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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de eerste aflevering van het genealogisch tijdschrift De Twee Kwartieren
(voorheen: Mededelingenblad van de Afdeling Kempen- en Peelland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging). 

De provincie Noord-Brabant heeft een lange traditie op het gebied van historische,
heemkundige en genealogische literatuur. Al in 1894 verscheen Taxandria, Tijdschrift
voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde ten tonele, na de tweede
wereldoorlog opgevolgd door Brabants Heem (1949) en De Brabantse Leeuw (1952).
Mede dankzij deze tijdschriften werd de genealogie vanaf de jaren 60 van de vorige
eeuw gedemocratiseerd. Genealogie was niet langer voorbehouden aan vermogende
particulieren of (soms dubieuze) broodschrijvers. "Tegenwoordig worden er niet meer
uitsluitend familiegeschiedenissen geschreven van geslachten waarvan enkele of de
meeste leden zelf geschiedenis maakten, - als politici, geleerden, bestuurders of rijken.
Aan bod komen ook beduidend armere families dan de traditioneel gegenea-
logiseerden." schreef Leo Adriaenssen in 1991. In die tijd waren er in Noord-Brabant
nog twee tijdschriften bijgekomen: Het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-
Noord-Brabant en de Bommelerwaard (GTMWB), en Het Genealogisch Tijdschrift voor
Oost-Brabant (GTOB). Met de afdelingsbladen van de afdelingen van de NGV compen-
seerden zij het gebrek aan Brabantse stambomen in de landelijke tijdschriften als Gens
Nostra en De Nederlandse Leeuw, voor wie Nederland (nog altijd) pas boven de grote
rivieren lijkt te beginnen. 

Aan het begin van het nieuwe millennium is alles veranderd. Niet alleen biedt internet
een (niet altijd even betrouwbare) toegang tot genealogische bronnen, mede als
gevolg daarvan zijn De Brabantse Leeuw, GTMWB en GTOB inmiddels opgehouden te
bestaan.

Wij hebben niet de pretentie al die tijdschriften met De Twee Kwartieren te kunnen
vervangen. Maar we bieden u wel een onder redactie vervaardigd genealogisch
tijdschrift dat zowel leerzaam als onderhoudend is. Voor auteurs zijn wij laagdrempelig:
graag helpen wij u uw eigen onderzoek te publiceren. Voor de lezers hopen wij
toegankelijk, niet hoogdravend te zijn. En dat in de geest van al onze voorgangers. Het
Ten Geleide in de eerste aflevering van De Brabantse Leeuw bevat de volgende
woorden: "Steeds zijn wij ons bewust, dat het oude het nieuwe heeft voortgebracht
en geïnspireerd. Willen wij de zin van het heden verstaan en daaruit nieuwe krachten
putten voor de toekomst, dan is het noodzakelijk dat wij ook in het verleden geworteld
blijven."

Wij wensen iedereen veel plezier met De Twee Kwartieren.
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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.

Dinsdag 11 maart DNA onderzoek voor
genealogie, archeologie en lokale geschiedenis 
Door: Marc van den Cloot

Dinsdag 25 maart Extra ledenbijeenkomst 
Met Jan Netelbeek, Hoofdbestuurslid voor IT, computergenealogie 
en digitalisering,

Dinsdag    8 april Ledenvoorjaarsvergadering 19.30-20.00 uur
“Het spoor bijster?!” 20.00 uur

Dinsdag   13 mei “Tesbuukskes”
   Door: Simon van Wetten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 11 maart

DNA onderzoek voor genealogie, archeologie en lokale geschiedenis
Lezing door: Marc Van den Cloot, 
Projectleider Beneluxproject inzake DNA, 
Voorzitter Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen

DNA-onderzoek is de meest spectaculaire nieuwkomer in het genealogische veld: men
kan er familieverbanden mee opsporen en zelfs de hele migratiegeschiedenis van de
homo sapiens in beeld brengen. Onze 46 chromosomen bestaan elk uit twee strengen
DNA van ca. 1 miljard bouwsteentjes, de nucleotiden. Het onderzoek is gebaseerd op
de analyse van het mannelijke Y-chromosoom dat uitsluitend van vader op zoon
vererft. De wetenschappers lezen de volgorde van de nucleotiden en bepalen van elk
individu de typische reeks of het haplotype. 
In onze cellen bevinden zich twee soorten DNA: het kern-of Y-DNA en het
mitochondriaal of mtDNA dat via de vrouwelijke lijn wordt doorgegeven. De DNA-
strengen kopiëren zichzelf om nieuwe cellen te maken. Daarbij ontstaan foutjes,
mutaties, die bij de volgende kopieer-sessie worden doorgegeven. Er zijn 2 soorten
mutaties. De zeldzame puntmutatie (SNP of snip) komt op een bepaalde plaats van het
chromosoom gemiddeld één keer om de ca. 1 miljoen generaties voor bij mannen en
vrouwen. Zij is dus uiterst geschikt om de menselijke migratie of genografie te
bestuderen. Dat opent perspectieven voor de studie van de regionale en lokale
geschiedenis. De herhalingsmutatie (STR) komt gemiddeld 1 maal per 182 generaties
voor, maar enkel bij mannen. Door vergelijking van STR-waarden is het mogelijk om
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onderlinge verwantschappen te bepalen. Dat kan eventueel ook vergeleken worden
met oud DNA uit archeologische opgravingen. 
Door vergelijking van de haplotypes van verschillende mannen kan men ze opdelen in
een 20-tal grote haplogroepen. Dankzij de snips deelt men die dan weer op in
subhaplogroepen. In gewone mensentaal: mannen die tot een zelfde haplo- en
subhaplogroep behoren, stammen af van een gemeenschappelijke voorvader. 
Dat is de basis van de genealogische genetica. 

Dinsdag 25 maart

Extra ledenbijeenkomst 
Onderwerp: "Nieuwe website en bronnenproject NGV"

1. Het informeren van de leden van Kempen- en Peelland over de “nieuwe”
werkwijzen binnen de Nederlandse Genealogische Vereniging met name
betreffende de website en haar “sub hoofdstukken” of mogelijkheden.

2. Het verkrijgen van bottom–up informatie van de  Kempen- en Peelland-leden voor
interactie met of respons naar het Hoofdbestuur.

3. Het werven van leden die namens Kempen- en Peelland medewerking kunnen en
willen geven aan het project “bronnen”.

Jan Netelbeek, Hoofdbestuurslid voor IT, computergenealogie en digitalisering, zal de
nieuwe werkwijze presenteren, waarna discussie zal zijn over hoe e.e.a. in onze
afdeling opgepakt kan worden.

Dinsdag 8 april

Ledenvoorjaarsvergadering
De agenda en vergaderstukken worden ruim van tevoren per e-mail verstuurd 

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. 

Info en aanmelding via het secretariaat NGV-KPL
tel: 0499-373523 of 06-41650957 e-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl
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Dinsdag 13 mei

“Tesbuukskes”
Lezing door:  Simon van Wetten

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.

JUBILEUM AFDELING KEMPEN- EN PEELLAND

Op 12 juni 2014 is het precies 60 jaar geleden dat de afdeling Kempen- en Peelland
van de NGV werd opgericht. De tweede aflevering van De Kwartieren willen we daarom
geheel aan dit jubileum wijden. Met verhalen over de geschiedenis van de afdeling,
over het jaar 1954, en over ervaringen van onze leden. Wij nodigen daarvoor al onze
lezer uit een bijdrage te leveren. 

Heeft u verhalen, anekdotes, foto's, bidprentjes of zelfs schoolrapporten uit 1954.
Hoe heeft u zelf 1954 ervaren: eerste keer naar ..., (huwelijks, zakelijk, ...) jubileum
van ..., emigratie van ..., sportief hoogtepunt ...,  opening van ..., enz .... Of over
zestig jaar Kempen- en Peelland.

Stuur of mail uw  suggesties en bijdragen vóór 1 mei  naar de redactie, 
Henk Unij,  Taunus 1, 5706 PC  Helmond    e-mail: h.unij@hccnet.nl
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GENEALOGISCHE SPREEKUREN IN BIBLIOTHEKEN

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

Data
22 maart Bibliotheek Raadhuisplein 32 Best
12 april Bibliotheek Meiveld 2 Veldhoven

2e KWARTIERSTATENBOEK VAN DE AFDELING KEMPEN- EN PEELLAND

Op 5 november 2013 werd het 2e Kwartierstatenboek van de afdeling Kempen- en
Peelland officieel gepresenteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het
verenigingscentrum. 

Het boek bevat 160 pagina's, is voorzien van een Inleiding in de kwartierstaatkunde,
een beschrijving van Nederland rond 1880 en een analyse van naamdragers,
familienamen en naamsvarianten. De in totaal 106 kwartierstaten zijn geϊndiceerd op
achternaam, geboorteplaats, huwelijksplaats en beroepen.

Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. U kunt een exemplaar van het boek
bestellen voor de prijs van € 15 (exclusief verzendkosten). Neemt u daarvoor contact
op met Henk Unij, Taunus 1, 5706 PC  Helmond e-mail: h.unij@hccnet.nl

RECTIFICATIE 

De fotobidprentjes uit de vorige jaargang van het Mededelingenblad van de Afdeling
Kempen- en Peelland werden ingezonden door Will van Oers. 

Het betreft het fotobidprentje van: 
Catharina Maria Cornelia van den Molengraaf (1932-1944), 
Gerda Francisca Elisabeth Cornelia van den Molengraaf (1935-1944), 
Adrianus Franciscus Henricus Cornelis van den Molengraaf (1937-1944), 
geplaatst op pag. 61 en 

Het betreft het fotobidprentje van: 
Johanna Maria Timothea Rooijmans-Müller (1883-1926), 
geplaatst op pag. 91.
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KEMPEN- EN PEELLAND, TWEE KWARTIEREN.

