: Wit, Witte de, With de, Witt de, 

Huijssteden de Wit

3. Het juiste ISBN/EAN-nummer is: 978-90-808760-0-2
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OPHALEN 2de KWARTIERSTATENBOEK EN STAMBOOMWAAIERS

Tijdens de presentatie van het tweede Kwartierstatenboek is als verrassing aan degenen die

een kwartierstaat hebben aangeleverd een stamboomwaaier op A3-formaat in kleur

uitgereikt. Leden die meerdere kwartierstaten hadden ingeleverd hebben maximaal twee

waaiers gekregen. Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om persoonlijk het

Kwartierstatenboek inclusief waaier af te halen. Het is voor ons lastig deze waaier per post

te versturen vanwege de hoge kosten. Daarom is er gelegenheid om tijdens de

inloopmiddag van 14 december en de nieuwjaarsbijeenkomst van 11 januari 2014 het

Kwartierstatenboek en de stamboomwaaier van uw probanden alsnog op te halen.

Extra stamboomwaaiers
Ook heeft de redactie de vraag gekregen of er extra waaiers te krijgen zijn. Dit is inderdaad

mogelijk tegen kostprijs. Voor de prijs van € 1,50 per waaier kunt u deze nabestellen. Let

op: dit bedrag is exclusief eventuele verzendkosten. Het is een eenmalige actie. 

U kunt tot 1 februari 2014 uw nabestelling doorgeven aan Henk Unij. e-mail

h.unij@hccnet.nl en 0492-527221. Daarna kan de drukker in één batch de bestelde waaiers

drukken. Op deze manier houden wij de prijs laag. U kunt de waaiers dan ophalen op de

eerstvolgende bijeenkomst van 11 februari 2014.

VERDRONKEN IN DE DOMMEL

Op een morgen van een zonnige dag in mei van het jaar 1775 valt Gerard, oud omtrent

seeve jaare, de zoon van Joseph Cluijtmans in de Dommel onder Olland. Rond één uur 

’s middags wordt zijn lichaam opgevist door door Peter van Hirtum, Aart Clerc en door de

knegt van de molenaar tot Casteren. Het lichaam van het kind wordt een dag later door

Johannes Petrus de Cocq, chirurgijn tot Sint Oedenrode, gevisiteerd. De chirurgijn stelt

vast “aan het zelve kind geene doodelijke quetsuuren hoegenaamt te hebben kunne

ontwaere, zijnde enkel door het water gesmoord en dus verdronken”. Gerardus Cluijtmans

wordt gedoopt te Sint Oedenrode op 3 november 1769, en wordt aldaar op 24 mei 1775

begraven (hij werd dus maar vijf jaar oud). 

Zijn ouders zijn Joost Henrick Cluijtmans en Catharina Gerrit van der Heijden. 

Zij blijven achter met vijf dochters. 

R St. Oedenrode 190 f. 281.
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TUSSEN HERBERG EN HOOGMIS
Een Brabantse dorpssamenleving in de jaren 1500-1813 door Simon van Wetten

Zoals in de aankondiging van de bijeenkomsten staat vermeld, komt Simon van Wetten op

13 mei weer een lezing geven. Hij zal zijn buukskes vast bij zich hebben.

De serie van zes boekjes (gemiddeld 125 pagina's per boekje) gaat ongeveer €15 kosten,

dus € 2.50 per boekje (ligt aan de oplage). Tijdens een lezing die hij over het CRIMINEEL

ARCHIEF heeft gegeven op 21 november jl. heeft hij zijn buukskes onder de aandacht

gebracht. Als je wil weten wat je kunt verwachten, kun je de laatste nummers van Gemerts

Heem openen, om daar een paar van die verhalen aan te treffen. Of proef vast de sfeer van

het hieronder staande verhaal. 

Wil je niet tot 13 mei wachten, dan kun je per e-mail (s.vanwetten@chello.nl), per telefoon

(0492-364471) of per briefje bij hem in de bus (Kruiseind 22, 5421 ND, Gemert) 

je bestelling deponeren. 

1801

Plichtsbetrachting
Een amokmaker op de hoek van het Stereind en het Binderseind. Tegenover het Heilig

Huiske, ook nog! Hij staat te zwaaien en te zwieren met een mes, klimt op de wielen van

een kar, maakt snijbewegingen, roept dingen die wij hier niet zullen herhalen. 
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Het schijnt een Bakelnaar te zijn, maar dat verklaart natuurlijk nog niet alles. Ah, daar is de

drost al, geassisteerd door gerechtsbode Van Eupen en gemeentedienaar Van der Horst.

<Geeft u gevangen.’

De Bakelse kerel staat op het grote rad van de aardkar en blijft vervaarlijk met zijn mes

zwaaien. De drost slaat met het plat van zijn geweer op de arm van de man, tot twee keer

toe. Maar die geeft geen krimp.

<Legt af uw mes of ik kap u de arm af.’

De drost heeft het dreigement nog niet helemaal uitgesproken, of er klinkt een daverend

schot. De Bakelnaar valt van het wiel, zijn hand bloedt en zijn bil ook.

Zijn er getuigen die hebben gezien dat het Hendrik van der Horst was, die achter de drost

stond en met het geweer aan zijn hoofd op de amokmaker mikte en schoot? Dat wil de

drost graag weten, want het schot ter hoogte van zijn oor en de bloedende kerel aan zijn

voeten hebben de overzichtelijkheid der gebeurtenissen enigszins vertroebeld en verdoofd.

Van der Horst zelf is in geen velden of wegen meer te bekennen. Zijn taak als

gemeentedienaar zit er voor vandaag wel op.

HET FOTOBIDPRENTJE VAN…. 
JOHANNA MARIA TIMOTHEA ROOIJMANS-MÜLLER (1883-1926)

Johanna Maria Timothea Müller wordt geboren te

Sint Oedenrode op 23 januari 1883. Ze is de dochter

van Johannes Hendrikus Müller, afkomstig uit

Denekamp, en Elizabeth Gozewina Baas, geboren te

Rhenoy. Haar moeder overlijdt als ze zes jaar oud is,

en haar vader hertrouwt een half jaar later met

Adriana van de Rijt.

Op 4 mei 1908 trouwt Johanna Maria met Antonius

Franciscus Rooijmans, geboren te Someren. Ze

krijgen zes kinderen: één dochter en vijf zoons.

Antonius Rooijmans is aanvankelijk kantoorbediende.

In 1908 richt hij samen met zijn vrouw de

sigarenhandel Rooijmans-Muller op. De winkel was

gevestigd op de Demer 43, en werd later

overgenomen door zoon Jan. Rooijmans-Muller

verkocht onder andere een eigen merk sigaren in een

fraaie doos met wapen van Eindhoven en de tekst: De

garantie van een generatie. 

Johanna Maria Müller overlijdt te Eindhoven op 16

juni 1926. Na haar dood trouwt Antonius Rooijmans

met Maria Catharina van Noorden, een achtenveertig jarige vrijgezel uit ’s-Hertogenbosch.

Hij overlijdt te Eindhoven op 24 februari 1936.
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Op deze ansichtkaart ziet u de sigarenzaak van Rooijmans-Muller aan de rechterkant naast die van de

concurrent J.A. Kuijpers.

