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VAN DE REDACTIE

Op 11 november maakte ons lid Louk de la Rive Box uit Leiden gebruik van het open

podium om zijn onderzoek naar de protestantse schoolmeesters in de Meierij van 

’s-Hertogenbosch te presenteren. Ofschoon zijn onderzoek nog niet helemaal is

afgerond kwam hij met een aantal verrassende conclusies. In tegenstelling tot wat wij

op de lagere school leerden was de invloed van de ‘import’ schoolmeesters uit de

Noordelijke provinciën veel geringer dan het immense verwantschapsnetwerk dat de

schoolmeesters uit de inheemse (Brabantse) protestantse families met elkaar vormden.

Zo is Elsken Joost Aerts Fabri (Geuzen Els) uit Bladel de stammoeder van maar liefst

17 schoolmeestersgeslachten die in totaal 27 dorpen in de Meierij bedienden. Wat Louk

met zijn onderzoek óók aantoont is dat genealogisch onderzoek een zeer belangrijke

bijdrage kan leveren aan de geschiedschrijving, een feit dat door de wetenschap nogal

eens wordt veronachtzaamd. Over dat zelfde thema gaat het tijdens onze

nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2015. Samen met enkele gerenomeerde historici

uit de regio discussiëren we over de betekenis van genealogie voor de de lokale en

regionale nieuws geschiedenis. En toosten we natuurlijk op het nieuwe jaar. U bent van

harte welkom!

Leden helpen leden 

Naast de bekende mogelijkheid om informatie te verzamelen op onze

afdelingsavonden, wil de redactie de mogelijkheid bieden om via ons afdelings-

tijdschrift “De Twee  Kwartieren” vragen te stellen over genealogische onderwerpen.

Dit kunnen zijn specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Noord-Brabant

(met name Kempen- en Peelland) maar ook genealogische vragen van algemene aard.

Vragen kunnen komen van leden van Kempen- en Peelland, maar ook van andere

afdelingen, Kempen- en Peelland betreffend.

Antwoorden komen met name van Kempen- en Peelland leden.  De redactie zal geen

onderzoek doen naar aanleiding van gepubliceerde vragen.

Zowel vragen als antwoorden worden in “De Twee Kwartieren” gepubliceerd, mits

daartoe geschikt.  Contactadres: g.kleinbergen@onsnet.nu

Voor deze nieuwe vragenrubriek heb ik de volgende vraag:

 

Nicolaas Putman(s)

Gevraagd doopgegevens van Nicolaas Putman(s). Volgens het militaire stamboek is hij

vermoedelijk omstreeks 1721 geboren te 's-Hertogenbosch, als zoon van Wilhelmus

Putman(s) en Cornelia Heijdens. 

Nadere genealogische gegevens kunt u vinden in mijn artikel 

'De ascendenten van Jacobus Putman' (De Twee Kwartieren, 2014, jrg. 22, nr. 1). 

Aanvullende gegevens van zijn jongere broer Jacobus zijn ook welkom, maar hij is

vermoedelijk buiten Noord-Brabant geboren.
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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.

Er is gelegenheid om boeken te lenen uit de afdelingsbibliotheek, de afdeling PR is

aanwezig en er kan informatie verkregen worden over het genealogische computer-

programma GensDataPro.  

Zaterdag 13 december Inloopmiddag

13.30 - 16.30 uur Organisatie: bestuur NGV-KPL 

Zaterdag 10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-KPL

13.30 - 16.00 uur Gastsprekers tijdens deze bijeenkomst zijn dhr:

prof. dr. Arnaud-Jan Bijsterveld, Hoogleraar en Universitair

hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg.

dr. ir. Wim Cöp, genealoog, historicus, auteur, 

lid van NGV-KPL 

dr. ir. Gerard van Gurp, historicus, auteur.

Dinsdag 20 januari WieWasWie

Door: Fred Baltus,

Genealoog, ICT-er, beheerder en bouwer van

genealogische websites

Dinsdag 10 februari Genealogisch onderzoek in de Meierij van ‘s- Hertogenbosch 

Door: Anton Neggers, voorzitter NGV 

afdeling Kempen- en Peelland

Dinsdag 10 maart Lezing over Heraldiek

Door: René Vroomen, lid van de Commissie 

Heraldiek van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en 

lid van de Commissie Wapenregister van de NGV

Dinsdag 14 april Ledenvoorjaarsvergadering  en

19.30 - 22.00 uur “Het spoor bijster?!”
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KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN 

Zaterdag 13 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.

Zaterdag 10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst van de NGV Afdeling Kempen- en Peelland over het Thema:

Levend erfgoed, de betekenis van de genealogie voor de lokale en regionale

geschiedenis.

Aan de paneldiscussie werken mee: 

prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, dr. ir. Wim Cöp en dr. ir. Gerard van Gurp.

Arnoud-Jan Bijsterveld is sinds 1999 hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit

van Tilburg. 

Wim Cöp is van huis uit landbouwkundig ingenieur, en promoveert binnenkort bij

professor Bijsterveld met een studie over de politieke en economische elite in 

’s- Hertogenbosch, die gebaseerd is op zijn genealogisch onderzoek naar de  Tilburgse

en Bossche geslachten van Broe(c)khoven.

Gerard van Gurp is de auteur van Reformatie in Brabant, Protestanten en Katholieken

in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-1634.

Dinsdag 20 januari 2015

WieWasWie           

Door: Fred Baltus

In de lezing wordt een algemene presentatie gegeven over WieWasWie. Er wordt even

teruggekeken op de laatste jaren (van Genlias naar WieWasWie), maar ook naar de

toekomst. Verder wordt ingegaan op het zoeken van gegevens in WieWasWie. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van de handige mogelijkheden die WieWasWie biedt.
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Aan de hand van een demonstratie wordt getoond hoe je makkelijk en redelijk snel kan

zoeken in de meer dan 100 miljoen gegevens.

Fred Baltus, voorzitter van de HCC regio Midden- en Zuid-Limburg, secretaris van de

Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig

Genootschap, adviseur van HCC!genealogie, ICT-er, beheerder en bouwer van

genealogische websites en al bijna 20 jaar genealoog.

Dinsdag 10 februari

GENEALOGISCH ONDERZOEK IN DE MEIERIJ VAN ‘S HERTOGENBOSCH 

Door: Anton Neggers, voorzitter NGV afdeling Kempen- en Peelland

De meierij van 's-Hertogenbosch was van oudsher het noordoostelijke kwartier van het

hertogdom Brabant. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het afgesneden van de rest

van het hertogdom. De vrede van Munster in 1648 formaliseerde de scheiding.  Het

noorden ging verder als de Republiek der Verenigde Nederlanden, de zuidelijke

gewesten bleven de Spaanse (later: Oostenrijkse) Nederlanden. Staats-Brabant werd

als generaliteitsland voortaan rechtstreeks bestuurd door de Staten-Generaal in Den

Haag. Op het gebied van bestuur en rechtspraak, maar ook van godsdienst en

onderwijs veranderde er veel voor de bevolking van de meierij. Bovendien had nieuwe

wetgeving ook grote consequenties voor de bevolkingsregistratie. 

In deze lezing worden de gevolgen van de vrede van Munster voor de meierij van de
's-Hertogenbosch besproken. Bovendien wordt uitleg gegeven bij de wijze waarop de

stamboomonderzoeker in deze regio met deze gevolgen te maken heeft, en tips

gegeven voor genealogisch onderzoek in de meierij van  's-Hertogenbosch.

Dinsdag 10 maart

Heraldiek

Door: René Vroomen, 

lid van de Commissie Heraldiek van het Limburgs

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en lid

van de Commissie Wapenregister van de NGV

Een samenvatting over de lezing in het aanstaande

Maartnummer en te zijner tijd op de website van

kempenenpeelland.ngv.nl 
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Dinsdag 14 april

Voorjaarsledenvergadering  en “Het spoor bijster?!”

“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 via het secretariaat NGV-KPL: telefonisch 0499-373523 of

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

CURSUS GENEALOGIE

Op verzoek van velen organiseert de afdeling Kempen- en Peelland begin volgend jaar

een cursus genealogie. De cursus is bedoeld voor beginnende stamboomonderzoekers

of mensen die met hun stamboom zijn vastgelopen en het onderzoek willen oppakken.