"De Peel en de Kempen en de Meierij, maar het mooiste van Brabant ben jij, dat ben
jij…." In het eigentijdse volkslied van Noord-Brabant bezingt Guus Meeuwis de pracht
van de provincie [1]. Iedere Brabander en veel Nederlanders weten welke streken
bedoeld worden. Onze voorouders zouden dat veel minder logisch vinden.

We krijgen vaak de vraag welk gebied valt onder de afdeling Kempen- en Peelland van
de NGV. Een uitleg over de bestuurlijke indeling van het hertogdom Brabant is daarbij
op z'n plaats.

Meierij van 's-Hertogenbosch was de naam van het noordoostelijke deel van het
hertogdom Brabant. Zo rond het jaar 1400 was duidelijk dat het groeiende hertogdom
behoefte had aan decentralisatie van bestuur. In 1406, toen het hertogdom een deel
werd van het Bourgondische rijk, waren er zes grote districten, namelijk die van

Klasse van Peelland en Kempenland
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Leuven, Brussel, Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Nijvel en Tienen. Zij werden wel
meierijen genoemd, naar de benaming van de hoogste vertegenwoordiger van de
hertog: de meier of baljuw. Meierijen waren weer onderverdeeld in kwartieren. Zo
bestond de meierij van 's-Hertogenbosch uit de kwartieren Kempenland, met Oerle,
Oirschot en later Eindhoven als hoofdplaats, Peelland met St. Oedenrode en later
Helmond als hoofdplaats, Oisterwijk met als hoofdplaats Oisterwijk en Maasland met
als hoofdplaats Oss. 
Niet tot het hertogdom Brabant (en dus niet tot de meierij) behoorden het graafschap
Megen, de heerlijkheid Ravenstein, de commanderij van Gemert, de baronie van
Boxmeer, het graafschap Bokhoven en het land van Cuijk met Grave als hoofdplaats.
Ook de baronie van Boxtel was aanvankelijk geen leengoed van de hertog, maar was
rijksonmiddellijk, dat wil zeggen direct leenroerig aan de keizer van het Heilige Roomse
rijk. Erfvrouwe Elisabeth van Merheim pleegde echter in 1437 leenbreuk door Boxtel
te verheffen bij de hertog.

Een bijzondere positie bekleedde ook de heerlijkheid Luyksgestel, dat geen Brabants
leen was, maar behoorde tot het prinsbisdom Luik. Lommel daarentegen behoorde
oorspronkelijke wel tot de meierij. In 1807 werd Luyksgestel met Lommel geruild om
de grens rechter te trekken. 
Het was de bedoeling dat de meierij een hechte bestuurlijke, sociale en economische
eenheid zou worden, maar zover is het nooit gekomen. De verschillen tussen de stad
('s-Hertogenbosch) en het platteland waren daarvoor te groot. In 1495 lukte het wel
om via een zogenoemde Raminghe tot een gemeenschappelijke regeling te komen ten
aanzien van welvairt, policiën, gemeynen oirbair ende vreden.
In de roerige zestiende eeuw werden de tegenstellingen tussen stad en platteland weer
groter. Maarten van Rossum durfde de goed versterkte stad niet aan te vallen, maar
plunderde en brandschatte het platteland. De inwoners van de meierij werden
zelfbewuster en kozen voor andere markten in de eigen regio dan voor die van de
hoofdplaats. Bovendien weigerden ze langer een bijdrage te leveren aan de
verdediging van de stad.

In de meierij werd de hertog vertegenwoordigd door de hoogschout (oorspronkelijk
meier genoemd). Aan het hoofd van een kwartier stond een kwartierschout, die in de
belangrijkste plaatsen werd vertegenwoordigd door een stadhouder. In de meierij
bestonden de zogenaamde kwartiervergaderingen, die samengesteld waren uit de
kwartierschout als voorzitter, een griffier of secretaris (vaak de secretaris van de plaats
van samenkomst) en afgevaardigden van de heerlijkheden en dorpen. De
vergaderingen werden in 1714 door de Staten-Generaal gereglementeerd. De
belangrijkste agendapunten waren: de veiligheid van het platteland (waaronder de
jacht op vagebonden en wolven), de kosten voor de internering van landlopers, de
kosten van de recognities, het opmaken en goedkeuren van de kwartiersrekeningen
en de repartitie (verdeling) van de oorlogslasten. De vier kwartieren vergaderden soms
ook gezamenlijk, meestal op het stadhuis van 's-Hertogenbosch. Voorzitter was de
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hoogschout, en de kwartieren stuurden ieder hun delegaties, waaronder de
kwartierschout, naar de hoofdstad.

De meierij van 's-Hertogenbosch behoorde geheel tot het gebied van het hertogdom
Brabant en ging bij de val van 's-Hertogenbosch in 1629 (officieel in 1648 bij de vrede
van Munster) over aan de Staten-Generaal. Als generaliteitsland werd de meierij
voortaan rechtstreeks bestuurd vanuit Den Haag.
Peelland, het zuidoostelijk kwartier, bestond uit de stad Helmond, de heerlijkheden
Asten, Beek, Budel, Deurne, Geldrop, Heeze, Hout en Broek, Leende, Liempde,
Lieshout, Liessel, Maarheeze, Mierlo, Soerendonk, Sterksel, Stiphout, Vlierden, en de
dorpen Aarle, Bakel, Breugel, Erp, Gastel, Gerwen, Lierop, Milheeze, Nederwetten,
Nuenen, Opwetten, Rixtel, Schijndel, St. Oedenrode, Someren, Son, Tongelre, en
Veghel. Veel dorpen (zoals St. Oedenrode) waren voorheen heerlijkheden die echter
bij de vrede van Munster geen leenheer hadden en daarom statendorpen werden
genoemd.

Kempenland, het zuidwestelijk kwartier, bestond uit de stad Eindhoven, de
heerlijkheden Aalst, Eckart, Gestel, Oirschot, Stratum, Strijp, Valkenswaard, Waalre,
Woensel, en de dorpen Bergeijk, Blaarthem, Bladel, Borkel, Casteren, Dommelen,
Duizel, Eersel, Hoogeloon, Hapert, Knegsel, Lommel, Meerveldhoven, Middelbeers,
Netersel, Oerle, Oostelbeers, Reusel, Riethoven, Schaft, Steensel, Veldhoven, Vessem,
Westerhoven, Wintelre, en Zeelst.

Tegenwoordig gebruikt men de benaming Meierij voor de dorpen die gelegen zijn in
de driehoek tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het huidige Peelland is ten
opzichte van het voormalige kwartier verschoven naar het zuid-oosten, terwijl de
Nederlandse kempen globaal overeenkomen met het vroegere Kempenland.

De regio Weert werd na opheffing van een andere afdeling bij Kempen- en Peelland
gevoegd. Volgens de indeling van de NGV vallen tegenwoordig de volgende postcodes
onder de afdeling Kempen- en Peelland (KPL):  5090 - 5099,  5490 - 5799 en 6000 –
6037. In alfabetische volgorde zijn dat de volgende plaatsen: Aarle-Rixtel,
Altweerterheide, Asten, Beek en Donk, Bergeijk, Best, Bakel, Borkel en Schaft,  Bladel,
Breugel, Budel, Budel-Dorplein,  Budel-Schoot, Casteren, Deurne, Dommelen, Duizel,
Eersel, Eindhoven, Ell, Gastel, Geldrop, Griendtsveen, Haler, Hapert, Heeze, Helmond,
Helenaveen, Heusden, Hoogeloon, Hulsel, Hunsel, Ittervoort,  Kelpen-Oler, Knegsel,
Leende, Lierop, Lieshout,  Liessel, Luyksgestel, Maarheeze, Mariahout, Meijel, Oost-
West-Middelbeers, Hoge en  Lage Mierde, Mariahout, Mierlo, Mierlo-Hout, Milheeze,
Nederweert, Neeritter,  Neerkant, Netersel, Nuenen, St. Oedenrode, Oirschot, Ommel,
Ospel, Reusel, Riethoven, de Rips, Soerendonk, Someren, Son, Steensel, Sterksel,
Stiphout, Stramproy, Thorn, Tungelroy, Valkenswaard, Veldhoven, Vessem, Vlierden,
Waalre, Weert,  Wessem, Westerhoven en Wintelre. 
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[1] Dat hij met het eerste zinnetje de formatie 01607 (het leven is goed in het Brabantse land) plagieert is een

onbetekenend detail.

[2] Recognities waren schenkingen aan hoge ambtenaren bij het aanvaarden van hun functies

[3] J.G.M. Sanders (red), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795, Een

institutionele handleiding, 's-Hertogenbosch/Hilversum 1996.

CURSUS ALDFAER

De cursus over het genealogisch computerprogramma Aldfaer, die de afgelopen
maanden voor onze leden werd aangeboden, is een groot succes, en wordt daarom
gecontinueerd. Op basis van de evaluatie is de cursus in twee delen gesplitst: twee
bijeenkomsten voor startende gebruikers, en twee bijeenkomsten voor ervaren
gebruikers. 
De cursus voor startende gebruikers is op dit moment geheel volgeboekt. 
Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u zich bij de secretaris aanmelden voor de
volgende cursus. Voor de cursus voor ervaren gebruikers, die zal starten in het najaar,
zijn nog plaatsen vrij.