Meer informatie over de familie Rooijmans-Muller kunt u lezen in het Mededelingenblad

van de Afdeling Kempen- en Peelland Jaargang 14 (2006) op pagina 12.

UW KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER INZENDEN 
VOOR 1 februari 2014 

Voor informatie neemt u contact op met de redactie
e-mailadres: h.unij@hccnet.nl

postadres: Taunus 1  5706 PC Helmond
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DE FAMILIE MULDERS UIT MOERGESTEL (vervolg van blz. 74) 
Tekst Robert Mulders

In 1656 wordt Adriaen Peter Roosen genoemd

als neef en wettige momboir over de 24-jarige

Mayken dochter van Elyn Goossens. 

Met deze vermelding komt vast te staan dat

Peter Cornelis Roosen was getrouwd met

Elisabeth Anthonissen Bernarts. 

Mayken Goossens wordt immers op 29 nov

1631 gedoopt (RK) in Oisterwijk als dochter

van Elias zoon van Goossen Mathijssen de

Backer, die aldaar op 25 sep 1627 was

getrouwd (RK) met Anna Anthonisse Bernarts 

(NO 5,f.135v-1). 

Deze Elias Goossen Mathijssen wordt in 1641

vermeld als pachter van een hoeve in

Heukelom

(zie sH.R. 1551,f.163 de dato 17 dec 1641).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Petrus Cornelis
Gedoopt Oisterwijk 30 okt 1623. 

Doopgetuigen: Jan Goijerts & Anna Joosten.

2. Adriaan Peters Roosen volgt IV-a
3. Michiel Peeter Roosen volgt IV-b 
4. Maey Peter Cornelissen Michielsen 

In de bronnen ook wel Maijken Peeter Roosen, Maria Peeterse en Maijke Peter 

Cornelis genoemd. Gedoopt Oisterwijk 15 aug 1629, overleden tussen 22 feb 1676 

en 6 mei 1688. Doopgetuige: Henricus Anthonius. Als Maeij Peter Cornelissen 

Michielsen uit Kerkhoven getrouwd Oisterwijk 18 nov 1657 met Cornelis Gerrit 

Rijsbroeck uit Kerkhoven, zoon van Gerrit Wouters Rijsbroeck bij Mechtel van 

Beurden, overleden voor 28 apr 1665. Ten tweede maal getrouwd met Adriaen Peter 

Smouts, wellicht in Oisterwijk op 28 okt 1667. In dat geval zijn de getuigen bij het 

huwelijk: Jan Timmermans & Jacob Lammers. Smouts hertrouwde als weduwnaar 

op 6 mei 1688 te Berlicum met Adriaentje Janssen. 

Het kerkelijk huwelijk volgde 24 mei.
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Jan Gerit Rijsbroecx en Adriaen Peter Cornelis werden 28 april 1665 aangesteld als 

voogden over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Gerit Rijsbroecx en 

Maijke Peter Cornelis, waaronder een dochter Aleyd. Een akte gedateerd 22 feb 

1676 vermeldt expliciet de familieband tussen Adriaen Peeter Roosen en Aleyd:

ende aengesien Adriaen Peeter Roosen, des voorschreven Aeltiens moederlijcken ooms inde goederen

van Gerrit Rijsbroeck ende Megtelt sijne huysvrouwe niet en heeft geparteert ende gedeelt, ten welcken

eynde aen hem Adriaen P[eete]r Roosen voor het part van den voors [chreven] Aeltien volgens

mondelingen accoort onder de gelijcken erfgenamen Gerrit Rijsbroeck aengegaen, noch eene

merckelijcken somme soude ten achteren sijn [12] 

Maeyken en haar tweede man hadden op dat moment nog maar één levende zoon, 

naast eenige kinderen. Adriaen Smouts belooft in deze schepenakte zijn stiefdochter 

Aeltje te zullen vrijwaren van de schulden bij de voorschreven Mechtelt gemaeckt, 

voor soo veel Aeltjens part is aengaende.

Uit het eerste huwelijk:

a. Elisabetha Cornelis Rijsbroeck
Gedoopt Oisterwijk 27 feb 1660, overleden vóór 22 feb 1676

Doopgetuigen: 

Adriana Lievens namens Emmert van de Wiel, en Antonia Peeters

b. Wouter Cornelis Rijsbroeck
Gedoopt Oisterwijk 11 aug 1662, overleden vóór 22 feb 1676

Doopgetuigen: Gosuinus Cornelius & Maria Bucken

c. Aeltgen Cornelis Gerit Rijsbroeck
In de bronnen ook vermeld als Alet, Aleyd, Aleidis en Aldegundis. Vermeld in 

1674 als onmondige dochter en enig nog levend kind van Cornelis Gerrit 

Rijsbroeck Getrouwd te Berlicum 29 jan 1679 met Symon Adam Tilemans 

(getuigen: Joannes Geurts & Theodorus Voets) - zoon van Adam Tielemans & 
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Catelijn Simon Goijarts Banniers. Symon, als man en momber van Alet syne 

huysv., dogter Cornelis Gerrit Rijsbroeck doet in 1683 afstand van een stuk 

akkerlant van 3 lopens in Oisterwijk, gelegen tussen de erfenis Peter Ariens van

Roy, de erfgenamen Jan Embert Vromans en Joachim sone Adriaen van Esch. 

[13]

Uit dit huwelijk:

i. Adamus Simon Tilemans Gedoopt Berlicum 25 sep 1680 

(getuigen: Joannes Hermans & Joanna Peters Tilemans)

ii. Maria Simon Tilemans Gedoopt Berlicum 17 nov 1682 

(getuigen: Adrianus Simont & Catharina Peters Leijten)

Uit het tweede huwelijk:

d. Peeter Adriaen Smout 
Te 's-Hertogenbosch trouwt op 16 sep 1696 een zekere Peeter Ariens Smout uit

Berlicum met Johanna van Zutphen, met consent van vrinden.

e. filia(e) 

5. Wilmtjen (Willemijn) Peeter Cornelis Roosen
Getrouwd Oisterwijk 11 aug 1665 met Cornelis Janssen de Bondt, zoon van Jan 

Cornelis de Bondt & Jenneken Jan Lamberts. Getuigen bij het huwelijk: Martinus 

van Hees en Lambertus van Esch

Uit dit huwelijk:

a. Catharina de Bondt Gedoopt Oisterwijk 26 okt 1667 

Doopgetuigen: Adrianus Evers & Ida Peters Pijnenborghs 

b. Joannes de Bondt Gedoopt Oisterwijk 20 sep 1669

Doopgetuigen: Johannes de Bondt & Anna Ariaen

c. Joannes de Bondt Gedoopt Oisterwijk 30 jan 1671

Doopgetuigen: Lambertus de Bondt & Rickken van Elen

d. Elisabeth de Bondt Gedoopt Oisterwijk 19 aug 1672

Doopgetuigen: Joost de Bont & Anna Peters

e. Petrus de Bondt Gedoopt Oisterwijk 29 mei 1675

Doopgetuigen: Faes Janssen & Anthonia Gerrits

Adriaen Peter Rosen en Anthonij Baltus Versteijnen werden 25 februari 1689 tot 

respectievelijk momber (voogd) en toeziender aangesteld over de drie onmondige

kinderen uit dit huwelijk. [14] Hun namen duiken diezelfde dag op bij de erfdeling

van de overleden Jan Cornelis de Bondt & Jenneken Jan Lamberts: Adriaen Peeter

Rosen en Anthonij Balthusse Versteijnen, momboiren der drie onmondige kinderen

Cornelis Jansse de Bondt daer moeder aff Willemijn Peeter Rosen. Ze gingen een
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deling aan met hun oom Jan sone Jan Cornelis de Bondt. [15] 