Cursusdata

Dinsdag 24 februari, maandag 9  maart en dinsdag 24 maart 2015

Duur en tijd van de bijeenkomsten

2½ uur  van 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Een half uur voor aanvang van de workshops is de cursusruimte geopend zodat uiterlijk

om 19.30 uur gestart kan worden.

Locatie

’t Trefpunt. Belgiëplein 20, Eindhoven.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 14 personen.

Bij een te grote belangstelling wordt een wachtlijst gehanteerd en hebben leden van

de NGV voorrang op deelname, boven niet leden.

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

(bedragen zijn inclusief een kopje koffie of thee).

Het cursusgeld dient vóór 16 februari 2015 overgemaakt te zijn op: 

IBAN rekeningnummer: NL89 INGB 0005 4957 96 ten name van NGV AFD Kempen- en

Peelland onder vermelding van cursus Genealogie en indien van toepassing het 

NGV lidmaatschapsnummer.
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Benodigdheden

Het is handig als de deelnemer tijdens de workshops de beschikking heeft over een

laptop met de mogelijkheid voor internetverbinding.     

Docent en cursusleider

Anton Neggers, voorzitter van de afdeling Kempen- en Peelland. De cursusleider houdt

op 10 februari een lezing in ’t Trefpunt over Genealogisch onderzoek in de Meierij van

‘s-Hertogenbosch. 

Aanmelden en informatie

Aanmelden is mogelijk, bij voorkeur per e-mail,  tot uiterlijk 15 februari bij het

secretariaat. E-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl  of  telefonisch 

06 41650957. Meer informatie is te vinden op de website van de afdeling.

GENSDATAPRO

Dit najaar heeft de afdeling Kempen– en Peelland een interactieve cursus over het

genealogische computerprogramma GensDataPro, dat ontwikkeld is door de NGV,

georganiseerd. Docent en cursusleider is André Van Damme.

Zie: De Twee Kwartieren, jaargang 22, nr. 3, september 2014, pagina 78-79.

Bij voldoende belangstelling kan deze cursus ook in 2015 weer georganiseerd worden 

Informatie, bij voorkeur per e-mail,  bij het secretariaat. 

E-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl  of telefonisch: 06 41650957

ALDFAER

In 2014 zijn er meerdere cursussen over het genealogische computerprogramma

Aldfaer georganiseerd. Vanwege de enorme populariteit is de geplande vervolgcursus

van begin 2015 alweer vol.  Maar ook deze cursussen kunnen, mits er voldoende

belangstelling voor is, in 2015 herhaald worden.

Zie: De Twee Kwartieren, jaargang 22, nr. 3, september 2014, pagina 79.

Informatie, bij voorkeur per e-mail,  bij het secretariaat. 

E-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl  of telefonisch: 06 41650957

VERZENDING DE TWEE KWARTIEREN

Veel leden hebben al gereageerd op de oproep ons te laten weten of zij ons tijdschrift

“De Twee Kwartieren’ per e-mail of per post willen ontvangen. 44% van de leden krijgt

het orgaan voortaan per e-mail. Als u uw voorkeur wilt veranderen, dan graag

doorgeven via tweekwartieren@gmail.com 

110 De  Twee  Kwartieren,  jaargang  22,  nr.  4, december  2014      

MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-11-2014, landelijk totaal 8261 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 299 en 25 bijkomende leden.

Nieuw lid

Dhr. H.C. Boterenbrood Eindhoven

Dhr. J. de Jong Eindhoven

Dhr. H.P.M.J. van de Kerkhof Maarheeze

Dhr. H.C. Miermans Mierlo

Overleden

Dhr. N. van Asch Geldrop

Einde lidmaatschap

Dhr. C. Aries Son

Dhr. P.B. van Gool Den Haag

Dhr. M. Wijnsma Millingen aan de Rijn 

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

Anno 1723 - DE NIET CORPULENTE ADRIAANTJE

Uit het Rechterlijk Archief van Gemert.

Verhalen gebundeld door Simon van Wetten

Als er bij u op de deur wordt geklopt en er staat een aardig dametje voor die deur, niet

zeer corpolent van lichaam, net en aangenaam van taal, met een manteltje tot op de

knieën, pas dan op! Het is Adriaantje en ze gaat u oplichten.

Ze is de pastoorsmeid van de eerwaarde heer Leonardus Meijers geweest, in

Huizingen, in Vlaams-Brabant. Maar ja, Adriaantje heeft daar veel ondeugendheden

gepleegd. Zo gaf zij zich uit voor de nicht van de pastoor en kocht op diens naam een

kleed van wel twintig gulden. En het geld dat zij van de pastoor kreeg om er de

rekeningen mee te betalen, hield ze zelf. Toen pastoor Meijers door kreeg dat zijn

verheven status hem niet vrijwaarde van een diepgezonken pastoorsmeid, vergaarde

hij alle spullen van Adriaantje en lokte haar met een smoes mee tot aan de buitenzijde

van de poort. Daar liet hij alles op de grond  vallen, klopte theatraal het stof van zijn

handen en gooide zonder verdere plichtplegingen de poortdeur voor Adriaantjes neus

in het slot. Mocht u belangstelling hebben, er is in de pastorie van Huizingen een

vacature.
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Maar Adriaantje stond op straat en haar krediet bij de bevolking was op. Eerder immers

had ze, als kwezel, het huishouden gedaan bij zuster Hendrina van de Ven, maar die

heeft inmiddels dikwijls het verlies van 15 gulden en een falie en een schort met tranen

beweend.

<Terwijl iedereen in die tijd veel vertrouwen had in Adriaantje, want ze ging heel vaak

naar de Heilige Communie.’

En nu is ons kwezelke in Gemert terecht gekomen. Voor de deur van Marie, de vrouw

van Jan Picard, staat een niet al te dik vrouwtje met een mooi manteltje. Bij het

opengaan van de bovendeur steekt ze meteen van wal.

<Wel Marie, ik heb gehoord dat uw kind is gestolen of u is ontnomen?’

Marie knikt droevig en bevestigend. Het vrouwtje zegt troostend dat God Marie niet zal

verlaten en dat het kind wel weerom zal komen. Kijk, dat vindt Marie zeer sympathiek.

Ze noodt het aardige dametje binnen te komen. Daar vertelt Adriaantje - u had al lang

door dat zij het is - een heel verhaal over haar arme oude vader in Boxtel en ook over

haar overleden man, een schoenmaker. Toen deze stierf heeft Adriaantje niets uit het

sterfhuis genoten dan zes hemden en wat slaaplakens en slaapmutsen, terwijl ze in

Boxtel toch naast een echte doctor woonde. Voordien was ze kwezel geweest en had

in Leuven gewoond, in een collegie, wel vijftien jaar. De heer bij wie ze had gewoond,

had haar bij zijn sterven maar liefst 700 gulden nagelaten. O ja, voorheen had ze ook
nog in een klooster gezeten, maar daar had zij d’n aard niet. En of ze een paar weken

bij Marie mag blijven wonen? Marie zit al de hele tijd begrijpend te knikken en knikt bij

deze onverwachte vraag gewoon door. Adriaantje blijft twee weken bij Marie in huis

en op een zondag vertrekt zij, naar eigen zeggen naar Boxtel.

<Ik kan mijn goederen kwijt op een kar die met bedevaartvolk uit Boxtel naar Handel

is gekomen.’

Dan bevindt zich nu op die kar een stoffen lijfke en nog wat andere kleding en een

brief, uit een kastje dat altijd op slot was. Want dit alles mist Marie Picard na het

vertrek van Adriaantje. En het verdwenen kind? Is dat niet schokkend? Jan Picard zelf

komt terug op dit mysterie. Hij vertelt dat de verdwenen brief een attestatie van de

schepenen was, bedoeld om zo het kind weer terug te kunnen krijgen.

Ik denk dat Marie de belofte die ze aan Adriaantje heeft gedaan, niet zal nakomen. 

Belofte?

<Ja, ik had beloofd twee missen voor de overleden tante van Adriaantje te laten lezen,

in Stiphout.’ 