Aan de hand van de “Inhoud van de cursussen” kunt u bepalen welke cursus voor u
het meest geschikt is. De kosten van de eerste cursus zullen € 25,00 bedragen voor
leden, en € 35,00 voor niet-leden. 
Info en aanmelding via het secretariaat NGV-KPL
tel:  0499-373523 of 06-41650957  e-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl

Cursus 1
Doelgroep
Deelnemers die willen starten met Aldfaer of er net mee gestart zijn maar het gevoel
hebben dat ze er nog niet gemakkelijk mee kunnen omgaan

De lessen omvatten:
Programma- en systeemeisen, Plaats bestanden, Download, installatie en start, Een
nieuwe stamboom maken en de eerste gegevens invoeren, Hoofdscherm verkennen,
Invoeren van gegevens, Automatisch aanvullen, Rapporten en overzichten maken op
het scherm, Enkele instellingen, Personenlijst, GEDCOM, Bladwijzer en
Referentiepersoon, Handig werken, Stamboomzoeker.

Cursus 2  (wordt gepland in september en oktober 2014)

Doelgroep
Deelnemers zijn Aldfaer gebruikers die al enige tijd met Aldfaer werken, maar die de
brede mogelijkheden van het programma (beter) willen leren kennen.
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De lessen omvatten:
Tab Diversen, privacy, uitzoeken, Materiaal, foto's, geluiden, video, tekstbestanden,
Rapporten en overzichten, Printen en opslaan van overzichten, Instellingen, 
Controleren, Onderhoud van de in Aldfaer gebruikte tabellen, Aantekeningen,
Kleurgebruik,  Beveiligde tekst en weblinks opnemen in notities, Zoeken,  Groepen
maken en bewerken, Verwantschap, Bonus rapporten, Aldfaer op een tablet, Internet,
Printen grote grafische overzichten, Zelf rapporten maken.

VERZENDING VAN DE TWEE KWARTIEREN

Hierbij vragen wij uw mening en medewerking om onze informatievoorziening aan u
beter af te stemmen.
Sinds meer dan twintig jaar geeft de NGV, afdeling Kempen- en Peelland een
mededelingenblad uit, dat vier keer per jaar bij de leden in de brievenbus valt. 
Vanaf 2014 verschijnt dit tijdschrift in een nieuwe lay-out en met een nieuwe naam:
‘De Twee Kwartieren, Genealogisch Tijdschrift voor Kempen- en Peelland’.  
Tegelijk met deze gedaantewisseling willen wij, als bestuur, ook de distributie
stroomlijnen. Elke uitgave van ons tijdschrift wordt in zo’n 450 exemplaren gedrukt en
verstuurd per post. Voor veel leden betekent het een plezierige ontvangst die goed
gelezen wordt en zorgvuldig wordt opgeborgen in het eigen archief. Maar we merken
ook dat veel leden de voor hen relevante stukken uit het mededelingenblad kopiëren
voor het eigen onderzoek, en het blad daarna opbergen en eigenlijk nog maar zelden
raadplegen.
In deze tijd van digitalisering zijn er ook steeds meer leden die de informatie liever
digitaal ontvangen en in de computer opslaan. En die dan de voor hen interessante
artikelen uitprinten, in kleur, en in hun eigen genealogische archief inpassen.

U begrijpt dat het digitaal versturen voor ons een grote kostenbesparing kan
betekenen, besparing van geld dat we heel goed aan andere activiteiten voor de
vereniging kunnen besteden. Wij willen dan ook graag weten hoe u daarover denkt. 
Wilt u de volgende vraag beantwoorden en terugsturen aan r.degrood@onsnet.nu 
Aan degenen die niet beschikken over een e-mailadres vragen wij het antwoord
telefonisch door te geven aan Richard de Grood of per post op te sturen. 
Zijn adresgegevens kunt u vinden op blz. 32. 
Hoe wilt u ‘De Twee Kwartieren’ voortaan ontvangen?
1. Per post, op papier
2. Per e-mail, als pdf bijlage
3. Door zelf de pdf versie van onze website te downloaden, na ontvangst van een 

e-mailbericht dat het tijdschrift daar beschikbaar staat.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Het bestuur van de NGV, afdeling Kempen- en Peelland
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INTRODUCTIE BIJ DE KRONIEKEN VAN HENDRIK GODEFRIDUS VAN MOORSEL

Hendrik Godefridus van Moorsel was kandidaat-notaris en gemeente-secretaris van
Heeze, Leende en Someren. Hij werd geboren op 17 oktober 1793 te Duinkerken (waar
zijn ouders tijdelijk verbleven). Zijn vader was Hendrik van Moorsel, advocaat en
notaris te Heeze, en Joanna Maria Voncken. Volgens de Encyclopedie van Noord-
Brabant werd Hendrik Godefridus in zijn jonge jaren opgenomen in de garde d'honneur
van Napoleon, en was hij kapitein-kwartiermeester van de Nederlandse schutterij. 
Op 16 juli 1820 werd hij aangesteld tot secretaris van Someren. Hij bleef in functie tot
aan zijn dood op 4 juni 1851. Tijdens zijn leven verzamelde hij anekdotes over de
geschiedenis van Heeze en omgeving uit nalatenschappen, kerkarchieven en andere
bronnen, die in 1953 werden gepubliceerd in de Kronijk of Aantekening der
merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en
enkel de welken algemene belangstelling verdienen. De uitgave werd uitgegeven en
van commentaar voorzien door pater Dominicus de Jong OCR, die voor veel
genealogen vooral bekend om zijn grote verzameling bidprentjes in de Achelse Kluis. 
Ons lid Will van Oers heeft voor De Twee Kwartieren de kroniek van H.G. van Moorsel
bewerkt en voorzien van genealogische aantekeningen. U zult ze in de komende
afleveringen vaker in ons tijdschrift aantreffen.

Op 28 december 1627 den dag van "Alderkinders" is op de morgen om zeven uren door
enen geweldigen storm de kerktoren ingestort en door het dak van de kerk 
gevallen te Geldrop waarbij 82 doden zijn gevallen hierbij 6 mensen uit Heeze.
Op 18 juli 1686 is te Heeze bij het afbranden der pastorie de meid van pastoor Gidius
van de Voort genaamd Petronel Raessens jammerlijk omgekomen.
Op 27 augustus 1794 zijn de archieven van Heeze, Leende en Zesgehuchten 
overgebracht naar Den Bosch. 
Op 15 maart 1795 zijn deze teruggebracht naar Heeze door Antonie Loomans. 
Voor het heen en terugbrengen onving hij Fl. 30,00.
In 1780 is de eerste schuilkerk na de Reformatie afgebroken en een nieuwe
opgebouwd door de timmerlieden Willem Smulders en Jan Godfried Deelen.
Jan Godfried Deelen is gedoopt te Heeze op 6 december 1750 als zoon van Godefridus
en 1778 met Elisabeth Daams. Zij is gedoopt te Heeze op 6 oktober 1761 dochter van
Judocus en Aldegundis Ceelen.
Op 23 juli 1780 zijn te Leende twee jonge wolven doodgeslagen wezende buiten hun
nest door Peter Gerrit Maas en Lambert Gerrit Maas.
Peter Gerrit is gedoopt te Leende 26 juli 1749 zoon van Gerardus en Mina Lauwer 
aldaar overleden 13 juni 1793. Lambert Gerrit is gedoopt te Leende 28 november 1759
zoon van Gerardus en Guillielma Lammers. Lambert huwde op 27 januari 1799 met
Joanna Zwilts uit Boxmeer. Lambert is overleden op 28 januari 1836.
Bron: De kronieken van Hendrik van Moorsel juli 1856 te Heeze.

Samengesteld door Will van Oers
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-02-2014, landelijk totaal 8228 leden, 
waarvan voor Kempen- en Peelland 293 en 25 bijkomende leden

Nieuw lid

Mw P.J.G. Peeters Best

Mw M.A. Post-van den Borne Hapert

Dhr C.P.L. Teeuwen Eindhoven

Nieuw bijkomend lid

Dhr L.J.C. Damen Weert

Dhr L.F. van der Linden Zoetermeer

Dhr L. de la Rive Box Leiden

Dhr P.A.C.M. van der Sanden Wageningen

Overleden

Dhr J.W.P.H. Post Eindhoven

Dhr P.H. van der Veen Wintelre

Einde lidmaatschap

Dhr S.M. Aldenhuijsen Udenhout

Dhr H.Th.M. van Beek Aarle-Rixtel

Dhr R.R. Drenten Eindhoven

Mw G.H.R. Giesbers Nuenen

Mw I. Leenen Tilburg

Dhr A.A.A. van Lent Eindhoven

Dhr H.G. de Pee Mierlo

Dhr H. Schippers Best

Dhr C.C. Sierag Eindhoven

Dhr J.H.M. Sonnemans Deurne

Mw A. van Straalen Best

Dhr J.A.W. Warnar Helmond

Dhr H. Willems Geleen

Dhr dr F.A. de Wit Deurne

Mw M.J.C. van der Wolde Valkenswaard

Dhr E. Zuketto Helmond

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN…. 
LEONARDUS TEURLINGS (1865-1919)

Deze was een man vol geloof (Job. 1). 
Zo begint het bidprentje van Leonardus Teurlings.

Hij werd geboren te Tilburg op 3 mei 1865 als jongste kind van Adriaan Teurlings en
Maria Catharina Adriaansen. Zijn vader was molenaar in de wijk Heikant. Aanvankelijk
is hij molenaarsknecht bij zijn vader. 
Hij trouwde op 22 januari 1896 te Tilburg met Anna Cornelia Heerkens. Hij woont dan
al in ’s-Hertogenbosch. L. Teurlings drijft een magazijn (winkel) van parapluies en
wandelstokken in huis ’t Gecroond Sweert in de Hinthamerstraat nummer 25. Naast
hem, in hetzelfde huis op nummer 23, zit M. Hirsch en co, in damesmodeartikelen.
Leonardus en Anna krijgen drie kinderen. Anna overlijdt tijdens de bevalling van haar
jongste kind. Op 10 juli 1900 hertrouwt Leonardus te Tilburg met Antonetta Laurentia
Lepelaers. 