Na een loting viel de 3 onmondige kinderen toe: een huijske met den hoff daer aen

gehoorende gestaen ende gelegen binnen den Vrijheijt van Oisterwijck ontrent de

groote Linde Boom tussen de erfenis Peeter Jans de Cort en de andere deler (Jan

Cornelis de Bont), met aan de ene kant de stroom en aan de andere kant de gemene

straat; een stuk weiveld (4 loopen saet) omtrent de Ban brugge, tussen de erfenis Jan

Baptist de Bondt en de weduwe Peijnenborg, met aan de ene kant de gemene stroom

en aan de andere zijde de erfenis Embert Smits. 

Op 8 maart 1689 verklaren Adriaen Peeter Rosen en Anthonis Baltus Verstijnen als 

wettige voogden over de drie onmondige kinderen van Cornelis Jans de Bont en 

Willemken Peeter Rosen 100 carolusguldens schuldig te zijn aan Jan Jans de Bondt, met

vier gulden rente. De vader van de drie kinderen had het geld destijds van zijn broer

geleend tot afflossing sijnder schulden (RO 401,f.12v).

Adriaen Peeter Rosen en Anthonis Baltus Versteijnen in qualiteijt als wettige be-edichde en aengestelde momboiren 

vanden drij onmondige kijnderen Cornelis Jans de Bondt verweckt uijt Willemken Peeter Rosen...Bron: RO 401,f.12v

6. Teuniske Peeters van Ros
Gedoopt Oisterwijk 14 nov 1635. Ook Antonia Peters Roosen genoemd, of 
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Antonetta Peter van Ros. De spelling Loosen uit het huwelijksregister moet nu 

definitief als een fout worden aangemerkt, zie noot 18. Getrouwd Oisterwijk 6 

februari 1667 met Gerardus Baltheser Verstenen (Gerrit Baltus Versteijnen), zoon 

van Baltus Antonius Verstijnen & Lucia Johannesdr Janssen van der Borcht. 

Getuigen bij het kerkelijk huwelijk: Franciscus van Berkel en Adrianus Cornelis 

Janssen. Geerit Baltus Verstijnen was in 1695 borgemeester van Oisterwijk met 

Andries Herberts de Cort

Uit dit huwelijk

a. Lucia Gerrits Versteijnen
Gedoopt Oisterwijk 28 aug 1671. Doopgetuigen: Ariaen Peters & Joanna 

Baltesen. Getrouwd Oisterwijk 25 juli 1700 met Adriaen Jans van den Boer, 

geboren te Haaren en wonende te Oisterwijk. Getuigen: Theodorus van de Wiel &

Antonius van Nuijs. Kinderen uit dit huwelijk werden te Tilburg gedoopt, soms 

onder de naam Van den Boel 

b. Jan Gerrits Baltenszn Versteynen
Gedoopt Oisterwijk 14 nov 1673, overleden voor 27 nov 1717. Doopgetuige: 

Adriana Cornelius. Getrouwd Oisterwijk 25 feb 1710 met Maria Anna Gerrit 

Adriaanse van de Ven.Ten tweede maal gehuwd Oisterwijk 8 feb 1712 met 

Cornelia Cornelis Bossers, geboren te Raamsdonk. Zij hertrouwde te Oisterwijk 

19 dec 1717 (Schepenen) en 5 feb 1718 (RK Kerk) met Herbert Embert Smits 

(gedoopt Oisterwijk 20 juni 1690, aldaar begraven in de kerk 14 jan 1737) zoon 

van Embert Antonie Smits & Jenneke Hendriks van Liemdt. Deze Herbert kwam 

uit een Oisterwijks brouwersgeslacht met een herberg op de Lind. Zijn zuster 

Hendrina Smits was in 1694 getrouwd met Otto van Vaerle, zoon van de 

drossaard van Moergestel.

c. Balthus Gerrit Versteynen
Gedoopt Oisterwijk 14 dec 1676.

Doopgetuigen: Gerardus Baltis

Versteynen & Christina van Esch.

Getrouwd Oisterwijk 18 feb 1703

met Jenneke Peter van Heck,

dochter van Peter Aartsen van

Heck & Maria  Antonius

Peijnenborch. Balthus Gerrits

Versteynen was vanaf 24 juni

1714 tot vóór 28 oktober 1720

pachter van de watermolen van

Heukelom. [16] Deze molen,

afgebrand in de nacht van 29 op

30 november 1713 maar
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kennelijk weer snel opgebouwd, was destijds eigendom van de in Tilburg wonende jonker

Matthijs van Cannart. Een akte uit 1721 noemt Balthus bewoner en gebruyker van ene

water en volmolen gelegen Ter Borgt onder de Vryheid van Oisterwijck. [17] Deze molen

stond nabij het gelijknamige landgoed aan de Voorste Stroom

In 1717 spant Balthus voor schepenen van Oisterwijk een proces aan tegen 

Cornelia Bossers, weduwe Jan Versteynen. De partijen zijn het niet eens over een 

schuld, gevallen bij de deling van goederen van wijlen Teuniske Peeters van Ros, 

in haer leven weduwe van Gerrit Baltus Versteynen. [18] 

Noot bij de doopgetuigen: Christina, dochter van Willem van Beurden en 1640 

getrouwd met Adriaen Joachim Jansz. van Esch, was mede-eigenaar van de 

windmolen Ter Nedervonder te Oisterwijk. [19]

d. Petronella Gerrits Versteynen
Gedoopt

Oisterwijk 7 nov [1671 ??]. 

Doopgetuigen: Anthonius

Cornelissen & Mechtildis

Anthonissen

Getrouwd Oisterwijk 20 feb 1718 

met Hendrick Michielse

Peijnenborgh, weduwnaar

Jenneke Adriaen van Iersel

De watermolen Ter Borch gezien vanuit westelijke richting op een prent 

uit circa 1870 (boven) en op een foto gemaakt vóór de sloop in 1924.

Het geslacht Verstijnen telde in de 17de eeuw meerdere molenaars. 

Henrick Anthonis Stijnen wordt genoemd als molenaar Ter Borch in 1636; 

Cornelis Hendriks (Ver)stijnen als pachtervan de watermolen Ter Borch in 1658

(Verpondingskohier Oisterwijk), 1665 en 1671; 

Lambert Versteijnen huurde de helft van de waterkoren- en volmolen in Oisterwijk ter

plaatse genoemd De Borcht in 1694, [20] en tevens met ingang van 15 juni 1695 de

oliemolen gestaen aan den huijse genaemt Weijenberch voor vier jaar van Leonart van

Eijs, president schepen van Oisterwijk 

(Notarieel archief Oisterwijk, inv.nr.5290c, 25 juli 1695); 

en dan worden nog Anthonij Versteynen en Henrick Lamberts Versteijnen genoemd,

beide kinderen van wijlen Lambert Versteynen die volgens een akte uit 1716 als knechten

de watermolen van Heukelom hebben bemaald 'om coorn te breecken' (zie noot 9)
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7. Anneke Peters Roosen
Overleden tussen 19 jan 1685 en 9 juni 1691. Getrouwd Oisterwijk 12 sep 

1673 met Adriaen Adam Deckers, weduwnaar van Maria Cornelis Elias 

Lammers, zoon van Adam Willem Arien Deckers en Lucia Jacobus Meusen. 