Nee Marie, misschien kun je beter een brief schrijven naar Michael Zacharias, de

schout van Arendonk. Hij is op zoek naar zekere vrouwspersoon met name Adriaantje,

geestelijk dochter, geboortig van - zo zij zelf voorgeeft - Sint-Oedenrode.
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INDEXEREN VAN HET GEDIGITALISEERDE FAMILIEDRUKWERK  EN DOCUMENTEN

Voor het digitaliseren van documenten bijvoorbeeld  familiedrukwerk  heeft de NGV ,

razendsnelle scanners en een server met grote opslagcapaciteit aangeschaft. Echter

het gescande materiaal moet er ook nog geïndexeerd worden en hiervoor wordt een

beroep gedaan op de leden. Helpen bij het indexeren van familiedrukwerk kan gewoon

thuis van achter de eigen computer via de website van de NGV (www. ngv.nl). 

Bovendien kan door te helpen extra “credits”  verdiend worden voor het “betalen” van

opgevraagde scans. De NGV heeft dan weer een schat aan digitale bronnen voor het

genealogisch onderzoek.

Werkwijze

- Op de website van de NGV (www.ngv.nl), staat in de website aan de linkerkant

staat onderaan de knop digitaliseren, bij dit item wordt naast de werkwijze ook

meer uitleg over het indexeren gegeven.

- Als u besluit om mee te gaan helpen geeft u dat door aan de scanbeheerder.

- De scanbeheerder neemt uw naam op in zijn lijst van “indexeerders”.

- Als u opgenomen bent in die lijst kunt u vervolgens een bundel gaan claimen. Een

bundel bevat verschillende hoeveelheden scans van het jarenlange gearchiveerde

familiedrukwerk..

- Na dit claimen kunt u daadwerkelijk aan de slag.  Bij iedere scan of document 

staat een invoerveld  waar u de gegevens uit het document zoals namen en data

kunt noteren. 
- Als een bundel klaar is kan hij terug naar de NGV waar weer een andere groep

zorgt dat de geïndexeerde scans op de website komen alvorens eerst

gecontroleerd te zijn.

- Het kan natuurlijk voorkomen dat u om welke reden dan ook niet meer in de

gelegenheid bent om mee te helpen, geen probleem u stuurt de door u geclaimde

bundel gewoon terug. De niet verwerkte documenten worden dan vanzelf een

nieuwe bundel. 

Als al het gearchiveerde familiedrukwerk van de afdeling Kempen- en Peelland gescand

zijn zou het fijn zijn als meerdere leden zouden helpen bij het indexeren. U gaat dan

naar de website van de afdeling Kempen- en Peelland. (boven in de balk bij

afdelingen). De gearchiveerde “overlijdensknipsels”  uit onder andere  kranten en

weekbladen zijn bij de afdeling Kempen- en Peelland al voor meer dan de helft

gedigitaliseerd en geïndexeerd. Weliswaar een langzaam proces maar wel gestaag,

want momenteel wordt hier maar door 1 persoon aan gewerkt. Echter ook nu al zou

uw hulp zeer op prijs gesteld worden bij het indexeren van de scans die gemaakt zijn

van documenten uit het  Verenigingscentrum in Weesp. 

Voor meer informatie kunt vrijblijvend contact opnemen met Astrid Magielse-Dix, de

scanbeheerder voor de afdeling Kempen- en Peelland.   amm.magielse@gmail.com
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DE KATHOLIEKE DOOP- EN TROUWAKTE

Voor beginnende genealogen is onderzoek in de periode vóór 1811 om meerdere

redenen een grote stap. Het handschrift en taalgebruik in deze periode verandert, en

de genealogische bronnen zijn minder systematisch geordend dan sinds het begin van

het Koninkrijk der Nederlanden. Vooral de eerste confrontatie met de katholieke

registratie van doop en trouw zijn beangstigend: hoe vertaal je in vredesnaam het

kriegelige handschrift van de pastoor, nog wel geschreven in het Latijn.

Het lezen van katholieke doop- en trouwboeken is minder ingewikkeld dan het in eerste

instantie lijkt. De registraties vinden plaats volgens een wereldwijd uniform formulier,

waarin slechts een aantal gegevens variëren: de datum, en de namen van het kind,

ouders, echtelieden en getuigen. 

De doopakte

Het formulier voor de katholieke doopakte luidt als volgt:

 [datum]

 Baptizata (Baptizatus) est [naam dopeling], filia (filius) legitima (illegitimus) 

 [naam vader] et [naam moeder] conjunges, susceptores [naam eerste doopgetuige] et 

 [naam tweede doopgetuige]

De vertaling luidt:

  [datum]

  Gedoopt is [naam dopeling], wettige (onwettige) dochter (zoon) van [naam vader] en 

  [naam moeder] echtelieden, doopgetuigen [naam eerste doopgetuige] et 

  [naam tweede doopgetuige]

De naamvaluitgang (-a of –us) duidt op het geslacht van de gedoopte. Veel pastoors

gebruiken voor de vaste formulering afkortingen, zoals Bapt., conj., susc. Zeker in hele

oude registers worden de vaste formuleringen zelfs weggelaten, waardoor je alleen uit

de volgorde van de namen de gegevens kunt herleiden. Bovendien zal niet elke akte

apart gedateerd zijn. Het jaartal staat soms boven aan de pagina, maar soms ook

boven de eerste akte van het betreffende jaar, zodat je tot de maand januari terug

moet bladeren. Ook de naam van de maand wordt vaak alleen aan het begin

genoteerd, zodat de akte slechts voorzien is van de datum. Als er voor een doopakte

eodem (die) staat betekent dat dat de doop heeft plaatsgevonden op dezelfde datum

als de voorgaande doopaantekening. Let ook op de notatie van de datum. In veel

katholieke registers hanteert de pastoor afkortingen voor de maanden september tot

en met december, die zijn gebaseerd op de Romeinse cijfers. Het Romeinse jaar begon

echter bij de maand maart, en dus betekent:
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- VII-bris: september

- VIII-bris: oktober

- IX-bris: november

- X-bris: december

In veel doopakten worden (in het Latijn) aanvullende aantekeningen gemaakt. 

Een aantal van de meest voorkomende voorbeelden zijn:

In veel doopakten worden (in het Latijn) aanvullende aantekeningen gemaakt. 

Een aantal van de meest voorkomende voorbeelden zijn:

- Sub conditione: letterlijk onder voorwaarden. Dat betekent dat de dopeling

voorwaardelijk is gedoopt. In de regel gebeurt dat als tijdens de bevalling de

vroedvrouw (obstetrix) een nooddoop heeft uitgevoerd vanwege het risico dat het

kind vóór de formele doop zal overlijden. Als er in de marge is aangetekend: 

obiit betekent dat dat de dopeling kort na de doop is overleden.

- Filia/filius illegitima/illegitimus (of spuria/spurius, naturalis): het gaat om een

onwettig kind, dat wil zeggen dat de ouders niet zijn getrouwd. In de akte

ontbreekt dan ook de term conjunges. In doopakten van onwettige kinderen wordt

vaak de naam van de moeder als eerste genoemd, waarna de pastoor een

aantekening maakt over de identiteit van de vader. Er staat dan bijvoorbeeld: quiae

patrem nominasset (die als vader genoemd heeft) of declaravit in partu (verklaard

tijdens de bevalling). Soms staat er ook: pater ignoratur (vader onbekend). 
- Als er bij de doopaantekening van een onwettig kind staat aangetekend:legitimatur

per subsequens matrimonium is het kind gewettigd bij het op de doop volgend

huwelijk van de ouders.

- Gemellus (ook: gemini) betekent: tweeling

- Als er in de akte staat coram me (pastores) heeft de pastoor vaak ook zijn eigen

naam in de akte opgeschreven

- Bij de doopgetuigen worden wel eens meer dan twee personen genoemd: in dat

geval zal een van de getuigen niet aanwezig zijn geweest bij de doop en is in zijn

of haar plaats een andere persoon opgetreden. 

Er staat dan bijvoorbeeld loco (in plaats van) of een iets uitgebreidere formulering

zoals in quoru loco proles tenuit supra fonte (in wiens plaats het kind boven de

doopvont is gehouden door …..).