Leonardus overlijdt te Tilburg op 4 oktober 1919. Hij werd 54 jaar. Zijn broer
Franciscus Petrus Teurlings, bakker, doet aangifte van zijn overlijden. Leonardus wordt
begraven in de Parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Heikant.
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DE FAMILIE MULDERS UIT MOERGESTEL (vervolg van blz. 105, dec. 2013 ) 
Tekst Robert Mulders

Generatie V

V-A JAN ADRIAAN ROOSEN ALIAS MULDERS zoon van IV-a.
Gedoopt tussen 1649 en 1660, begraven Moergestel 28 mei 1719. Benoemd tot
borgemeester van Heukelom voor het jaar 1689 en van Enschot voor 1699.
Belastingzetter in Enschot in 1705 en 1711, en collecteur der verpondinge an
Moergestel in 1717. [36] 

Het bewijs dat Jan een andere naam droeg
dan zijn vader vinden we in een notariële
akte. Op 27 dec 1686 bekent Martinus
Cornelis Verbeeck voor de Oisterwijkse
notaris Beens dat zijn schoonvader
Martinus Janssen van de Wouw in 1680
honderd gulden had geleend van Adriaen
Peeter Roosen, woonende tot Huijckelum,
tegen vijf procent rente. In de linker marge
van de akte is op 9 sep 1699 de volgende
verklaring toegevoegd:

Wij ondergeschreven Jan soone van
Adriaen Peter Roosen hier nevens gemeld
ende Cornelis Hendrick Emmen als man
ende momboir van Geertruijd dochter der
voors. Adriaen; de voornoemde Jan oock
als momboir der kinderen van Gijsbert
Hendricx verweckt uyt Jenneke mede
dochter des voors. Adriaen; ende voors.
ons fort ende sterck maekend voor Denis
van den Boer als man ende momboir van
Maria ende voor Elisabeth weduwe Jacob
Wouters van Haaren, mede dochters der
selver Adriaen; bekennen van de neven-

staende hondert guldens en de borchtocht deses gem. voldaen ende betaelt te sijn,
consentendet'sulcx inde cassatie der gelofte ende borgtochte deses. 

De toevoeging is ondertekend door Jan Adriaen Melders en een kruis met de
opmerking dat Cornelis Hendrick Emmen heeft verklaard anders niet te connen
schrijven. De hoofdakte is mede ondertekend door Michiel Peeter Roosen als getuige.
[37]  Dit briefje, met twee achternamen voor dezelfde persoon, is het sluitstuk van een
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reeks aanwijzingen uit de doop- en trouwboeken die het bestaan van een aliasnaam
doen vermoeden. Geertruijt Adriaan Peters Roosen staat in 1696, 1699 en 1705 als
Gertrudis Mulders of Melders in de doopboeken genoteerd. In haar zuster Maria,
huisvrouw van Denis van den Boer, herkennen we nu de gelijknamige doopheffer voor
Adriaan, zoon van Jan Arien Mulders bij Johanna Denysse van der Lait, die op 28 feb
1697 te Oisterwijk wordt gedoopt.

Verwantschap met de molenaarsfamilie Rijsbroeck blijkt uit de doopakte van Henricus,
zoon van Cornelis Henricus Embertis en Gertrudis Adrianus Roosen, op 13 april 1689.
Als meter treedt op Maria Gerardus Rijsbroeck, een aanwijzing dat Geertruijt een
dochter is van de in 1649 getrouwde Adriaen Peter Cornelis Roosen en Maeyken Gerrit
Wouter Rijsbroeck.

Twee achternamen, één persoon: Jan soone van Adriaen Peter
Roosen (het fragment boven) tekent enkele regels lager met 
Jan Adriaen Melders. Bron:NO 5282,f.330.
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Jan Adriaen Meulders woonende tot Huijckelum huurt op 5 feb 1691 een stede grond
met huis voor zes jaar van Franck Lambert Brocken. [38] De pachtsom bedraagt 20
gulden en negen zakken koren. Waarschijnlijk is dit het jaarlijks verschuldigde bedrag.
Als tweede huurconditie belooft Jan jaarlijks het rieten dak van het huis te laten
dekken: ende sal mede den huerder alle jaer moeten decken, hondert steen goet
gelecht stroy, den ecker cost ende dranck te geven met syne dachgelden, mits de
dachgelden sullen gecoort werden. Hij tekent met de naam Jan Adriaen
Muelders.

In de jaren hierna blijkt huurbaas Franck Lambert Brocken als gijzelaar door Franse
troepen te zijn meegevoerd. In 1693 machtigen Jan Adriaan Mulders en vijf andere
ingesetenen en ge-erffden van Heuckelum borgemeester Frans Adriaan Bucken en
zetter Adriaan van Baast om Franck Lambert Brocken, die op het casteel van Namen
ofte onder den troupen van sijne connicklijcke majesteyt van Vranckrijck gehouden
werd, vrij te kopen tot laste van de gemeente van Heuckelum. De ingezetenen hadden
hiertoe 1.500 gulden geleend van Anthony de Hees, burger van 's-Hertogenbosch. [39]
Tijdens de Negenjarige Oorlog met Frankrijk (1688-1697) werden wel meer inwoners
van de streek als gijzelaar door troepen van de vijand gevangen genomen. Bartel van
Esch, borgemeester van Oisterwijk in 1693 en 1704 en een zwager van Jan Adriaan
Mulders, had van 6 augustus 1693 tot 2 november 1697 als gijzelaar in Frankrijk
gevangen gezeten. [40] De hoge losgelden drukten zwaar op de dorpsfinanciën, een
situatie die nog eens werd verergerd door de regelmatige inkwartiering van kleine
troepeneenheden. In september 1683 streek een half regiment van Staatse troepen
neer in Enschot. De borgemeester vorderde onder druk een aantal voerlieden om de
soldaten naar Arendonk te transporteren. Heukelom genoot in mei 1690 de
twijfelachtige eer om het regiment van de prins van Saksen tijdelijk onderdak te
bieden. Een maand later droeg het Staats bewind alle dorpen in het Kwartier Oisterwijk
op om werklieden en transport te leveren voor werkzaamheden in Eindhoven. De
borgemeesters van Heukelom sloten talloze leningen af om dit soort kosten te kunnen
betalen. Nog in 1770 betaalden de inwoners van het dorp rente en aflossingen voor
schulden die in de laatste decennia van de 17e eeuw waren gemaakt. 

De handtekeningen onder de huurakte uit 1691. 
Franck Lambert Brocken is eigenaar, Claes Blanckers getuige.
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De rekening die Jan Adriaen Roosen als borgemeester van Heukelom in februari 1690
inleverde bij de belastingontvanger van het Kwartier van Oisterwijk, is bewaard
gebleven. Op het eerste gezicht is daarin nog geen sprake van een door oorlog sterk
uitgeputte dorpskas. Mulders sluit 1689 af met een positief saldo van 92 gulden 16½
stuiver. Maar vervolgens trekt de ontvanger daar in zijn naschrift weer 28 gulden 10
stuiver 12 penning van af: achterstallige contributies aan de Fransen, beede,
verponding en andere openstaande schulden van het dorp. Op 21 sep 1700 verklaart
Jan Janssen van Esch, borgemeester van Heukelom, nog 12 gulden en 15 stuivers
ontvangen te hebben van Jan Adriaan Mulders, gewezen borgemeester van Huyclom,
die het bedrag nog onder zich had. De enige noemenswaardige gebeurtenis tijdens
Mulders' jaar als borgemeester is de gedwongen verkoop van een stuk land van 10
lopens in Heukelom. De Raad van State had bij resolutie van 21 juli 1689 beslag laten
leggen op dit perceel wegens een belastingschuld van eigenaar Adriaen Willem Coij.
De verkoop aan Franck Lambert Elis Brocken brengt 171 gulden in het dorpslaatje,
maar de afwikkeling van deze affaire kost de gemeente toch nog 78 gulden 3½ stuiver,
merendeels deurwaarder-,en veilingkosten. [41] 

In 1698 wordt Jan Adriaen Mulders genoemd als pachter van de Galge tienden onder
Heukelom. Hij betaalt hiervoor 26 zakken rogge aan de Eerwaarste heer Prelaet van
de abdij Sint Geertruid te Leuven, als eigenaar van tienden onder Udenhout, Berkel en
Heukelom. Hendrick Emmen en Cornelis Hendrick Emmen stonden hiervoor borg.[42]
De Galge tienden zullen we moeten zoeken in de buurt van het Galge ven, dat ten
zuiden van de Aa of Voorste Stroom ligt. Dit niet in cultuur gebrachte gebied bestond
uit heide- en vengebieden die behoorden tot de Heukelomse gemeint,
gemeenschappelijke graasgronden van de inwoners van Heukelom.