Getuigen bij het huwelijk: Adam van Hees, Adriaen van Heck, Lambert van 

Hees en Joanna de Graeff. Adriaen Adam Deckers hertrouwde Oisterwijk 9 juni 

1691 met Catalijn Antonius Loostermans. Misschien was dit voor Anneke een 

tweede huwelijk: op 9 jan 1656 trouwt voor de predikant te Oisterwijk Anneken 

Peter Cornelissen uit Kerkhoven met Ariaen Jan Ariaens, eveneens uit Kerkhoven.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Deckers Gedoopt Oisterwijk 14 nov 1673 (gemini)

Doopgetuigen: Baltis Versteijen & Maria Ariens

b. Petronella Deckers Gedoopt Oisterwijk 14 nov 1673 (gemini)

Doopgetuigen: Ariaen Peters & Cathalijn Adams

c. Maria Deckers Gedoopt Oisterwijk 12 juli 1675

Doopgetuigen: Ariaen Janssen & Maria Ariaens

d. Lucia Deckers Gedoopt Oisterwijk 6 mrt 1678

Doopgetuigen: Adrianus Peters & Catharina Deckers

e. Peter Adriaen Adams Gedoopt Oisterwijk 19 dec 1680

Doopgetuigen: Willem Adams & Aeltje Cornelissen

f. Catharina Adriaen Adams Gedoopt Oisterwijk 5 dec 1683

Doopgetuigen: Willem Adams & Antonia Peeters

g. Catharina Deckers Gedoopt Oisterwijk 19 jan 1685

Doopgetuigen: Gerardus Versteynen & Antonia Willems

Willem Adam Deckers (momboir) en Adriaen Peter Roosen (toesiender) over Maria, 

Lucia, Peter en Catharina, onmondige kinderen van Adriaen Deckers en Anneken 

Peter Roosen. Oisterwijk 18-6-1691. [21]

Generatie IV

IV-A ADRIAAN PETERS ROOSEN zoon van III-a.

Gedoopt Oisterwijk 26 feb 1625, overleden na 18 juni 1691.

Doopgetuigen: Willem Dircks & Anna Anthonissen. Borgemeester over het dorp

Heukelom onder Oisterwijk voor het jaar 1659.[22] Als inwoner van Heukelom genoemd

1684 en 1686. [23]

Onder de naam Adriaen soone Peter Cornelis Roos getrouwd voor schepenen van

Oisterwijk op 11 februari 1649 met Maijken, gedoopt Oisterwijk 22 aug 1624 als dochter

van Gerrit Wouter Rijsbroeck bij Mechteld Jan Tiberis van Beurden. De bruidegom
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trouwt met consent des voorschreven Peters sijne vaeder terwijl de bruid wordt

geassisteert met Cornelis haere broeder, die verklaart toestemming van zijn vader te

hebben verkregen. De echtelieden wonen volgens de akte in het gehucht Carchoven. [24]

Uit een gepubliceerde stamboom blijkt dat Mechteld van Beurden een dochter was van Jan

de Jonge van Beurden uit Tilburg bij Bartholda Joost Cornelis van de Loo.[25] Haar oom

Aryaen van Beurden had in 1607 de windmolen Ter Nedervonder in Oisterwijk gekocht

van wijlen Wouter Jans van der Veken. [26] 

Op de Rolle der dinghtaele van de schepenbank te Oisterwijk staat voor 4 mei 1666 een

zitting gepland tussen aanlegger Huybert Gijsbert de With en gedaagde Adriaen Peeter

Roosen. Volgens een summiere beschrijving gaat de zaak over het rechte van gebruyck van

des aenleggers hoylant (RO 3, ongefolieerd, fiche 4). In de bijlagen van de rol (RO 72-73)

is hierover niets terug te vinden. 

Op 20 januari 1673 verhuurt Jenneken vandenWiel, weduwe Johan Peynenborch in leven

secretaris van de Vrijheid van Oisterwijk, een stede met huys, schuer, hoff ende boomgart

ende erffenisse bestaande in ackerlanden ende driessen oft weyen daeraen in de parochie

Oisterwijk ter plaatse Huyckelom aende Creytenheye als Adriaen Peter Roosen deselve

stede tot noch toe in gebruyck oft pachtinge heeft gehad, voor acht jaar aan Wouter Claes

Wouters van Haren (Notarieel archief Marten van Hees, inv.nr.26,f.84(91) 

Adriaan is waarschijnlijk molenaar geweest, twee van zijn kinderen noemen zich immers

Mulders. Het bewijs hiervoor is nog niet gevonden. Wel valt op dat zijn naaste familie veel

molenaars telt. Zijn schoonvader was molenaar op de Kerkhovense molen in Oisterwijk,

net als diens zonen Jan en Willem. Adriaans zuster Teuniske kreeg een zoon die maalde op

de watermolen van Heukelom en nog later op de watermolen Ter Borch in Oisterwijk.

Adriaans kleinzoon ten slotte, Wouter Jacobs van Haren, pacht van 1710 tot 1714 de

oliemolen op het landgoed Weyenberch te Oisterwijk (zie onder). Tot 1673 huurde

Adriaan bovendien een boerderij in Heukelom aan de Kreiteheide, in het zicht van de

Kerkhovense molen. Wellicht werkte Adriaan in het bedrijf van zijn schoonfamilie, die

ook als vollers in Moergestel actief waren. 

Een andere mogelijkheid is dat Adriaan op enig moment pachter was van de Heukelomse
watermolen. Aan deze koren- en oliemolen werd rond 1611 een derde rad toegevoegd,

bestemd voor het vollen van lakens. In 1673 blijken dunne Tilburgse lakens in Heukelom

tot dikkere te worden gevold, waarna deze worden teruggebracht naar de koopman. [27] De

drie molens werden ook wel aan verschillende pachters verhuurd. 

In een recent werk over het geslacht Ro(o)zen beweert auteur Ad Roozen dat Adriaen Peter

Roosen de zoon is van Peeter Jan Roosen alias Bordens (1592-1680), schepen van

Moergestel tussen 1637 en 1666 en Koning van het Schuttersgilde aldaar in 1653. Hij voert

geen bewijzen aan voor dit familieverband. Sterker nog: de in dit werk genoemde Adriaen
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is begraven te Moergestel op 30 januari 1682, terwijl de Oisterwijkse Adriaen Peters

Roosen nog op 5 januari 1683 voor schepenen verschijnt inzake een geldschuld, hem

toekomende van Adriaen Janse van Baest. [28] Ook treedt hij in februari 1689 nog op als

voogd bij een erfdeling. [29] De auteur heeft vermoedelijk geen kennis genomen van de

huwelijksakte uit 1649, waarin de bruidegom duidelijk wordt aangeduid als Adriaen soone

Peter Cornelis Roos. De vader kan dus niet Peter Jan Roosen zijn geweest. 