- Als je geluk hebt noteert de pastoor ook bij sommige in de doopakte genoemde

personen de woonplaats of plaats van herkomst. Uiteraard in het Latijn, dus:

Boxtelensis betekent uit Boxtel, Tilburgensis uit Tilburg, Silvaducencis uit ’s-

Hertogenbosch. Als de pastoor het woord extranei noteert komen de ouders of een

van hen van buiten de plaats.

- In sommige gevallen zal de pastoor ook het beroep van de vader of een van de

doopgetuigen noteren. Bij veel onwettige kinderen is de vader bijvoorbeeld militis

(soldaat). En als een van de doopgetuigen priester is staat er revendus dominus,

soms afgekort tot rev.dom.
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- Het woord post(h)umus duidt erop dat de vader is overleden vóór de geboorte.

- Soms komen er ook bijzondere aantekeningen tevoorschijn in een doopakte. Met

behulp van een Latijns woordenboek of een internet vertaalmachine zijn dat soort

aantekeningen vaak met enig puzzelwerk te vertalen. Enkele voorbeelden:

- Mater hic mendicando peperit (de moeder beviel terwijl zij hier aan het bedelen

was)

- Externorum jamilitia viventium (de ouders komen van buiten en leven als een

stel)

- Adultus sub conditione qui aliunde veniens et de valore vel de collato baptismo

dubitans, petijt sub conditione baptizari (volwassen onder voorwaarden, omdat

er twijfel bestond aan de waarde van de doop is hij onder voorwaarden met

gebeden gedoopt)

De trouwakte

Het formulier voor de trouwakte luidt als volgt:

  [datum]

  Contraxerunt matrimonium [naam bruidegom] et [naam bruid], testes fuerunt 

  [naam eerste getuige] et [naam tweede getuige]

De vertaling luidt:

  [datum]

  In de huwelijkse staat zijn verbonden [naam bruidegom] en [naam bruid], 

  de getuigen waren [naam eerste getuige] et [naam tweede getuige]

In sommige trouwboeken wordt de ondertrouw apart ingeschreven: er is dan

bijvoorbeeld sprake van contraxerunt sponsalia (een ondertrouwcontract zijn

aangegaan) en iniere (of inierunt) matrimonium (in het huwelijk zijn getreden). De

formuleringen worden, net als in sommige doopboeken, ook wel eens weggelaten.

De belangrijkste aanvullende opmerkingen in trouwakten hebben betrekking op de

graden van bloed- en aanverwantschap waarvoor volgens het kerkelijk recht

dispensatie moet worden verkregen. Bruidsparen trouwen dan volgens hun trouwakte

cum dispensatione in een bepaalde graad (gradus) van bloedverwantschap

(consanguinitatis) of aanverwantschap (affinitatis). Als er staat dispensatio in bannis

of uno banno is er dispensatie verleend van (een van de verplichte) drie

huwelijksafkondigingen (roepen).
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SLAAT HEM DAAR MEEDE VAN DE KAR AF

De vijftienjarige Hendrik Jacob Huijbers uit Breugel is als schaapsherder in dienst van

de gebroeders Adriaen en Francis Leermakers, die wonen op het gehucht Heult onder

Boxtel. Op maandag 12 juli 1802 is hij met een aantal collega’s aan het werk op de

heide als hij slaags raakt met Cornelis van den Akeren. Cornelis is ook een knecht van

Adriaen Leermakers, en is met een kar op de heide om turf te halen. Hendrik en

Cornelis hebben het al eerder met elkaar aan de stok gehad, maar nu gaat het hard

tegen hard, en Hendrik wordt flink in elkaar geslagen. Direct daarna gaat Hendrik naar

huis om zijn geweer op te halen, en die zelfde avond wacht hij Cornelis in het donker

op. Als Cornelis nadert lost Hendrik een schot, maar gelukkig blijft Cornelis ongedeerd.

De volgende ochtend gaat Hendrik schapen hoeden met zijn geweer in de hand. Als

hij hoort dat Cornelis weer in de buurt is laadt hij zijn geweer en gaat op hem af. Evert

en Adriaen, de zoons van Goijaert van Oirschot, en de arbeider Anthonij van den

Langenberg, die in de buurt zijn, weten Hendrik ervan te weerhouden om op Cornelis

te schieten. Adriaen neemt hem het geweer af, en geeft hem zijn turfschop terwijl hij

zegt: Slaat hem daar meede van de kar af. Daarop loopt Hendrik met de schop in zijn

hand op de kar af en geeft Cornelis, die op de deur van de kar turf aan het laden is,

een slag op zijn arm zodat deze tot bloedens toe gewond raakt. Daarop ruilt Hendrik

de schop weer tegen het geweer, om vervolgens met het geladen geweer de schapen

verder te hoeden.

Hendrikus van der Voort, drossaard van de baronie van Boxtel, vindt dat deze dadenin
een land van goede politie en justitie niet kunnen werden getolereert maar andere ten

exempel behooren te werde gecontigeert, en neemt Hendrik in hechtenis. Hij dagvaart

Hendrik Jacob Huijbers voor de zitting van de Boxtelse schepenbank op woensdag 

21 augustus 1802 in het raadhuis.

De schepenen veroordelen de gegijzelde jongeling om voor een tijd van tien daagen

te water en te brood in besloote gijzeling te werden geset, ontseggen den zelve voorts

voor den tijd van een jaar de jurisdictie van deze gemeente en condemneren hem

verder in de kosten van recht [1] 

Hendrik Jacob Huijberts wordt gedoopt te Breugel op 19 november 1786 als jongste

zoon van Jacob Peter Huijbens en Lamberdina Jan Coolen. Ondanks zijn strafblad

trouwt hij op 13 oktober 1813 te Schijndel met Joanna Maria Antonis de Bever uit Sint

Michielsgestel. Zij krijgen zeven kinderen, waarvan er vijf de volwassen leeftijd

bereiken. Hendrik overlijdt te Schijndel op 20 juli 1859.

Noot

[1] Rechterlijk Archief Boxtel 6 f. 81
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN:

FERDINANDUS ADRIANUS MARIA CLERCX (1896-1958)

  

Ferdinandus Adrianus Maria Clercx werd geboren te Geldrop op 29 mei 1896, als op

een na jongste zoon van Johannes Waltherus Fredericus Clercx, bierbrouwer, en Alida

Maria van Gaal, in het ouderlijk huis van zijn moeder aan de Nieuwendijk. Grootvader

Lucas van Gaal, aannemer, woonde bij hen in. Hij had twee oudere broers, twee

oudere zusters en een jonger broertje dat in 1909 op zevenjarige leeftijd overleed.

Volgens het bevolkingsregister vertrok Ferdinand op 15 november 1910 naar Sint

Michielsgestel, waar hij zijn opleiding begon aan het seminarie. Op 10 juni 1922 werd

hij priester gewijd, en daarna diende hij als kapelaan in Made, Mill en Boxtel. Op 17

oktober 1941 volgde zijn benoeming als pastoor van de Parochie Sint Pancratius in

Hoogeloon. De parochiekerk was sinds het einde van de 15  eeuw een bedevaartsoorte

voor Sint Pancratius (Pancras). De voorspraak van de heilige werd ingeroepen tot

afwering en genezing van kinderziekten, in het bijzonder dauwworm, een soort

hoofduitslag. In de tijd van pastoor Clercx floreerde de bedevaart, vooral in de periode

net na de tweede wereldoorlog. Volgens de Pius Almanak, het adresboek van

Katholiek Nederland, uit 1951 bestond het kerkbestuur in dat jaar uit P. van Beers en 

H. Gooskens. De Zeereerwaarde heer pastoor Clercx overleed op 6 maart 1958, 

61 jaar oud. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof.
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De familie Clercx in Noord-Brabant stamt af van twee zoons van Jan Clercx, koopman

en maire (schout) van Neerpelt, en zijn vrouw Anna Mathilde Huveners. Bastiaen

Clercx (geb. Neerpelt 1787), voerman en koopman, trouwt in 1812 te Liempde met

Maria Geertruida Latoer, en na haar dood met haar nicht Maria Theresia Latour. Hij

is de stamvader van de Boxtelse tak van de familie. Sebastiaan Hendrikus Clerx sticht

in 1841 samen met zijn zoon Rogier een bierbrouwerij aan de Steenweg. Zijn zoon

Ferdinand Clercx is houthandelaar en laat in 1898 villa Crols (Rechterstraat 49b)

bouwen. De stamvader van de Mierlose tak is de oudere broer van Bastiaen, Johannes