Een akte gedateerd 30 april 1714 vermeldt Jan Adriaan Mulders als ingezetene van
Enschot. Met andere inwoners van Enschot en Heukelom doet hij bij de schepenen van
Oisterwijk verslag van de miserabele omstandigheden waarin de boeren uit beide
dorpen verkeren. Door de nattichheyt des somers des voorleden jaers hadden alle wei-
en heilanden onder water gestaan, zodat daardoor het gras onbruyckbaer en het hoij
soo vermindert en verargert is geweest, dat de boeren kampten met een gebrek aan
veevoer. Zodanig zelfs, dat verschijdene paerden en een menichte van hoorn- en
andere beesten daer van zijn gestorven. Met de bouwlanden was het niet veel beter
gesteld: het gewasch der ackerlanden is soo slecht geweest dat de rogge die dit jaer
gesaeyt is voor de helft niet can opcomen ofte blijven groeyen. [43] Deze vermelding
sluit mooi aan bij informatie uit de huwelijksakten van Willem en Agnes Jan Mulders.
Daarin wordt Enschot genoemd als hun geboorteplaats. Jan moet rond 1697, het jaar
waarin zijn huurcontract met Brocken afliep, naar dit naburige dorp zijn verhuisd. 
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De doopregisters van de parochie Enschot zijn helaas niet bewaard gebleven. 
Getrouwd Oisterwijk 26 jan 1687 met Agnes Adriaen Peters van Es uit Oisterwijk.
Getuigen bij het huwelijk: Gerrit Janssen Teurlinx uit Enschot & Helena Gijsberts de
Kort uit Udenhout, die dezelfde dag trouwden. De vermelding in het RK
huwelijksregister luidt: Jan Adriaan Roos, jongeman, wonende te Heukelom. De NH
trouwakte noemt de bruidegom Jan Ariaen Roosen. Ten tweede male gehuwd
Oisterwijk 13 mei 1696 met Johanna Denis Jansz. van der Laet uit Heukelom,
begraven Moergestel 21 mei 1734. Getuigen bij het huwelijk: Gerard Versteynen &
Balthasar Gerards Versteynen. De NH trouwakte vermeldt de bruidegom nu als Jan
Adriaen Mulders, wed. wijlen Agnees van Es, wonende in Heukelom. 

Agnes van Esch was, zoals reeds gemeld, een zus van Bartel van Esch, getrouwd met
Yken (=Ida) Andriessen Stookermans. Een akte uit 1681 vermeldt Denis Jans van der
Lath: hij was Lijsbeth weduwe Peter Embert 50 gulden schuldig. [44] 

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Maria Jan Arien Roosen  Gedoopt Oisterwijk 14 okt 1687 
(GAT, DTB-registers Oisterwijk, inv.nr. 6,f.118r). 
Doopgetuigen: Bartholomeus van Esch & Lijsbeth Adriaan Roosen

2. Gijsbert Jan Adriaan Roosen Gedoopt Oisterwijk 23 aug 1688 
(GAT, DTB-registers Oisterwijk, inv.nr. 6,f.125r).
Getuigen: Petrus Henricus & Elisabeth Walterus Petrus. 
Moeder heet Agnes Adriani van Esch.

3. Adriaan Joannes Adriaan Roosen Gedoopt Oisterwijk 31 maart 1690 
(GAT, DTB-registers Oisterwijk, inv.nr.8,f.1r). 
Getuigen: Adriaan Peter Roosen & Ida Dries Stockermans

4. Joannes Jan Arien Gedoopt Oisterwijk 25 okt 1691 
(GAT, DTB-registers Oisterwijk, inv.nr.7,f.15r). 
Getuigen: Cornelis Hendrix Emmen & Anna Ariaens. Moeder heet Agnes Jansen.

5. Maria Joannes Ariens Gedoopt Oisterwijk 26 dec 1693 
(GAT, DTB-registers Oisterwijk, inv.nr.7,f.59r). 
Doopgetuigen: Adriaan Peeters & Ida Bertens van Ees. 
Moeder heet Agnes van Ees.

Uit het tweede huwelijk volgden:

6. Adriaan Jan Mulders volgt VI-a
7. Willem Jan Mulders volgt VI-b
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8. Agnes Jan Mulders Gedoopt te Enschot, 
kinderloos begraven te Moergestel op 20 feb 1767. 
Getrouwd 4 feb 1725 te Moergestel met Adriaan Willem de Louw, 
gedoopt Moergestel 5 nov 1696, 
zoon van Willem Adriaan de Louw & Isabella Jacob Mutsaerts; 
begraven Moergestel 28 nov 1727. 
Getuigen bij het huwelijk: Petrus Gerardus Hoevenaers & Adrianus Jan Mulders. 
De eerste huwelijksgetuige is nader te identificeren: Peter Gerard Hoevenaers 
trouwde te Moergestel 18 apr 1689 met Cornelia Jacob Claessen Mutsaerts. 
Hij moet een oom van de bruidegom zijn geweest. 

Volgens een Transportakte van 29 sep 1766 was Adriaen Jan Mulders, Schepen 
en Wette alhier een vollen broeder van Agnes Mulders, waarmee impliciet aan 
wordt gegeven dat er ook sprake was van halfzusters en/of -broers. [45] 
De laatste wilsbeschikking van Adriaen Willem de Louw werd voor schepenen 
op 8 dec 1727 vastgelegd. [46] Volgens een Transportakte gedateerd 9 maart 
1728 deed Aghneeta Willem Mulders afstand van het 5/6 deel in de goederen 
van Willem de Louw en Isabella Jacob Mutsaerts, hetgeen door het afsterven 
van haar man haar was toegekomen. Dit ten behoeve van Margriet Adriaan de 
Louw, wonende te Antwerpen, en Cornelia Jacob Mutsaerts, wonende te 
Moergestel.[47] Op 2 februari 1729 werd Agneeta Jan Mulders door Goyert van 
Ostaden voor de Schepenbank gedaagd. De weduwe moest de kosten van een 
taxatie door Schepenen nog voldoen.[48] 

9. Maria Jan Mulders Begraven Moergestel op 8 april 1740. 
Getrouwd Oisterwijk 28 mei 1730 met Jan Peter van Baest. Hij kwam uit Berkel 
en overleed te Oisterwijk op 9 juli 1749, zijn begravenis volgde op 11 juli. 
Volgens een Akte van Indemniteit zijn beide huwelijkspartners per 2 april 1732 
van Heukelom naar Moergestel verhuisd. In een akte van 8 april 1740 voor 
Schepenen van Moergestel werd Willem Jan Mulders tot toeziend voogd aan-
gesteld over de drie onmondige kinderen van de kort daarvoor overleden Maria 
Jan Mulders. [49] 

Uit dit huwelijk:

1. Johannes van Baest Gedoopt Oisterwijk 22 okt 1731, 
moeder heet Maria Meulders. 
Doopgetuigen: Adriaan Meulders & Aldegondis van Irsel

2. Maria van Baest Gedoopt Moergestel 16 nov 1732, 
moeder heet Maria Joanna Muijlders. 
Doopgetuigen: Agnes Jan Muijlders & Peter van Baest
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3. Peter van Baest
Gedoopt Moergestel 5 jan 1734, 
moeder heet Maria Joanna Muijlders. 
Doopgetuigen: Elisabeth van Baest & Willem Muijlders. Jan Peter van Baest 
hertrouwde 6 mei 1741 te Moergestel met Joanna Jan van Ginhoven. 
Getuigen bij het huwelijk: Willem Mulders en Agnes Mulders. Wegens ziekte
van de bruidegom werd het huwelijk ten huize van Van Baest voltrokken.

Noten:

[36] Jan Adriaen Peeter Roosen, als in den jare sestien hondert negentachtich geweest sijnde borgemeester

der gehuchte van Huyckelum [..] mitsgaders Peeter Goyaertsen Vermeer ende Embert Janssen

Pynenborgh, als inde voorschreven jare geweest sijnde regeerders der voorschreven gehuchte 

De benoemingen in Enschot (alle onder de naam Jan Adriaen Mulders)  vermeld in RO 15. Regesten uit 

het notarieel archief van Dirck van Wijk: 'Maria wede Adriaen van Baest wnd Huyckelom aan Willem 

Peeters van Broeckhoven tbv Jooltje Jan Mulders wnd Udenhout geleende penningen van 125 ka gld. als 

Jan Jans van Granade borgemeester Enschot 1705 had geleend van haar toen Jan Adriaen Mulders 

zetter was' (NA 5294,f.35 dd 14 sep 1716); 'Wilm van Broekhoven wnd Udenhout Huybert Jacob Swaens

en Wouter van Haren beiden wnd Ow. tbv Joosje Jan Mulders wnd Udenhout op 14 september ll. ten huize

van 2de comparant dat hij met Maria wede Adriaen van Baest in discoers in bijwezen van Claes Jan Crijnen

over geleend geld' (NA 5294f.46 dd 6 jan 1717); 'Adriaen Jan Buelen oud 6 a 57 jaar en Wouter Cornelisse

van Keulen oud 5 a 56 jaar beiden wnd Heuclom tbv hr Johannes van Rotterdam gelaste van Joosje Jan 

Mulders wnd inden Udenhout dat Maria wede Adriaen van Baest en Jenneke Adriaen Daendels wede Jan 

Jan Tijssen van Esch eyge gesusteren sijn ' (NA 5294,f.89 dd 8 jan 1718) 

Voor Moergestel zie SA 4, f. 111, 7 januari 1717.

[37] NO 5282, f. 330. Notaris Beens noemt Martinus Verbeeck jongeman (ongetrouwd) maar duidt vervolgens 

Martinus van de Wouw per abuis aan als diens schoonvader. Van de Wouw (begraven Oisterwijk 16 nov 

1680), was 17 juli 1667 getrouwd met Margaretha weduwe Cornelis Philips Verbeeck en dus de stiefvader 

van Martin Verbeeck. 