De erven van Gerrit Wouter Rijsbroeck delen 15 maart 1674: 

Wouter, Jan ende Willem, gebroederen, soonen Gerrit Wouter Rijsbroeck, verweckt uijt 

Mechtel dogter Jan Tiberius [sic] van Beurden, die voornoemde Jan alnogh ende met 

hem Michiel Peeter Roosen als wettige aengestelde momboirs van Aeltge dochter 

Cornelis Gerrit Rijsbroeck, verweckt uyt Maijken Peeter Roosen, hebben t'samen 

gedaen ende gemaeckt eene erfdeijlinge ende erfscheijdinge van goederen hier 

beschreven, huer aengekomen bij den rechte van successie wegens henne voornoemde 

ouders soo sij verclaarden, ende oock bij renunciatie van Adriaen Peeter Roosen, als 

man ende momboir des Maijken sijne huijsvrouwe, dogter des Gerrits ende Mechtels, 

voornoemde in reconpensse van t'geene hij voor deses van sijne ouders heeft genoten 

volgens acte op heden date voor schepenen gepasseert. [30] 

Adriaan deelt niet in deze erfenis: eerder die dag had hij afstand gedaan van het vijfde deel,

hem toegekomen namens zijn vrouw. In ruil daarvoor doen de andere vier delers afstand

van 88 gulden als den selven Adriaen tot houwelijcx goet heeft genoten ende in collatie in

den gemijnen boedel soude moeten inbrengen. Bovendien wordt hij gevrijwaard van

eventuele schulden die op de boedel van zijn schoonouders rusten. Op 22 feb 1676 blijkt

dat Adriaan bij mondeling accoord daarnaast nog een merckelijcke somme tegoed heeft van

zijn zwagers, zie noot 12.

Uit dit huwelijk: 

N.B.: hiaat in de doopregisters 1638-1657)

1. Jan Adriaan Peters Roosen alias Mulders volgt V-a

2. Lysken Adriaens Rose
(Elisabeth Adriaens, ook wel Elisabeth Adriani Roosen) Getrouwd Oisterwijk 5 feb 

1675 met Jacob Wouters van Haaren. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk: Lambertus

van Esch en Joannes Vroemans. Beiden woonden op het moment van hun huwelijk 

te Heukelom, en voor beiden was dit het eerste huwelijk. Een recent werk over de 

historie van Berkel-Enschot vermeldt de samenstelling van de veestapel van Lijske, 

weduwe van Jacob Wouters van Haaren in Heukelom. In 1690 bezat zij een zwarte 

ruin, drie rode koeien, een kalf en 20 schapen. Veehouders hadden in deze tijd in de 

regel niet meer dan vijf koeien. [31]
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3. Maria Adriaan Peters Roosen
(ook wel Maria van Ros genoemd) Gedoopt Oisterwijk 28 mei 1660. Doopgetuigen: 

Egidius Geerts & Catharina Dirricks. De meter was misschien een dochter van Dirick

Peters van de Wiel, een oom van Maeijken Gerits Rijsbroeck. Getrouwd te 

Oisterwijk 1 feb 1688 met Denis Adriaan Gijsberts van den Boer (oud 30 jaar) 

wonende beiden te Heukelom. Getuigen bij het huwelijk: Cornelis Hendrix en 

Gertrudis Adriani Roosen. Denis van den Boer was borgemeester van Heukelom in 

1695 en 1704, en Belastingzetter aldaar in 1709 en 1711.

4. Gertrudis Adriaan Peters Roosen alias Mulders
Gedoopt Oisterwijk 3 dec 1663 (doopgetuigen: Cornelius Peeters & Anna

Adriaensen) overleden na 1718. Waarschijnlijk identiek met Geertruij Emme, die 

begraven werd te Oisterwijk op 28 juni 1732. Getrouwd 1 feb 1688 te Oisterwijk 

met Cornelis Hendrix Emmen uit Oisterwijk. Getuigen bij het huwelijk: Denis 

Adriaan van den Boer & Maria Adriaan Roosen. In 1696, 1699 en 1705 vermeld als

Gertrudis Mulders. Cornelis Emmen bezat twee hoeven in Heukelom, waarvan één 

op de Oisterwijkse Hoeve. Omstreeks 1729 ging hij failliet: zijn onroerende 

goederen werden in 1730 openbaar geveild. Bij de doop van hun derde zoon Adriaen

op 27 februari 1693 meldt het RK-doopregister van Oisterwijk de naam van de 

moeder als Gertrudis Ariaensen van Sundert, en een van de doopgetuigen als

Adrianus Peeters van Sundert.

Het doopregister van

Oisterwijk meldt op 

27 februari 1693

Gertrudis Ariaensen

van Sundert 

en doopgetuige

Adrianus Peeters

van Sundert. 

Deze alternatieve achternaam doet vermoeden dat Adriaen Peters Roosen enige tijd in Zundert heeft 

gewerkt en gewoond; 't Sundert is overigens tevens een plaatsaanduiding in Helvoirt.
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5. Jenneke Peters Roos (ook wel Jenneken Adriaens)

Getrouwd (RK) te Oisterwijk 12 feb 1679 met Gijsbert Hendrik Peters, geboren 

te Vessem. De bij het huwelijk opgegeven leeftijd van Jenneke was 28 jaar. Beide 

huwelijkspartners woonden op het moment van het huwelijk in Heukelom. 

Getuigen bij het wettelijk huwelijk: Adriaen Hendrick Peters broer van de 

bruidegom en Jan Adriaen Peter Roos broer van de bruid. Getuigen bij het 

kerkelijk huwelijk: Joannes Peters van Broeckhoven en Anna de Visser. Peter 

Hendricx van Vessem woonende tot Blayel en Adriaen Peter Roosen woonende tot 

Heuclum werden door schepenen van Tilburg op 1 dec 1684 tot voogd 

respectievelijk toeziener benoemd over de onmondige kinderen van wijlen 

Gijsberts Hendricx daer moeder aff was Jenneken Adriaen Peters. [32]

IV-b MICHIEL PETERS ROOSEN zoon van III-a
Gedoopt Oisterwijk 5 sep 1627 (getuigen: Adrianus Gerardus & Maria Guillielmus),

overleden na 27 dec 1686. Vermeld in 1674 als voogd over Aeltgen, dochter van Cornelis

Gerrit Rijsbroeck & Maijken Peeter Roosen. Bij een deling tussen Wouter Geraert

Rijsbroecx en diens broer Jan treedt hij op als getuige (zie noot 33). Als voogd vermeld 19

juni 1679 in een boedelinventaris van Aleida, hoewel zijn naam daar wordt gespeld als

Michiel Adriaen Roosen. [33] Hij treedt in het voorjaar van 1676 veelvuldig op als getuige

in notarisakten gepasseerd voor Anthony Beens.34 In 1651 tekent hij als getuige voor Jan

Gerits Vromans de Oude bij notaris Marten van Hees met Michgiel Peters Roes.35 In 1665

aangeslagen in de Verponding wegens een huys met seven roeijen hoofs en van de weduwe

Goossen van der Borcht de helft in een weye opde Cleyn Heye (RO 268,f.9).