Walterus Clercx, koopman te Neerpelt. Hij trouwt in 1819 in Mierlo met Anna

Catharina Keunen. Zij is zwanger als haar man overlijdt, en vestigt zich met haar

kinderen in Mierlo, waar haar dochter Coletta Catharina postuum wordt geboren. Twee

zoons worden (net als later hun achterneef) pastoor: Ferdinandus Antonius in Veghel,

en Felix Antonius (dankzij zijn broer) in de nieuwe parochie Zijtaart. In Zijtaart is nog

een pastoor Clercxstraat. De oudste broer van de pastoors is Jan Louis, bierbrouwer

in Mierlo. Na zijn dood zet zijn weduwe, Petronella Elisabeth ter Borgh, de brouwerij

voort onder de naam Weduwe J.L. Clercx. Zij zijn de grootouders van pastoor Clercx

uit Hoogeloon. Door de jaren heen blijft het contact tussen de beide familietakken

Clercx bewaard. De priesters dienen, ongetwijfeld dankzij hun familieleden, als

kapelaan in Boxtel. En op 13 juli 1886 trouwt Ferdinand Clercx, houthandelaar te

Boxtel, in Mierlo met zijn achternicht Anna Catharina Cornelia Clercx. Hun grootvaders

waren broers.

OPROEP

De rubriek “Het fotobidprentje van…” verschijnt sinds 2010 in dit tijdschrift. Voor de

komende afleveringen roepen wij onze lezers op om fotobidprentjes in te sturen, met

zo veel mogelijk informatie over de persoon die is afgebeeld. U kunt het prentje per

scan of foto sturen aan Henk Unij (h.unij@hccnet.nl). De redactie zal zorgen voor een

passend artikel bij het fotobidprentje.   
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DE FAMILIE MULDERS UIT MOERGESTEL (vervolg van blz. 100, sept. 2014) 

Tekst Robert Mulders

Generatie VII

VII-a Denis Mulders zoon van VIa.

Gedoopt Moergestel 28 apr 1737, aldaar

begraven 11 juli 1774. Doopgetuigen:

Wilhelmus Muijlders & Agnes Joannis

Muijders. Armmeester 1770. Een akte uit

1771 in het archief van de rentmeester

generaal der domeinen vermeldt een boer uit

de heerlijkheid Moergestel genaamd Denis

Mulders, die eigenmachtig een draaiboom

heeft laten aanbrengen met een slot, waar hij

bovendien van de passanten weggeld

vordert. Over deze zaak zijn attestaties

verschenen van de drossaard en regenten

van de heerlijkheid, alsmede van de

stadhouder van het kwartier Oisterwijk. Na

een gedwongen afbraak van de draaiboom heeft hij hem toch weer opgebouwd en
wederom weggeld geheven. [62]  Denis deelde in 1770 in de ouderlijke erfenis. Door

loting kwam hem drie percelen grond toe, inclusief De Ossewijde van 4 el en 34

roeden, en de helft in nog twee percelen. Getrouwd Moergestel 24 mei 1767 met

Johanna Maria van Rooij (Jennemie), gedoopt te Moergestel 23 maart 1745, dochter

van Jan van Rooij & Adriana Mutsaerts. Jennemie hertrouwde na de dood van haar

man te Moergestel 26 nov 1775 met Joannes Ketelaers

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan (gedoopt. Moergestel 13 juni 1768, aldaar overleden 22 dec. 1813)

Doopgetuigen: Joannes van Roij & Margareta Adrianus Meulders. 

Schepen van Moergestel 31 maart 1803 tot 1813

2. Helena (gedoopt Moergestel 12 aug 1770)

3. Jan volgt VIII-a

4. Andries volgt VIIIb

VII-b ANDRIES MULDERS zoon van VIa. 

Gedoopt Moergestel 14 sep 1739, aldaar begraven 27 juli 1793. 

Getrouwd Moergestel 20 nov 1769 met 

Johanna Maria Marcelis, geboren te Hilvarenbeek. 

Getuigen: Willem Ketelaars (voogd van de bruid) en Joannes Meulders.
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30 jan 1770: de handtekening van Andries Mulders.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan gedoopt Moergestel 14 november 1770, overleden aan griep

Nijmegen 28 februari 1837. Pastoor van Eersel.

Begon 1788 aan de Latijns-Griekse

studie in Tongerlo, filosofie vanaf

1793. In 1794 aan de universiteit van

Leuven ingeschreven bij de

minorennes porcenses. Men doorliep

deze pedagogie Het Varken van de

Artes faculteit alvorens toegang te

krijgen tot hogere faculteiten zoals
kerkelijk recht en theologie.

Ingetreden bij de Norbertijnen in

Tongerloo in 1795 onder de

kloosternaam Gerardus. Het klooster

werd met geweld door de Fransen

gesloten in december 1796. Begonnen

met de studie theologie in Leuven

rond Pasen 1797, maar ook de

universiteit werd in september van dat

jaar gesloten. Na een verblijf van zes

maanden in Moergestel in mei 1798

opnieuw begonnen met de studie

theologie in ‘s-Hertogenbosch. 

Priester gewijd te Emmerik 30

november 1799; benoemd tot

kapelaan van Deurne 1800-1811; Deservitor van Eersel 1811-1814; Pastoor van Eersel

1814-1817. Hij begon in 1817 in Parijs aan zijn noviciaat bij de Jezuïten-orde;

Vice-praeses Klein Seminarie  Culemborg 1818-1821; Kapelaan van de Regulierenkerk

in Nijmegen 1821-1837. [63]

Het beschadigde portret van 
Adriaan Mulders (1770-1837)
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2. Marcelis volgt VIII-c

3. Denis Gedoopt Moergestel 28 juni 1775 (Norbert Mulders en Cornelia Joannis

Hobbelen namens Joanna Marcelis)

4. Jan Gedoopt Moergtestel 20 juni 1777 (Andreas Mulders namens Joannis

Mulders; Catharina de Bresser namens Joanna Maria Vingerhoets)

5. Cornelis (gedoopt Moergestel 1 juni 1781)

6. Jan (gedoopt Moergestel 8 feb 1783)

VIIc NORBERT MULDERS zoon van VI-a. 

Gedoopt Moergestel 24 okt 1743, aldaar overleden 4 nov 1823. Schepen van

Moergestel 1787-1790 en 1792-1797; Borgemeester in 1771 over de herdgangen

Kerkeijnde en Over 't Water en in 1803 over De Heijzen en De Heuvel; Belastingzetter

1774 en 1782; Armmeester 1778; Kerkmeester 1780. Koning van het Sint Jorisgilde

De Norbertijner abdij van Tongerlo in de Belgische Kempen op een 17e eeuwse prent. De

abdij verkreeg in 1334 het patronaatsrecht over Moergestel, en zou tot 1838 pastoors aan

het dorp blijven leveren.
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te Moergestel 1788; zijn schild toont een ploeger met ploeg en twee paarden, een

bloemenrand en het zilvermerk 'A M' (Adamus van Mierlo).[64]  Met schepen Simon

van Lommel begin 1803 uitgezonden naar de Raad voor Binnenlandse Zaken te Den

Haag om te pleiten voor teruggave van de Moergestelse kerk aan de katholieke

gemeenschap. [65]

 

Johannes Hendricus van der Palm (1763-1840), van 8 dec 1801 tot 2 mei

1805 lid en voorzitter van de Raad voor Binnenlandse Zaken, belast met

onderwijs en kerkelijke aangelegenheden.

Na de Franse inval legde de Nationale Vergadering te Den Haag

op 5 augustus 1796 per decreet de scheiding van kerk en Staat

vast. De Politieke Reformatie van 1660 had in de voorgaande

periode katholieken zoveel mogelijk uitgesloten van lokale

bestuursfuncties, terwijl godshuizen al in 1648 aan de

Gereformeerde kerk waren toegewezen. 