[38] NO 5287, f.7. Volgens zijn ondertrouwakte (Oisterwijk 13 jan 1691) woonde Franck Lambert Elias Brocken 

zelf in Berkel. In 1678 deelt hij op 22-jarige leeftijd in de erfenis van zijn ouders, Lambert Elis Franck 

Brocken en Jennecken dochter Adriaen Jacobs van Rijswijck (RO 372,f.44 dd 30 sep)

[39] RO 478,f.23v. De andere ingezetenen van Heukelom zijn Jan Adriaens van Rijswijck, Adriaan Adriaan 

Gerrits, Jacob Cornelisz, Goyaert Bartholomeusz van Diessen, Willem Wouter Wagemaeckers en Adriaen 

Petersz van Besouwen. 

[40] RO 504, 23 mei 1718.

[41] Kwartier van Oisterwijk, inv.nr.241, 20 feb 1690: kopie van de dorpsrekening van Jan Adriaen Roosen, 

borgemeester van den gehuchten van Huijckelum. De bede en de verponding zoals hier genoemd zijn 

twee typen van hoofdelijk omgeslagen landsbelastingen. De verkoop van het perceel van Coij wordt 

beschreven in RO 401,f.78v-79r de dato 22 feb 1690. De verklaring van Jan Janssen van Esch is te vinden 

in het archief van notaris Abraham van Rotterdam (NA 5291,1700,f.22)

[42] RO 642, f.137r en f.139v,24 juli 1698. De tienden werden jaarlijks in een openbare aanbesteding 

'afgemijnt'. De Galge tienden waren eerst op 50 zakken rogge gewaardeerd, maar gingen voor iets meer 
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dan de helft naar Jan Mulders. In dit jaar 1698 was Cornelis Hendrick Emmen pachter van de Cleijne 

Thiende, Evert van Dall van de Groote Thiende en Adriaen Claes Peters van de Vlas Thiende, 

alle onder Heukelom. 

[43] RO 504,f.104r.

[44] RO 375, f.51r, 28 oktober.

[45] SA 342, f.185

[46] SA 316, f.28

[47] SA 341

[48] SA 311, f.358v-359

[49] SA 341

Ingezonden dhr. C. Prinsen (Wordt vervolgd)

LEDEN STELLEN ZICH VOOR
N. Peeters uit Best nellypeeters@outlook.com 06 24969943

Ik ben Nelly Peeters , 53 jaar en van beroep Orthopedisch schachtenmaakster. Ik sta
op het punt te beginnen met genealogie. Wil informatie gaan verzamelen over de
families Dekkers en Van Rijswijk uit Eindhoven en omstreken. Ook Amsterdam is in
beeld. Ik dacht te beginnen Internet te gaan gebruiken om gegevens te verzamelen.
Er zijn daar veel mogelijkheden voor is mij verteld. Er is mij gevraagd of ik een
presentatie zou willen geven zoals een kwartierstaat of een parenteel en deze ter
beschikking zou willen stellen voor het mededelingenblad. Dat lijkt mij mooi maar zover
ben ik nog niet. Als programma ga ik Aldfaer gebruiken en ga daarvoor ook de cursus
volgen die in maart van start gaat.

Ze hebben aan  mij gevraagd wat ik van het lidmaatschap verwacht, mijn antwoord
daarop was dat ik hoop ondersteuning / hulp te krijgen met het leren zoeken, en wat
er nog meer bij komt kijken, om een stamboom te maken. Andere hobby’s van mij zijn,
lopen, fietsen en vogels.

Met vriendelijke groet Nelly Peeters
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VOOR U GELEZEN:

Heemkundekringen:
Aarle Rixtel, ‘het hagelkruis’, herfst 2013.
- Tiendpalen in Aarle-Rixtel, door Henk van Beek. Tiendpalen markeren het gebied

waarop het tiendrecht rustte. In principe een kerkelijke en sociale belasting.
- Het Strijps Heike, door Henk van Beek. Een grensconflict rond kasteel Croy.
Beek en Donk, ‘d’n Tenuzzik’, 2013-4. www.delangevonder.nl.
- Een afgedwongen ‘eervol’ ontslag, door Zjon van de Laar.
- Cécile de Jong van Beek en Donk, door Martin Philipsen.

Schrijfster van het boek “Hilda van Suylenburg, opkomend feministe.
De Acht Zaligheden, ‘ De Rosdoek’, december 2013.

www.hskdeachtzaligheden.nl.
- Het Register van de H. Geest Eersel. 

In wezen de boekhouding van de armenzorg.
Een transcriptie van een oud archiefstuk, gedateerd 1530. 
Door Piet Frints, Harrie Geelen en Daniel Vangheluwe. 
Lijsten met veldnamen en familienamen zijn te vinden op de website van de
heemkundekring. www.hskdeachtzaligheden.nl/RegisterHG

Lieshout-Mariahout, ’t Hof van Liessent, ‘d’n Effer’, November 2013.
- De inrichting van de Jan Miekes Hoeve, door Jan Timmers. Cultuurhistorische

aspecten van de inrichting van een oude boerderij aan De Hei in Mariahout.
- In gesprek met…. Marinus van den Baar, Pembroke Canada, 

geboren op 15 november 1928 in Lieshout. Met kwartierstaat. 
Door Nelly de Groot-Cooijmans.

Sint-Oedenrode, ‘Heemschild’, winter 2013.
- Het mogelijke Koninkrijk van Oda’s vader. Dochter van de koning der Schotten,

door Richard De Visser.
Thorn, ‘De Kroetwès’, december 2013.  www.ghklandvanthorn.nl.
- Grenspaal 125, iets aparts, door Thieu Wieërs.

Vervloekt hij die snaasten landpaal verrukt.
- Angelus Graaf d’Ongnies et d’Estrées, 1650-1722, door Tony Joosen.

Over een hoogwaardige kanunnik te Thorn, tevens bisschop van Roermond 
1702-1722, en de strijd om zijn prebende.

- Soldaten van Napoleon (VIII), door Thieu Wieërs. Theodorus Coolen / Koolen
uit Neeritter, achtergebleven in de Russiche veldtocht, een van de 500.000.

- Edict van Maria-Theresia 1778  inzake de Registers van Dopen, Trouwen en
Begraven. Door Mathieu Vandenbosch. Met inleiding door Thieu Wieërs.

Deze tijdschriften en nog vele andere, liggen elke afdelingsavond ter inzage of om mee te nemen.

Ger Kleinbergen
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DE ASCENDENTEN VAN JACOBUS PUTMAN
 
‘EEN ANTWOORD OP VRAAG LXXVII’ 

In mijn speurtocht naar de geschiedenis van de familie Putman(s) uit Oirschot e.o.
kwam ik in Gens Nostra (1956, Jrg. XI, No. 9, pag. 221) de onderstaande vragen tegen
van wijlen J.M. Reinboud uit Hilversum. Deze vragen bleven onbeantwoord in alle
daaropvolgende jaargangen van Gens Nostra. 

Op de vraag waar Jacobus in 1728 of 1729 is geboren, moet ik helaas ook het
antwoord schuldig blijven. Op de vraag wie zijn ascendenten [1] waren denk ik het
antwoord te hebben gevonden. Het geslacht van der Linden (Linde) laat ik in dit artikel
buiten beschouwing. 

Jacobus stamt in rechte lijn af van zijn overgrootvader Pieter Putman. Pieter is
vooralsnog de oudst bekende stamvader van de familie Putman(s). De vader en
grootvader van Jacobus waren eveneens militairen. Ook zijn oudere broer Nicolaas en
in ieder geval één zoon (Jacobus) van Nicolaas waren militairen. Van ‘deze’ Jacobus,
is vrijwel zijn gehele militaire dossier bewaard gebleven. Zijn nakomelingen vestigen
zich in de omgeving van Liempde, Best en Oirschot en dragen vooral Putmans als
achternaam. 

De nakomelingen van Jacobus Putman en Cornelia Linde vestigen zich met name in
Amersfoort en omgeving. Zij dragen, opmerkelijk genoeg, vooral Putman als
achternaam.

Bij mijn genealogisch onderzoek naar bovengenoemde militairen boden de publicaties
van H. Ringoir[2], de collectie Wolters[3] en het Nationaal Archief een waardevolle bron
van informatie voor een gericht vervolgonderzoek in de DTB-registers van Nederland
en België. 
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De genealogie van de eerste vijf generaties is derhalve als volgt: 

I. Pieter Putman, tr. Gent (parochie Sint-Michiels Noord) 20-01-1633 
Livina Van der Camere. 
Uit dit huwelijk: 
1. Michael Putman, ged. Brugge (St. Jacobs) 09-12-1633. 
2. Anna Putman, ged. Brugge (St. Jacobs) 17-02-1635. 
3. Victoria Putman, ged. Brugge (St. Jacobs) 12-12-1636. 
4. Barbara Putman, ged. Brugge (St. Jacobs) 08-05-1639. 
5. Daniel Putman, volgt II. 
6. Jacobus Putman, ged. Brugge (St. Jacobs) 03-11-1641. 

II. Daniel Putman (Pitman, Pitmans), ged. Brugge 20-06-1640, soldaat (kapitein 
d’armes [4]) in de compagnie [5] van kapitein Reinholdt de Rooth, begr. 
's-Hertogenbosch 03-01-1714, otr./tr. ’s-Hertogenbosch 20-09/05-10-1670 
Petronella Willem Cracht (Cragt), mogelijk geb. te Zaltbommel [6]. 