De handtekening van Michiel Peter Roosen, 20 maart 1674.

Getrouwd voor de predikant te Oisterwijk 24 september 1651 met Petronella Gerards:

Michiel Peters, jongeman, soone van Pieter Cornelissen, wonende in Kerckhoven &

Peterken Gerits dochter van Gerrit Peters wonende alhier. Zij is gedoopt te Oisterwijk op 2

jan 1622 als onechte dochter van Gerit Peter Roeters bij Adriana Jansen.

Uit dit huwelijk:

N.B.: hiaat in de doopregisters 1638-1657

1. Lysken Michiels Peeters
Op 19 oktober 1654 maakt Gerit Peter Roeters voor notaris Jan Peynenborch sijn 

huysken, hoff daerinne hij tegenwoordig is wonende tegenover de pastorye in 
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Oisterwijk over aan zijn natuurlijke dochter Peerken, na te laten aan haar twee 

kinderen bij Michiel Peters. Het oudste kind, Lysken, krijgt Gerrits beste kist. 

Voorwaarde is dat Gerrits zuster Cornelia Peters na zijn overlijden twee jaar in 

het huis bij voornoemde kinderen zal mogen wonen (NO 5,f.99r(422).

2. Peter Michiel Roosen
Op 20 sep 1682 trouwt te Oisterwijk Peter Machiel Roosen met Jenneken 

Leenders van Weert, onder getuigenis van Hendrik van de Ven en Hendrik van 

Aelst. In de huwelijkse voorwaarden heet hij Peeter Michiel Roosen, jongeman, 

terwijl Jenneke Leenderts van Weerdt wordt vermeld als weduwe van Leendert 

Lievens; beide echtelieden wonen in Oisterwijk. Op 11 jan 1689 is te Oisterwijk

Peter Michaelis Roosen met Elisabeth Godefridus Bel doopgetuige voor Petronilla, 

dochter van Peter Jan Roeters bij Anna Godefridus Bel. Evenzo zijn op 6 sep 1695 

Peter Michiels Roosen en Catharina Jansen Pijnenburgh doopgetuigen voor Jan, 

zoon van Peter Jan Routers en Anna Goijarts. Dit echtpaar (Peter Jan Peter Roeters 

uit Oisterwijk en Anna Goijert Bellen uit Kerkhoven, dochter Goijert de Bel) was te 

Oisterwijk op 4 sep 1678 getrouwd. Als één van de getuigen treedt dan op Peter Giel 

Roefs. Nog een vermelding: op 3 feb 1677 is Peter Michiel Rosen te Oisterwijk 

getuige bij het huwelijk tussen Cornelis Hendrix van Wouw met Adriaentje Cornelis 

van Korvel. 

"Het Stad- of Raadhuis te

Oosterwijk, gezien uit de

kamers der Schutters van

B o e t s e l a a r  b i j  d e n

ontvanger (mei 1831)".

Oorspronkelijk stond hier

de kapel Onze Lieve

Vrouwe ter Linde, die

vanaf de 16e eeuw dienst

deed als raadhuis. Nadat

het vervallen bouwwerk

was gesloopt, verrees in

1728 op dezelfde plek het

hier getoonde Raedhuys.

De regenten van Heukelom, Berkel en Enschot, die sinds 1699 bijdroegen in het

onderhoud, gebruikten het als secretarie. Het werd in 1897 gesloopt. Uit: Herinneringen

van de haagsche schutterij te velde, Atlas van Stolk, Historisch Museum Rotterdam.
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3. Adriana Michiels Peeters
Gedoopt Oisterwijk 31 dec 1660. Doopgetuigen: Adriaan Peeters & Maria 

Adriaenssen. De handtekening van Michiel Peter Roosen, 20 maart 1674.

4. Cornelis Michiels Peeters
Gedoopt Oisterwijk 13 feb 1666. Doopgetuigen: Jan Peeters & Anthonia Peeters

Afkortingen:

RO = rechterlijk archief Oisterwijk NO = notarieel archief Oisterwijk

SA = rechterlijk archief Moergestel sH = rechterlijk archief 's-Hertogenbosch

RANB = rijksarchief Noord Brabant GAT = gemeentearchief Tilburg

NA = nationaal archief

Noten:

[12] RO 370, f, 15-70

[13] RO 377

[14] RO deel - 1, f.1.

[15] RO 476, f.145v-148

[16] RO 504, 7 dec 1746.

[17] RO 505, 10 mei 1721

[18] RO 85, 20 ov 1717. Zie ook RO 480, f.375v, waarin wordt verwezen naar een uitspraak van de 

Raad van Brabant op 18 juni 1708, en RO 482, f.81r (1714).

[19] RO 370,f.312 de dato 9 maart 1676 

[20] RANB, Raad en Rentmeester generaal der domeinen, inv.nr.334.

[21] RO 100, deel 1 - 11v

[22] RANB, Archief van het Kwartier van Oisterwijk, inv.nr.40, de dato 13 januari 1659: Adriaen 

Peeter Roosen, borgemeester van Heukelom, Cornelis Anshems (sic) borgemeester van Enschot 

en Claes Robbert Lamberts borgemeester van Berkel. Opvolgers van Adriaan Peeters Roosen 

waren ondermeer Willem Mathijssen van Esch (1660), Hieronijmus Jansen van de Biesenrijdt 

(1662), Anthonij Aert Bartholomeuse (1663) en Gerit Bartholomeuse Vosch (1665). Zie ook de 

betreffende Rol van de Dingbank van Oisterwijk: RO 2, de dato 15 januari 1659, waarin 

dezelfde borgemeesterbenoemingen zijn opgenomen.

[23] GAT, Eden van voogden, inv.nr. 666 en 667, de dato 1 december 1684; NO 5282,f.330, 

27 dec 1686

[24] RO 867, trouwboek schepenen 1648-1656.

[25] De Brabantse Leeuw 13 (1964) p. 60-61 

[26] RO 301, f..20. Een borgemeester was de ontvanger van een dorp en was in die functie een jaar 

lang verantwoordelijk voor de dorpsrekening. Hij moest zorgen dat de inkomsten en 

belastingen werden opgehaald en dat de schulden van het dorp op tijd werden betaald. 

Het laatste kwart van de zeventiende eeuw was een periode waarin De Meijerij veelvuldig door 
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oorlogsgeweld werd getroffen, en veel dorpen verkeerden in een slechte financiële staat. Het 

kwam er dan ook in de praktijk op neer dat de meest draagkrachtige inwoners als borgemeester

de twijfelachtige eer genoten het dorp uit eigen zak te moeten voorschieten wanneer de 

crediteuren, de fiscus voorop, op tijd betaald dienden te worden. De oorsprong van de naam 

borgemeester is onzeker, maar plausibel lijkt de verklaring dat hij degene was die een jaar lang

borg stond voor de schulden van het dorp. Heukelom behoorde rechterlijk tot De Enighe van 

Oisterwijk, maar wees zelf jaarlijks een eigen bestuur aan bestaande uit één borgemeester en 

twee belastingzetters. Bij deze laatste twee functionarissen is er ook wel onderscheid tussen een 

collecteur der bede en een collecteur der verponding. Hoewel Heukelom geen kerk had, en er 

nauwelijks sprake was van een dorpskern, gold het gehucht juridisch gezien toch als 

dorp, met een eigen rekening en zelfstandig beheer van gemene gronden. 