De katholieken van Moergestel ondernamen op 19 oktober 1796

een eerste poging om de dorpskerk terug te krijgen. Het dorp

telde op die datum slechts tweeëntwintig protestanten tegen

1.165 katholieken, zo schreven de regenten van Moergestel aan

de Representanten van Bataafs Brabant. Er ontstond een

getouwtrek dat tot 1809 zou duren. Op 19 juni van dat jaar ging

de kerk eindelijk over naar de katholieke gemeenschap, nadat

Lodewijk Napoleon op 4 mei te Den Haag per Koninklijk Decreet

de knoop had doorgehakt. 

Het middeleeuwse gebouw werd in 1931 op de 15e eeuwse

toren na gesloopt en vervangen door een nieuwe kerk.

Deze handtekening zette Norbert op 30 jan

1770 onder de akte waarin de boedel van zijn

ouders werd verdeeld

De kerk van Moergestel op

een schets van Hendrik

Verhees uit 1787.
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Bij de erfdeling van de ouderlijke boedel vielen aan Norbert 20 percelen grond toe,

waaronder een huys, schuur met kruyd en koolhoff groot 1 ei 5 roeden. Oost: de

straat, west en noord: Goyaert Walschots, zuid: Denis de Cort. [66]  Andere met naam

genoemde percelen zijn Het Hoogveld, De Vlasroot, Den Kattendonk en Den Agtersten

Blommendaal. Deze laatste drie namen vinden we terug in de erfdeling Denis van

Vessem van 1726. Een kadastrale legger uit 1834 geeft 27 percelen met een totale

grootte van 12 bunder, 68 roeden, 50 ellen, die op naam staan van de weduwe

Norbert Mulders sinds een deling in 1833. De boerderij draagt kadastraal nummer 684,

sectie A. Dit perceel is terug te vinden op het minuutplan uit 1832.

De weduwe was mede-eigenaar in nog eens zes percelen, waaronder twee percelen

moeras (no. 557 in de Moergestelse Broek sectie C; en no. 1073 in sectie B). De

memorie van successie uit 1824 geeft ook een lijst onroerende goederen die aan

Norbert toebehoorden, maar de perceelnummers komen niet overheen met die van

het in 1832 ingestelde kadaster.

De boerderij van de weduwe Norbert Mulders (de vier rood gekleurde gebouwen) op

het kadastraal minuutpian 1832. De kaart toont het gehucht Vinkenberg onder

Moergestel, met van noord naar zuid de Vinkenbergstraat, rechts van oost naar west

de Aboomse straat en links het Lommestraatje. De groene lijn geeft de grens aan

tussen secties A - Kerkeind - en D, De Heijzen. voor invoering van het kadaster werd

Vinkenberg meestal tot de Heijsen gerekend. De bovenkant van deze afbeelding wordt

tegenwoordig doorsneden door de snelweg A58. De boerderij heeft tegenwoordig het

adres Vinkenbergstraat 10, kadastraal perceel nummer 5458, tegenwoordig (2006)

toebehorend aan Maria Johanna Norberta Wolfs. In 1832 behoorden de omliggende

boerderijen toe aan: de weduwe Adriaan van den Meijdenberg (noorden); de erven

Martin van den Biggelaar (zuiden); Denis Perkin (hoek Lommestraatje); Johannes

Vriens (overkant Vinkenbergstraat). De familiebanden waren nauw: Perkin was een

zoon van Cornelia Denis de Kort en die was weer een achterkleindochter van Denis

Wouters van Vessem (zie boven).
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Op 8 juni 1797 bekent Norbert Mulders met drie andere inwoners van Moergestel ten

overstaan van een Bossche notaris dat hij zich neerlegt bij een veroordeling door het

Hof van Justitie van Bataafs Brabant. Het viertal belooft in twee termijnen 143 gulden

te betalen aan Marcellus Bles als tiendheffer, wegens recht van parate executie en

andere approbatie over den niet verpagten oogste van den jaare 1795. Kennelijk

hadden ze bij de eerste oogst sinds de inval van de revolutionaire Franse legers in

1794 geweigerd de heerlijke tienden te betalen. Het blijft gissen, maar de verwachting

dat de oude feodale orde definitief plaats ging maken voor een wereld van Vrijheid,

Gelijkheid en Broederschap, kan een motief zijn geweest voor deze daad van

burgelijke ongehoorzaamheid. Of misschien dachten ze er gewoon mee weg te kunnen

komen. Hoe dan ook, uit de akte blijkt duidelijk dat Bles er flink werk van maakte om

zijn gelijk te krijgen. De betrokken boeren moeten de kosten betalen van een gijzeling,

een door Bles ingeschakelde advocaat, een deurwaarder en een voorschot aan zegels:

bij elkaar nog eens 241 gulden 11 stuiver. [67]

Voor schepenen van Moergestel getrouwd 23 mei 1768 -het kerkelijk huwelijk volgde

op 24 mei- met Maria Aart (Arnoldus) Cuijpers, die op 29 maart 1770 te Moergestel

ten grave werd gedragen. Getuigen bij het huwelijk: Petrus Vrindts & Arnoldus

Thomas Cuijpers. Vervolgens te Moergestel op 13 jan 1771 getrouwd met Antonet Jan

Mutsaerts, weduwe van Peter Adriaan van de Pol, dochter van Jan Jacob Mutsaerts bij

Maria Goijert de Cort, gedoopt te Moergestel 10 nov 1729 en begraven aldaar op 

31 aug 1781. Getuigen bij het huwelijk: Jacobus Mutsaerts & Wilhelmus van de Laeck.
Ten slotte op 11 feb 1787 gehuwd te Moergestel met Adriana Jacobus van Dijk,

dochter van Jacobus Ansems van Dijk en Cornelia Peter van der Sande, geboren te

Dun onder Hilvarenbeek, gedoopt te Hilvarenbeek op 17 feb 1764, overleden te

Moergestel op 10 aug 1840. Getuigen bij het huwelijk: Thomas Cuijpers & Joannes

van de Wouw.

Uit het eerste huwelijk:

1. Adriaan

Gedoopt Moergestel 3 mei 1769, aldaar kinderloos overleden 25 sep 1830. Zijn

testament is gepasseerd voor notaris David van Kelckhoven 25 aug 1830.

Woonde aan het Kerkeinde nummer 4. Getrouwd 26 feb 1797 te Moergestel

met Johanna Wolfs (gedoopt Moergestel 23 okt 1771, aldaar begraven 22 okt

1812) dochter van Cornelis Wolfs (1747-1819) & Maria Jacobus Melis. Ten

tweede maal gehuwd te Moergestel 14 nov 1813 met Digna Rijnen (gedoopt

Moergestel 11 apr 1789) dochter van Adrianus Reijnen & Joanna Marcelis.

Uit het tweede huwelijk volgden:

2. Peter Norbert volgt VIII-d

3. Jan volgt VIII-e
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Uit het derde huwelijk volgden:

4. Anthony volgt VIII-f

5. Joanna Maria

Gedoopt Moergestel 19 sep 1788. Getrouwd Moergestel 24 april 1814 met

Denis Ketelaars (gedoopt Moergestel 5 jan 1785, aldaar overleden 2 feb 1842)

zoon van Joannes Ketelaars en Joanna Maria van Rooij.

6. Cornelia

Gedoopt Moergestel 8 maart 1790, aldaar overleden 1 nov 1868. Getrouwd

Moergestel 12 nov 1815 met Jacobus Bierkens (gedoopt Moergestel 25 aug

1769, aldaar op 78-jarige leeftijd overleden 1 okt 1842) zoon van )oannis

Aegidius Bierkens en Maria Michiel Antonie (Anthoniusdr) van de Wouw.

Cornelia Mulders hertrouwde op 53-jarige leeftijd te Moergestel op 2 nov 1843

met de 25-jarige (!) Cornelis van Laarhoven. De bruidegom wordt vermeld als

natuurlijke zoon van Adriana van Laarhoven te Moergestel, geboren aldaar op

24 jan 1818. Van Laarhoven was als schoenmaker werkzaam in Moergestel. Dit

verklaart de handtekening onder de huwelijksakte van getuige Josephus van

Bommel (1796-1855), schoenmakersbaas en telg uit de bekende

fabrikantenfamilie.