Conduitestaat van Jacobus Putman(s) (Pentman) 1754 - 1809 (Vb), zie noot 12
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Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Pitmans, ged. 's-Hertogenbosch 15-09-1671. 
2. Fredericus Pitman, ged. 's-Hertogenbosch 12-04-1674. 
3. Levina Pitmans, ged. 's-Hertogenbosch 24-11-1680, 

otr./tr. 's-Hertogenbosch 12-01-1704/27-01-1704 Hans Michel Mulders. 
4. Johanna Victoria Petman, ged. 's-Hertogenbosch 24-01-1683, 

ovl. 's-Hertogenbosch 09-01-1762, 
otr./tr. (1) 's-Hertogenbosch 04-08-1714/19-08-1714 Christophorus Beijer; 
otr./tr. (2) 's-Hertogenbosch 23-11-1726/22-12-1726 Gilles Ballas, geb. Luik. 

5. Wilhelmus Putman(s) (Pitmans), volgt III. 
6. Anna Maria Pitman (Partman), otr./tr. 

's-Hertogenbosch 14-07-1703/29-07-1703 Joachim van den Brant. 

III. Wilhelmus Putman(s) (Pitmans), ged. 's-Hertogenbosch 19-04-1694, soldaat [7] 
in het regiment van brigadier Dabadie (d’Abadie), begr. Venlo 18-01-1767, 
otr. 's-Hertogenbosch 14-11-1716, tr. Vught 29-11-1716 Cornelia Heijdens, dr. 
van Andreas Heijdens en Maria van Wouw, ged. 's-Hertogenbosch 11-12-1696. 
Uit dit huwelijk: 
1. Daniel Pitmans, ged. 's-Hertogenbosch 25-01-1717. 
2. Andreas Pitmans, ged. 's-Hertogenbosch 09-01-1719. 
3. Nicolaas Putman, volgt IVa. 
4. Petronella Barbara Putman, ged. Stevensweert 22-04-1724, 

begr. Venlo 16-01-1780, tr. (1) Venlo 25-10-1761 Petrus Heijlands; 
otr./tr. (2) Venlo 09-02-1776/10-03-1776 Valentijn Schikkenberg. 

5. Christina Putman, ged. Stevensweert 22-03-1725. 
6. Johanna Putman, ged. Venlo 31-08-1727, begr. Venlo 13-03-1763. 
7. Jacobus Putman, volgt IVb. 
8. Maria Elizabetha Putman, ged. Wageningen 16-12-1734, 

ovl. Doesburg 27-12-1820, otr./tr. Venlo 05-12-1756/19-12-1756 
Anthoon van Baatenburg, geb. omstreeks 1728, ovl. Doesburg 05-02-1807. 

9. Anna Putman, ged. Wageningen 12-01-1737. 
10.Helena Putman, ged. Stevensweert 16-07-1739. 
11.Catharina Petronilla Putman, ged. Venlo 21-03-1743. 

IVa. Nicolaas Putman(s), ged. 's-Hertogenbosch omstreeks 1721 [8], 
soldaat in de compagnie Cramer, ovl. Maastricht 23-04-1785, otr./tr. 
Maastricht 02-09-1746/18-09-1746 Maria Catharina Carlé (Charlé), 
dr. van Petrus Carlé en Maria Coenraets, ged. Maastricht 11-07-1724. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmus Putman, ged. Breda 28-08-1747, ovl. Maastricht 08-02-1751. 
2. Petrus Putman, volgt Va. 
3. Maria Christina Putman, 

ged. Maastricht 25-06-1752, ovl. Maastricht 13-01-1757. 
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4. Jacobus Putman(s) (Pentman), volgt Vb. 
5. Joseph Putman(s), volgt Vc. 
6. Anna Cornelia Putman ged. Maastricht 09-05-1760. 
7. Ferdinand Putman, ged. Maastricht in 1761, ovl. Maastricht 25-02-1817. 
8. Anna Maria Putman, ged. Maastricht 03-04-1764, 

ovl. Maastricht 11-06-1765. 
9. Nicolaes Putman, ged. Maastricht 13-10-1767, ovl. Maastricht 28-12-1770. 

IVb. Jacobus Putman, geb. omstreeks 1728, militair [9], 
ovl. Amersfoort 30-03-1802, leeftijd 73 jaar, tr. (1) Cornelia Linde [10], 
begr. Amersfoort 03-04-1786; otr./tr. (2) Amersfoort (gerecht, ’t Zand) 
08-06-1787/22-06-1787 
Johanna Jacoba Noordhoff, wed. Johannes Vrolijk, geb. Amsterdam 
omstreeks 1730, ovl. Amersfoort 14-11-1824. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Willem Putman, geb. Deventer omstreeks 1761, 

ovl. Amersfoort 04-08-1824, otr./tr. Amersfoort (gerecht, ’t Zand) 
14-10-1796/01-11-1796 Maria Hendrikse van de Coterlet, 
geb. Hoogland omstreeks 1755, ovl. Amersfoort 13-09-1834. 

2. Joannes Laurentius (Jan) Putman, volgt Vd. 
3. Anna Putman, ged. Bergen Zoom 09-10-1776. 
4. Thomas Putman, volgt Ve. 
5. Jacobus Putman, volgt Vf. 
6. Maria Putman, geb. omstreeks 1769, begr. Amersfoort 20-01-1806, 

leeftijd 37 jaar, otr./tr. Amersfoort (gerecht, Kromme Elleboogkerk) 
30-03-1798/15-04-1798 Bart Corton, wednr. Willempje de Bruin, 
geb. Amersfoort omstreeks 1755, ovl. Amersfoort 04-06-1817. 

Uit het tweede huwelijk geen kinderen. 

Va. Petrus Putman, ged. Maastricht 03-11-1749, tr. Maastricht 04-06-1775 
Margaritha Catharina (Hagel)steijn(s). 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Catharina Putman, ged. Maastricht 12-04-1776. 
2. Joanna Putman, ged. Maastricht 24-08-1777, ovl. Maastricht 05-07-1849. 
3. Maria Putman, ged. Maastricht 14-03-1782, tr. Maastricht 08-10-1807 

Jean Crosek, ged. Maastricht 11-05-1785. 
4. Johan Putman, ged. Maastricht 24-10-1785. 
5. Joseph Putman, ged. Maastricht 01-02-1790, 

ovl. 's-Hertogenbosch 31-03-1875. 
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Vb. Jacobus Putman(s) (Pentman), ged. Maastricht 20-05-1754, soldaat [11] 
(korporaal, sergeant [12] ), ovl. Gemonde 24-05-1809, 
begr. Gemonde 25-05-1809, otr./tr. Amersfoort 
(gerecht, Kromme Elleboogkerk) 14-08-1795/28-08-1795 
Anna Catharina Rheinholts, dr. van Hendrik Rheinholts en Joanna Jacoba 
Strubek, ged. Harlingen 26-09-1762, ovl. Boxtel 07-01-1821. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antonie Henricus (Hendrikus) Putmans, ged. Alkmaar 16-10-1797, 

ovl. Liempde 25-12-1881, tr. Liempde 15-05-1825 Hendrika (Henrica) 
van Hal, geb. Liempde 09-09-1800, ovl. Liempde 25-12-1847. 
Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

2. Wilhelmina (Willemijn) Putmans, ged. Boxtel 15-07-1801, 
ovl. Liempde 10-05-1885, tr. St. Oedenrode 08-05-1842 Lambertus Geerts, 
geb. Schijndel 08-12-1793, ovl. Heeswijk 03-07-1844. 

3. Willebrordus Putmans, ged. Gemonde 07-11-1808, ovl. Sint-Michielsgestel 
05-11-1871, tr. Sint-Michielsgestel 28-01-1842 Emerentia van Schijndel, 
geb. Boxtel 15-05-1794, ovl. Sint-Michielsgestel 06-05-1872. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc. Joseph Putmans, ged. Maastricht 15-05-1757, tr. Maastricht 27-06-1805 
Jeanne Petronille Moers, dr. van Mathias Moers en Maria van Geeng (Genck), 
geb. Maastricht 05-03-1779. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Cornelia Putmans, geb. Maastricht 08-08-1809, 

ovl. Maastricht 07-05-1892, tr. Maastricht 12-06-1834 Pieter Bollen, 
geb. Maastricht 02-05-1811, ovl. Maastricht 19-02-1881. 

Vd. Joannes Laurentius (Jan) Putman, ged. 's-Hertogenbosch 15-01-1765, 
ovl. Amersfoort 11-11-1821, otr./tr. (1) Amersfoort (gerecht, Kromme
Elleboogkerk) 29-04-1796/15-05-1796 zijn nicht (N.B. met dispensatie) 
Maria Anna Heijlands, dr. van Petrus Heijlands en Petronella Barbara Putman, 
ged. Venlo 12-10-1764, ovl. Amersfoort 28-05-1806; otr./tr. (2) Amersfoort
(gerecht, Kromme Elleboogkerk) 13-03-1807/31-03-1807 Johanna Willemse(n),
geb. Wijchen omstreeks 1771, ovl. Amersfoort 04-11-1835. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jacobus Putman, ged. Amersfoort 05-07-1797, ovl. Amersfoort 10-07-1873, 

tr. 28-4-1830 Cornelia Dekker, ged. Breukelen 09-01-1802, ovl. Amersfoort 
12-08-1855. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

2. Johanna Putman, ged. Amersfoort 20-09-1799, 
tr. Amersfoort 25-04-1821 Hendrik Fijnenberg, 
ged. Amersfoort 26-07-1789, ovl. Amersfoort 11-05-1866. 
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3. Cornelia Putman, ged. Amersfoort 26-10-1803, ovl. Amersfoort 05-10-1875, 
tr. Amersfoort 01-08-1832 Abraham van Loo, 
geb. Amsterdam omstreeks 1797, ovl. Amersfoort 06-12-1863. 