Overgenomen uit: A.C.M. Kappelhof, 'De belastingheffing in de Meijerij van Den Bosch 

gedurende de generaliteitsperiode 1648-1730, 'Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden 

van Nederland LXIX (Tilburg 1986).

[27] Leo Adriaenssen, 'Durendaal als lakenververij,' De kleine Meijerij 49 (1998), p.93-97. 

Zie ook Gerechterlijk Archief Tilburg inv.nr. 615, 7 maart 1673.

[28] RO 377,f.2r

[29] RO 476, f.145v

[30] RO 368, folio 12r-14r.

[31] A. van den Oord, W. van Oosterhout, Berkel-Enschot-Heukelom, drie zielen en één bestuurlijk 

hart (Berkel-Enschot, 1996) p. 49.

[32] GAT, Eden van voogden, inv. nr. 666 en 667.

Het Reglement op de Politieke Reformatie van 1660 sloot katholieken in beginsel uit van lokale

bestuursfuncties, tot zetters en kerkmeesters aan toe. In Oisterwijk woonden echter maar weinig

protestanten, zodat het bestuur in de praktijk nog voor een deel uit katholieken bleef bestaan.

De Staten Generaal te Den Haag ontving op 29 oktober 1683 een brief van Willem baron van

Raesfelt, hoogschout van 's Hertogenbosch. Hij beklaagde zich over Johan de Ruyter,

kwartierschout van Oisterwijk. Die weigerde volgens Raesfelt protestanten in de schepenbank

van Oisterwijk te benoemen, hoewel er zeker zes geschikte kandidaten van gereformeerde huize

waren. De Staten Generaal vroegen De Ruyter om opheldering, waarna deze al op 10 december

een kruiperig briefje terugstuurde. Daarin meldde hij trots reeds drie katholieke schepenen

door protestanten te hebben vervangen. 'Pieter Verster, soon van Abraham Verster secretaris

van Oisterwijck; Jacobus Focanus; ende oude Jan van de Water; waer mede ik hoop dat ick de

resolutie van uwe Hoogh Mooghenden sal hebben voldaan.' NA, Staten Generaal, inv.nr. 431

[33] RO 368, f.55r-56v.

[34] NO 5273,f.74r, 77v, 79v, 79r, 81r.

[35] NO 5256,f.17v. Zie ook NO 5262,f.137v de dato 22 mrt 1659 en NO 5251,f.62v april 1665.

Ingezonden: dhr. Cees Prinsen (wordt vervolgd)
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VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:
GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, augustus 2013.
- Kwartierstaat J.M.H. Hacking, Landgraaf (deel II)

Gepermeteerd, afdeling Den Bosch en Tilburg, september 2013.
- Van Gevers naar Van Esch, door Pieter van de Sanden. De in Cromvoirt geboren 

Michiel van Esch is de stamvader van een Tilburgse familie Van Esch en komt 

dientengevolge in nogal wat Tilburgse kwartierstaten voor.

- Problemen met achternamen bij het nageslacht van Gerrit Dirx, geboren te Boekel, in 

1745 getrouwd te Berghem met Petronella van Heumen, door Theo van Herwijnen.
GroninGEN, september 2013.
- Kwartierstaat van Marten Groenewold, door Mies Becker-Jager.

Hollands Noorderkwartier, september 2013.
- De oudste generaties van de familie Bet/Beth, door Marry Luken en Jaap Witte.

Kwartier van Nijmegen, september 2013.
- Kwartierstaat van Cornelis E.W. Verberk, door Cor Verberk.

Schoonwater, Hubers, Hendriks, Raaymakers ea.

Heemkundekringen:
Beek en Donk, ‘d’n Tenuzzik’, nr 3 in 2013.
- De Paardenfonds is gevallen, door Martin Philipsen.

Verhaal van een onderlinge verzekering voor paarden.

- Graven in Beek vertellen hun geschiedenis, door Zjon van de Laar en Frans Leenders.

De graven van de laatste twee pastoors zaliger die elk jaar opnieuw werden opgemaakt.

- De kousenfabriek Colen – Frunt, door Bart van den Eijnde en Pas Hamelijnck.

De Acht Zaligheden, ‘ De Rosdoek’, september 2013.
- Eersel, een vrijheid, door Daniel Vangheluwe.

Dat Eersel sinds de vroege 13e eeuw een vrijheid is onder de hertogen van Brabant is 

wel bekend. Veel minder zicht is er op de verdere ontwikkeling.

- De geschiedenis van een echte Eerselse familie “van Sambeeck”, door Piet Frints.

- Wegwijs op onze website, door Evert Lavrijsen.

Oost-, West- en Middelbeers, De Berse. ‘Den Beerschen Aard’, 2013-3.
- De familie Jacobs / Deenen te Oostelbeers (5).

- Tweestrijd aan de stroom.

Het beeldje en de Kapel van de H. Eik, door Jan Hems en Jos van Gils.

Oirschot, ‘ Van Den Herd’ 2013-3.
- Oirschot in de Franse tijd (2), door CL. Van Esch-Van Hout.

- “Over Hel, Hemelrijk & Vagevuur”; toponiemen van Oirschot, door Marcel van der 

Heijden en Jos Swanenberg. Een gebonden boek met DVD. Te bestellen op de website:

www.deheerlijkheidoirschot.nl/toponiemen
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Sint-Oedenrode, ‘Heemschild’, herfst 2013.
- Doodslag op de Jekschotse heide, door Harry van Kuijk.

Deze tijdschriften liggen op een afdelingsavond ter inzage en mogen meegenomen worden. 

Ger Kleinbergen

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

De proefkolonie
Vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie
Auteur: Wil Schackmann
Cat.nr: 11-SMN
De Proefkolonie vertelt over het ontstaan van de Drentse koloniën die in het begin van de

19de eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid werden gesticht. Het doel was

verarmde landgenoten uit hun toestand van ‘diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke

verbastering’ te halen. 

In een nog woest en maakbaar Drenthe zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te

verdienen.

Met veel liefde voor het onderwerp en voor de mensen die er een rol in spelen, en met oog

voor vermakelijke details, vertelt de schrijver over het ontstaan van de Maatschappij, over

de landelijke inzamelingsactie en vooral over het leven van de eerste 52 proefkolonisten in

het net geopende dorp Frederiksoord.

Een bijzonder verhalend geschiedenisboek.

Uitgave 2006 - 398 bladzijden

Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap
De Nederlanden in de Franse tijd
Auteur: Jan J.B. Kuipers
Cat.nr: 11-KPS
De leus Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap uit de Franse revolutie weerspiegelde ook de

politieke ideologie in de Nederlanden na de komst van de Fransen. De Franse Tijd (1794-

1815) vertoont in de geschiedenis van België en Nederland overeenkomstige en

aanzienlijke verschillen. Het Zuiden werd ingelijfd, Nederland kwam pas in 1810 onder de

keizerlijke knoet van Napoleon, na veelbewogen perioden als Bataafse Republiek, Bataafs

Gemenebest en Koninkrijk Holland. 