7. Peter Josef volgt VIII-g

8. Denis volgt VIII-h

9. Margaretha
Gedoopt Moergestel 18 apr. 1796, aldaar overleden 14 sep 1814.

10. Jacoba

Gedoopt Moergestel 18 dec 1797, op 74-jarige leeftijd overleden te

Tilburg op 4 jan 1872. Getrouwd Moergestel 23 feb 1827 met Willem Driessen,

zoon van Peter Driessen & Margarita van Mierloo

11. Francis

Gedoopt Moergestel 23 april 1800. Komt in de memorie van Norbert Mulders

uit 1824 niet meer voor.

12. Adriana

Gedoopt Moergestel 11 juli 1801, aldaar op 39-jarige leeftijd (aldus de akte!)

op 3 mei 1845 overleden. Getrouwd Moergestel 3 april 1826 met Cornelis

Dekkers, landbouwer, gedoopt Moergestel op 22 april 1793 als zoon van

Cornelis Dekkers & Maria Ketelaars. In de huwelijksakte wordt Adriana's leeftijd

wél correct opgtekend: 24 jaar. Haar 56-jarige broer Adriaan Mulders,

winkelier, treedt op als een van de huwelijksgetuigen.

VII-d FRANCIS MULDERS zoon van VI-a. Gedoopt Moergestel 30 jan 1746, 

aldaar overleden 17 dec 1823. Doopgetuigen: Jacobus Meulders & Adriana Meulders.

Borgemeester van de herdgangen Kerkeinde en Over 't Water 1769 en 1777,

belastingzetter 1790; armmeester 1792; president schepen van Moergestel van 1 mei

1795 tot 5 april 1798. Opnieuw in de schepenbank benoemd 17 juli 1798. Koning van
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het Sint Jorisgilde te Moergestel 1773. Zijn schild, in bewaring bij het Gilde, toont een

ploeger met ploeg en twee paarden. [68] Hij verkreeg met het 8e lot op 30 januari

1770 uit de erfenis van zijn ouders den hoffin de Krijtestraat van 1 el en 2 roeden; den

agtersten acker (6 L 20 R); een kwart in de Kerkacker (3 L 5 R); den Bosbeemd met

Peeter Appels voor de helft (4 L 3 R); de helft in een beemd (3 L); de helft in nog een

beemd (1 L) en Het Hoogbroeck. De memorie van zijn nalatenschap vermeldt als enige

nakomelingen in mannelijke lijn een zoon Jan en de minderjarige kleinzoon Christiaan.
[69]

Getrouwd Moergestel 8 nov 1767 met Anne Christiaan van de Pol (gedoopt Moergestel

10 okt 1742, aldaar overleden 24 nov 1813) dochter van Christiaan Joannes van de

Pol & Wilhelmina Marten van Akeren.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina (gedoopt Moergestel 12 jan 1769, aldaar overleden 3 nov 1843)

Getrouwd Moergestel 14 apr 1799 met Jan Matthijssen. Getuigen: Christianus
Mathijsen & Joannes Vrins. Mathijssen woonde in 1824 in de Heuvel, nummer

208, Moergestel

2. Adriaan (gedoopt Moergestel 26 sep 1771, aldaar kinderloos begraven 3 mei

1798) Getrouwd Moergestel 7 mei 1797 met Johanna Serv. Meelis (geboren te

Moergestel) die 2 nov 1806 te Moergestel hertrouwde met Martinus van de

Voort. Getuigen bij dit tweede huwelijk: Christianus Meulders & Wilhelmus

Baeten.

3. Christiaan volgt VIII-i

4. Margaretha (gedoopt Moergestel 18 juli 1775, aldaar begraven 7jan 1782)

5. Adriana (gedoopt Moergestel 21 nov 1777, aldaar overleden 03 nov 1813)

Getrouwd met Martinus van de Pol (overl. Moergestel 26 mei 1811)

6. Jan (gedoopt Moergestel 26 jan 1780) in 1824 landbouwer, wonende te

Moergestel

7. Cornelius (gedoopt Moergestel 10 jan 1784) niet meer genoemd in de

memorie van successie van zijn vader, 23 april 1824

VIIe JACOBUS MULDERS zoon van VI-b. Gedoopt Moergestel 22 dec 1728, 

aldaar begraven 27 jan 1786. Benoemd tot Collecteur der Verponding voor De Heijzen

en De Heuvel voor het jaar 1753; Gezworene in 1766; Raadsman in 1770 en 1774;

Zetmeester in 1778. Jacobus ging op 9 april 1757 een erfdeling aan met Adriaan Jan

30 jan 1770: de handtekening van Francis Mulders
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Mulders, zie noot 49. Aan Jacobus kwam door loting toe een huis te Winkenbergh,

aldaar oostwaars de straat, west en noorwaarts de kinderen van Peter Walschots,

suijtwaars Denis de Cort, bewoond door Adriaan Mulders; en enkele percelen land,

waaronder De Osseweijde, den voorsten Blommendaal, en De Vlasroot. Getrouwd

Moergestel 26 mei 1754 met Maria Johanna Roosen (begraven Moergestel 10 feb

1786). 

Het Broothuys aan de

Oirschotseweg in Moer-

gestel. Op 12 januari 1778

gaf de Raad van State

toestemming voor de bouw

van deze predikantswoning,

nadat de dominee had

geklaagd over zijn belab-

berde behuizing. Kort na de

afgesproken opleverdatum

(1 juni 1779) bleek het huis

nog allerminst aan de

vereiste kwaliteitsnormen te

voldoen. Op 10 juni werden

herstelwerkzaamheden bij

een aanbesteding toege-

wezen aan Jan Timmermans

voor de som van 350

gulden. Als borgen traden op Jacobus Mulders en Martinus Timmermans. 

(Dorpsbestuur Moergestel, inv.nr.126,f.11v).

Uit dit huwelijk:

1. Adriana (gedoopt Moerg. 25 maart 1755, begraven Moerg. 21 mei 1793)

Getrouwd (kerk) te Moergestel 13 april 1783 met Willem van Erk, geboren te

Hilvarenbeek en wonende te Moergestel & Hilvarenbeek. Hij hertrouwde

Moergestel 15 sep 1793 met Catharina Hoeven.

2. Maria (gedoopt Moergestel 23 dec 1756, jong gestorven)

3. Cornelia Gedoopt Moergestel 7 mei 1758, aldaar begraven 4 maart 1786.

Getrouwd Moergestel 1 maart 1778 met Jan Baptist Marcelissen, gedoopt

Baarle-Hertog 1 november 1754, begraven Moergestel 5 oktober 1802, zoon

van Marcelis Cornelis Marcelisse en Jenneke Jan van Haeren.

4. Willem (gedoopt Moergstel 10 nov 1760, kinderloos begraven Moergestel 

22 dec 1785)

5. Jan volgt VIII-j

6. Maria (gedoopt Moergestel 23 feb 1765, aldaar overleden 7 jan 1809)

Getrouwd met Joanes Moonen, gedoopt Loon op Zand 1 nov 1760, overleden

Moergestel op het Kleijn Logt 6 nov 1812. Hun dochter 5-5-2010 Maria Anna

Moonen (1794-1872) trouwt te Udenhout op 18 feb 1822 met Cornelis

Snoeren.
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7. Adriaan (gedoopt Moergestel 2 maart 1767, aldaar begraven 30 dec 1785)

Ongehuwd

8. Elisabeth (gedoopt Moergestel 18 nov 1769, aldaar begraven 16 sep.1802)

Getrouwd met Adriaan van Amatum

9. Johanna Maria (gedoopt Moergestel 25 maart 1772)

10. Jan Baptist (gedoopt Moergestel 13 maart 1775, aldaar overleden 31 maart

1835) Ongehuwd. Zijn nalatenschap omvatte ondermeer een boere steede met

huis, stal, schuur en erf ter grootte van 9 bunders, 20 roeden, 28 ellen, in de

Heijsen (op de Broekzijde) in Moergestel. Deze stede was belast met een

tweetal renten: 3 gulden jaarlijks aan de Armen van Moergestel; en 2,42 1/4

gulden jaarlijks aan de parochiale kerk van Moergestel. Erven waren

ondermeer Jacobus Mulders; Cornelia, Johannes, Maria Anna, en Jacoba

Moonen; Jacoba van Erk; Johanna, Cornelia en Elisabeth, kinderen van Jan

Marcelis bij Cornelia Mulders. [70]

Noten:

[62] RANB, Raad en rentmeester generaal der domeinen, inv.nr.22.