4. N.N. Putmans, geb. Amersfoort vermoedelijk 26-10-1803 (doodgeb.), 
begr. Amersfoort 27-10-1803. 

5. N.N. Putmans, (doodgeb.), begr. Amersfoort 17-05-1806. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. N.N. Putmans, geb. Amersfoort op 24-11-1808 (doodgeb.), 

begr. Amersfoort. 
2. Wilhelmus Putman, ged. Amersfoort 03-05-1810, 

ovl. Amersfoort 16-07-1882, begr. Amersfoort 19-07-1882, 
tr. Amersfoort 05-05-1830 Aaltje Westerveld, 
dr. van Hendrik Westerveld en Maria Aarissen, 
geb. Stoutenburg omstreeks 1803, ovl. Amersfoort 08-11-1885, 
begr. Amersfoort 11-11-1885. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

3. Elisabeth Putman, geb. Amersfoort 23-02-1812, 
ovl. Amersfoort 20-07-1857,
tr. Amersfoort 11-09-1844 Cornelis Scheuning, 
geb. Amersfoort 13-02-1820, ovl. Amersfoort 31-07-1857. 

Ve. Thomas Putman, ged. Amersfoort 30-05-1778, ovl. Amersfoort 27-01-1849,
otr./tr. Amersfoort (gerecht, Kromme Elleboogkerk) 23-9-1803/09-10-1803 
Alijda Maria van Munster, dr. van Arie van Munster en Elisabeth Wels, 
ged. Amersfoort 20-12-1778, ovl. Amersfoort 03-07-1829. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adrianus Putman, 

ged. Amersfoort 19-04-1804, begr. Amersfoort 27-02-1808. 
2. Cornelia Joanna Putman, 

ged. Amersfoort 08-05-1807, ovl. Amersfoort 13-09-1810. 
3. Elisabeth Maria Putman, 

ged. Amersfoort 21-04-1810, ovl. Amersfoort 13-05-1881, 
tr. Amersfoort 07-05-1834 Wilhelmus Everardus van Zevenhuijsen, 
geb. Amersfoort omstreeks 1808, ovl. Amersfoort 09-09-1857. 

4. Cornelia Johanna Putman, 
geb. Amersfoort 15-04-1813, ovl. Amersfoort 29-01-1885, 
tr. Amersfoort 13-08-1856 Hendrikus van de Pavert, 
geb. Nijmegen 21-09-1817, ovl. Amersfoort 05-01-1870. 

5. Jacobus Adrianus Putman, 
geb. Amersfoort 09-02-1816. 

6. Adrianus Putman, 
geb. Amersfoort 04-09-1817, ovl. Amersfoort 29-9-1818. 
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Vf. Jacobus Putman, 
ged. Amersfoort 10-07-1781, ovl. Amersfoort 04-09-1862, 
otr./tr. Amersfoort (gerecht, Kromme Elleboogkerk) 25-05-1804/09-06-1804 
Maria Boerse, 
dr. van Melis Janse Boerse en Maria Hannesse, 
ged. Amersfoort 08-04-1780, ovl. Amersfoort 29-06-1846. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus Putman, 

ged. Amersfoort 31-08-1804, ovl. Amersfoort 22-2-1871, 
tr. Megen 04-11-1833 Hermina van 't Hout, 
geb. Deursen 02-02-1801, ovl. Amersfoort 19-10-1869. 
Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

2. Bartholomeus Putman, 
ged. Amersfoort 05-09-1806, ovl. Amersfoort 14-01-1880, 
tr. (1) Amersfoort 07-05-1834 Theodora Westerhuis, 
geb. Zevenaar omstreeks 1804, ovl. Amersfoort 25-06-1861; 
tr. (2) Amersfoort 17-01-1866 Henrica Kraan. 
Uit het eerste huwelijk 7 kinderen. 
Uit het tweede huwelijk geen kinderen. 

3. Maria Henrica Putman, 
ged. Amersfoort 14-12-1808, ovl. Amersfoort 31-07-1871. 

4. Cornelia Putman, 
ged. Amersfoort 07-06-1811. 

5. Hendrica Putman, 
geb. Amersfoort 04-07-1814, ovl. Amersfoort 23-07-1849,
tr. Amersfoort 10-02-1841 Hermanus Jacobus Schrijvers, 
geb. omstreeks 1816. 

6. Johannes Putman, 
geb. Amersfoort 10-10-1816, ovl. Amersfoort 26-03-1817. 

7. Johannes Putman, 
geb. Amersfoort 9-11-1819, ovl. Amersfoort 20-11-1823. 

8. Thomas Putman, 
geb. Amersfoort 15-02-1822, ovl. Amersfoort 10-08-1880, 
tr. Amersfoort 20-10-1847 Johanna Stephana Walters, 
geb. Amersfoort omstreeks 1826, ovl. Amersfoort 19-03-1899. 
Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

Noten
[1] Ascendenten zijn bloedverwanten in de opgaande rechte lijn (ouders, grootouders, …) 

[2] Publicaties zijn aanwezig in de bibliotheek van het Nationaal Archief: depotnummer V 222 

[3] CBG, Repertorium DTB (1980), Deel 6, pag. 257 e.v.

[4] Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, OSA 4153 (1) 
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[5] Groninger Archieven, ‘Het leger was opgebouwd uit compagnieën, bataljons en regimenten. 

Een compagnie bestond uit ongeveer 55 man, een bataljon uit 7-12 compagnieën en een regiment 

uit 2 bataljons.’ 

[6] Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, DTB 144, fol. 21v 

[7] Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, DTB 428 

[8] Nationaal Archief, 2.01.19, inv. 1952, fol. 343 

[9] Eemlandse klappers, Dopen r.k. parochie Kromme Elleboog, pag. 182 (doop Tomas 30-5-1778) 

[10] Het Archief Nijmegen, Boeknr. 3, Akte 446, notaris Daelveld  

[11] Nationaal Archief, 2.01.19, inv. 1952, fol. 365 

[12] Nationaal Archief, 2.01.15, inv. 189, fol. 161  

Ik houd me gaarne aanbevolen voor aanvullingen en correcties. 

Ingezonden dhr. John Putmans,  e-mailadres: john_putmans@hotmail.com

 

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis
in meer dan honderd reportages
Auteur: Geert Mak  Cat.nr: 11-MK2
Hoe was het om rond het begin van de jaartelling de lage landen te bereizen, om naast
Kenau Simonsdr Hasselaar op de muren van het belegerde Haarlem te staan, of om als
kind de watersnoodramp van 1953 te beleven?
De schrijver verzamelde voor dit boek ruim honderd authentieke verslagen van
belangrijke momenten uit de vaderlandse geschiedenis over een tijdvak  van meer dan
twintig eeuwen. Uit dagboeken, brieven, reisverslagen en krantenartikelen destilleerde
hij een reeks kleine en grote reportages die één eigenschap gemeen hebben: de
schrijver is er persoonlijk bij geweest. De verslagen zijn heet van de naald op papier
gezet; soms met duidelijk hoorbare emotie, vaak met verwondering, en altijd met een
scherp oog voor details.
Een heerlijk en vaak spannend boek dat duidelijk  maakt dat geschiedenis niet saai
behoeft te zijn.
Uitgave 2007/13 - 331 bladzijden

Tussen stro en veren.
Het bed in het Nederlandse interieur
Auteur: I-leen Montijn  Cat.nr: 11-MTN2
Van alle meubels in huis speelt het bed de belangrijkste rol in ons leven. Het is
rustpunt en toevluchtsoord, de plaats voor liefde en geboorte, ziekte en dood. In
Rembrandts tijd stond bij de rijken het ledikant te pronken in de mooiste kamer.
Gewone mensen sliepen in bedsteden, en dat zijn zij eeuwenlang blijven doen.
Dit boek gaat over  de plaats van het bed in de Nederlandse woning, van pronkstuk tot
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bijna-onzichtbaarheid - en weer terug naar de beddenluxe van vandaag. Over hoe de
bedstee werd bestreden uit naam van de hygiëne, en hoe de mensen in alle tijden
hebben gedacht dat kort slapen op een hard bed beter is voor lichaam en geest dan
lekker zacht sluimeren. Ook zaken als de opkomst van het opklapbed, de gevaren van
dons en de uitvinding van het lits-jumeaux komen aan in dit leesbare boek aan bod.
Een fraai geïllustreerde geschiedenis van het bed, die tegelijk een geschiedenis is van
intimiteit en privacy, mode en welvaart.
Uitgave 2006 - 160 bladzijden

Met twee benen in een broekspijp
Komische verhalen uit de Kempen
Auteur: Jan Schellekens  Cat.nr:14-SKS2
Stropers en smokkelaars, boeren en sigarenmakers, de Kerk, de kroeg en meneer
pastoor, ziehier de hoofdpersonen uit dit boek van de auteur.
De verhalen van de schrijver - zoon van ‘Tinus de Schel’, reiziger in garen en band en
explicateur bij de stomme film uit de jaren twintig van de vorige eeuw -  spelen in het
ongerepte, kinderlijke land van de Brabantse Kempen, in de jaren rond de Eerste
Wereldoorlog. Als Kempenaar geboren in Hapert herinnert de schrijver zich de mensen
uit zijn jeugd als ‘de contente mens’, een straatarme maar tevreden dorpsbewoner,
beschermd door een gemoedelijkheid die vandaag de dag niet meer bestaat, en hij
schildert ons het leven van ‘zijn volk’ aan de hand van met veel humor gepresenteerde
verhalen. Een spoor van nostalgie naar de tijd van die levensgenieters zonder
welvaartsstaat, en het besef dat de mens een hoge prijs heeft moeten betalen voor zijn
welvaart en kennis klinken door in het boek.
Uitgave 1975 - 167 bladzijden
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