De gevolgen waren blijvend. Beide landen zouden in hun huidige vorm zonder de Franse

tijd niet bestaan. Kortstondig behoorden Nederland en België tot een revolutionair

begonnen wereldrijk, dat ingrijpende hervormingen bracht zoals scheiding van kerk en
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staat, invoering van de burgerlijke stand, een onafhankelijke rechterlijke macht en

parlementaire democratie. De schaduwzijden waren enorm: Franse uitplundering,

economische ruïne, onderhoud van hongerige en haveloze troepen, burgeroorlog, invasies,

het sterven van duizenden soldaten in de vreemde. 

Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap behandelt de macro-ontwikkelingen én de menselijke

factoren van ambitie, verraad, staatsgrepen, oorlogsellende, hielenlikkerij en onverzoenlijk

verzet. Het boek belicht eveneens de voorgeschiedenis: de Brabantse Omwenteling in het

Zuiden en de Patriotten in het Noorden. Ook komt de ongelukkige hereniging van Noord

en Zuid aan de orde, uitlopend op de Belgische Revolutie van 1830.

Uitgave 2013 - 160 bladzijden

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2013 - Deel 67
Thema - De genealogische werkplaats

 Ethiek en methodiek van het onderzoek
 Cat.nr: 36-CBG67

Veel van de vraagstukken waar de genealoog zich voor geplaatst ziet, vallen onder de

noemer ethiek en methodiek. Het onderzoek stopt namelijk niet na het zoeken van namen

en jaren van voorouders. Integendeel: voor de ware onderzoeker begint het dan pas. Maar

daar ontstaan ook de keuzes. 

Wat doe je met informatie die jezelf, of je familie, onwelgevallig is. Buitenechtelijke

kinderen, een opgedoken juridische kwestie of zelfs gevangenisstraf, verdenkingen van

incest, een ‘gevoelig’ oorlogsverleden.

Publiceer je alles onder het motto ; het is gebeurd dus ik vertel het, of houd je de zaken

toegedekt om anderen niet te kwetsen, of om de aandacht niet van je hoofdverhaal af te

leiden. Is de gevonden informatie zo onaangenaam voor je dat je besluit om te stoppen met

je onderzoek, of stimuleert dat je juist om het helemaal over een andere boeg te gooien?

Een andere vraag is, hoe het onderzoek aan te pakken als er in de primaire bronnen niets te

vinden is. Je vermoedt dat een bepaalde persoon heeft bestaan, maar je kunt niets vinden in

de dtb-bronnen. Hoe vind je dan iemand. En hoe ga je om met de gegevens die je wel hebt

gevonden. Hoe beoordeel je die op hun waarde of werkelijkheidsgehalte, en hoe verwerk je

alles: in een ‘gewone’ genealogie, of kies je voor een andere invalshoek? 

Op al een groot aantal van deze zaken wordt in dit boek dieper ingegaan.

Kortom, een belangwekkend boek met veel achtergrondinformatie.

Uitgave 2013 - 198 bladzijden.

Co van het Groenewoud
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ONZE DRUKKER

Voor u ligt weer een keurig opgemaakt en gedrukt exemplaar van ons

“Mededelingenblad”.

De opmaak wordt gedaan door Henk Unij met ondersteuning van de overige redactieleden.

Maar daarover wil ik het niet hebben, wel over onze drukker.

Ik zeg “Onze drukker” omdat wij alweer vele jaren gebruik maken van de diensten van

Drukkerij Messerschmidt. In Nuenen is hij bekend door het weekblad ‘Rond de Linde’, dat

helemaal door hem verzorgd wordt. Dat betekent opmaak tot en met drukken. Dat geldt

ook voor alle andere producten die zij leveren zoals geboortekaartjes, brochures,

huwelijkskaarten tot en met posters op A1 formaat of foto’s op canvas.

De drukkerij is in 1961 gestart aan de Berg in Nuenen door vader Messerschmidt, later

opgevolgd door zijn zoon Luuk die nu alweer zo’n twintig jaren de scepter zwaait. Een

gepassioneerd man die alleen voor kwaliteit gaat en meedenkt met de klant.

Voor ons als redactie was die samenwerking zeer waardevol wat betreft ons

Kwartierstatenboek en niet te vergeten de nieuwe omslag voor ons mededelingenblad

ofwel Genealogisch tijdschrift.

Diverse malen hebben we met elkaar overlegd over layout, marges, lettertypes,

papierdiktes en kleuren. Proefdrukken zijn voor ons gemaakt zodat wij binnen ons eigen

team konden beoordelen of dat resultaat ook onze wens was. Voor Luuk was het nooit een

probleem om het nog een keer aan te passen en te drukken. 

Ziedaar de resultaten: een prachtig uitgevoerd Kwartierstatenboek en een mooi nieuwe

omslag voor ons Genealogisch tijdschrift dat op 5 november jl gepresenteerd is. Voor het

eerst zal ons blad in de nieuwe vorm uitkomen begin maart. Dus daar moet u nog even op

wachten. Wel kunt u er alvast op vooruit lopen om dit blad te vullen; een Genealogisch

tijdschrift moet natuurlijk ook genealogische informatie bevatten. Daarom doen wij als

redactie een beroep op onze leden. Denk mee en stuur uw gegevens in ter publicatie.

Drukkerij Messerschmidt is u graag van dienst mocht u behoefte hebben aan een

familiedrukwerk of een kleurrijke kwartierstaat op A3 of zelfs A2 formaat.

  

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 21, nr. 4, 12-2013110



INDEX KEMPEN- EN PEELLAND over het jaar 2013 samengesteld door Henk Unij

Abelen van 70, Achenlek 64, Adams 99, Adriaans 67, 68, 71. Adriaens 21, 67, 101, 103. Adriaensen

67, 72, 102. Adriaenssen 105, 106. Aelst van 104. Aerts 72. Akker van de 12, 13. Anshems 105.

Anthonis 68, 71. Anthonissen 74, 98, 99. Anthonius 75. Ariaens 99. Ariens 8, 73, 99. Audenhoven

van 44. 

Baas 91. Backer de 74, 93. Bacx 72. Baest van 101. Baltesen 97. Banniers 95. Bartholomeeus 73.

Beelen 77, 78. Beens 103. Bel 104. Bellen 104. Berchmans 75. Berchuysen van 74. Berckelmans 6.

Berendonk van 45. Bergen van 19. Berk van de 12. Berkel van 48, 97. Bernaerts 74. Bernarts 74, 93.

Bersselaar van den 62. Bertens 66, 67. Berthens 66, 75. Beurden van 75, 93, 98-101. Bichelaer van

den 12. Biesenrijdt van de 105. Blankers 62. Boddingh 19. Boddingius 19. Boel van den 97. Boer

van den 97, 102. Bogaarts 76. Bogaert van den 35, 76. Bogaerts van den 76, Bommel van 45. Bondt

de 95, 96. Bonnet 64, 65. Bont de 67, 68, 95, 96. Boom van de 28. Borcht van der 97, 103. Bordens
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