[63] C. Prinsen, 'Het geschilderd portret van Adriaan Mulders uit Moergestel,' in De kleine

Me(/erIj 41 nummer 3 (1990) 59-63. Zie ook A. Schillings, Matricule de l'université de

Louvain (Brussel 1963) voor de inschrijving in Leuven.

[64] De Kleine Meijerij 27 (1976), p. 54.

[65] Ibidem, 33 (1982), p94. Zie ook de originele akte in SA 141 f.lOOv-101v.

[66] SA 318, f.26v-33r.

[67] RANB, 1375, vonnis 10990. In Bles herkennen we natuurlijk de toenmalige heer van

Moergestel. De drie dorpsgenoten zijn Peter van de Wouw, Adriaan Reynen en Cornelis

de Kordt.

[68] De Kleine Meijerij 27 (1976) p.54-55

[69] RANB, Memories van successie kantoor Oirschot inv.nr. 7, nummer 51

[70] Ibidem, inv.nr. 25, nummer 116

Ingezonden dhr. C. Prinsen (Wordt vervolgd)

Kopij voor het volgende nummer 

inzenden voor 1 februari

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw advertentie te plaatsen

Voor informatie neemt u contact op met de redactie

Redactieadres:

e-mailadres: h.unij@hccnet.nl

postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND 
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

M. van der Voort uit Utrecht maartenvandervoort@gmail.com 06-11741045

De heer Maarten van der Voort, 29 jaar, van beroep advocaat, is vanaf januari 2011

op zoek naar zijn voorouders. Dat zijn vooral personen uit de families Van der Voort,

Groeneveld, Reijmersdal en Jeschar. De gegevens komen hoofdzakelijk van het

internet, maar hij bezoekt ook regelmatig archieven samen met een neef. Zijn

onderzoek bevindt nog in zodanige staat, dat dit zich nog niet leent voor een

presentatie in ons afdelingstijdschrift (helaas). Momenteel zoekt Maarten het nog in

de breedte, maar dat zal zeker een vervolg krijgen door een diepte onderzoek naar

enkele geselecteerde personen. Hij maakt gebruik van het programma Aldfaer om zijn

gegevens in op te bergen. Van het lidmaatschap van onze afdeling verwacht dhr. Van

der Voort kennis te delen en informatie te verkrijgen over families en stamboom-

onderzoek in de regio Kempen- en Peelland.

Mw. J. Bierlaagh uit Best Broekbeemden7@live.nl 0499- 396077

Mevrouw Joosje Bierlaagh-van Leeuwen, oud 65 jaar, is nog helemaal nieuw op het

terrein van de genealogie. Moet nog echt uitvinden, waar te beginnen. Zij wil graag

weten hoe de familie in elkaar steekt. Weet dat haar vader is geboren in Delfshaven,

Rotterdam rond 1917, maar dat is het dan voorlopig. Bezoek aan de afdelingsavond
binnenkort zal zeker meer duidelijkheid brengen in het hoe en waarmee. Vandaar dat

Mw. Bierlaagh zich dan ook aangemeld heeft als lid van onze vereniging.

Haar beroep is gezinsverzorgster en heeft verder als hobby’s lezen, breien, borduren

en lopen.

Mw. T. van Rens uit Best t.van.rens@onsmail.nl 0499- 850111

Mevrouw Tiny van Rens, oud 65 jaar, thuisbegeleidster is een 20 – 25 jaar geleden al

begonnen met het verzamelen van genealogische gegevens. Daarna is er een lange

tijd niets meer aan gedaan. Een paar maanden geleden heeft Tiny de zaak weer

opgepakt. Zij is op zoek naar de familie Van Dinter uit de regio Ravesteijn

(Ravenstein), de familie Huijs uit Sevenum en de familie Van den Munckhof uit

Grubbenvorst. De gegevens kwamen tot nu toe uit het archief en van familie.

Over presentaties van gegevens heeft ze nog niet nagedacht. Daar is het nog te vroeg

voor. Ze is al blij als ze informatie in de breedte kan vinden. Mw. Rens maakt nog

geen gebruik van een computerprogramma, maar dat moet er mogelijk wel van

komen. Van haar lidmaatschap van onze vereniging verwacht ze de nodige hulp bij

haar zoektocht. Bij het Regionaal Historisch Centrum heeft Tiny een cursus “oud

schrift” gevolgd om aktes beter te kunnen begrijpen. Wat dat betreft kan Tiny de

diepte in.

Andere hobby’s van Tiny zijn Nordic-walking, fietsen, lezen en handwerken. 
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Dhr. H.C. Miermans uit Mierlo vw_camper@hotmail.com 0492- 664758

De heer Bert Miermans, oud 68 jaar, was elektronica ontwikkelaar van beroep, en is

vanaf april van dit jaar, actief bezig met zijn stamboom, daarvoor sporadisch. Hij is op

zoek naar de familie Miermans in Nederland en de familie Van Buren in de Verenigde

Staten van Amerika. Zijn informatie daarover komt van internet, archief en familie. Het

moment is nog niet daar om al aan presentaties te denken. Hij wil nu eerst zo veel

mogelijk gegevens verzamelen van voorouders. Zijn zoon maakt gebruik van het

programma Geneanet, maar zelf twijfelt hij tussen Geneanet, Aldfaer, MyHeritage en

GensDataPro. Dit is dan ook een van de redenen om onze afdelingsbijeenkomsten te

bezoeken; welk genealogie programma??  Naast deze keuze verwacht hij natuurlijk

ook verdere hulp bij het opzetten van de stamboom.

Andere hobby’s van Bert Miermans zijn fietsen, wandelen, elektronica en kamperen.

Dhr. H. Boterenbrood uit Eindhoven hans@boterenbrood.eu 06-1133 4711

Hans Boterenbrood, oud 64 jaar, van beroep Financial controller, is sinds 2008 bezig

met genealogie. Hij zoekt gegevens van de families Boterenbrood, Rijnberg, Kaashoek,

Van Heeren, Hafner en Stapper in Nederland, Duitsland en Amerika. De informatie die

hij heeft gevonden komt van diverse archieven, internet, publicaties etc. Kortom overal

waar iets te vinden is: MyHeritage, Mormonen, Archieffilms, collega’s etc..

Hij is met name op zoek naar de oorsprong en gegevens van zijn eerste stamvader,
die als soldaat uit Duitsland naar Nederland is gekomen. Als bijzondere bron noemt

Hans de archieffilms van de Mormonen in het centrum in Eindhoven. Hans maakt

gebruik van de programma’s TNG en MyHeritage.

Hij bezoekt onze afdelingsavonden en wil graag meer weten over immigratie uit

Duitsland. Verdere hulp bij het zoeken naar zijn voorouders is bijzonder welkom. 

Verder mag Hans graag wandelen, doet vrijwilligers werk en fotografeert.

Dhr. G.J. Scholl uit Eindhoven g.scholl@upcmail.nl 040- 2467317

De heer Scholl, oud 67 jaar, gepensioneerd research assistent in o.a. software, is

vanaf eind 2012 op zoek naar genealogische gegevens. Het betreft de families Scholl,

Ten Broeke en Jansen en Roozen, voornamelijk in de Achterhoek, maar ook in

Amsterdam en Duitsland. Verder de families Bergman en Vreeburg in de omgeving van

Hoogeveen, Meppel, Zwartsluis en Hasselt. Gegevens komen zo veel mogelijk van het

internet en verder van het kerkarchief Schermbeck in Duitsland. Doel is nu eerst zo

veel mogelijk personen te vinden met als basis de kwartierstaat.

Dhr. Scholl maakt gebruik van het computerprogramma GensDataPro. Onze

afdelingsbijeenkomsten bezoekt hij om meer te weten te komen over genealogie in

het algemeen en het volgen van cursussen die mogelijk aangeboden worden.

Fietsen en wandelen, dus van de natuur genieten, zijn activiteiten waar hij graag tijd

aan besteedt.
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Dhr. H. Bouman uit Geldrop poorter14@onsbrabantnet.nl

“In het laatste exemplaar van de nieuwsbrief  “de twee kwartieren” gezien, dat nieuwe

leden zich hebben gepresenteerd. Ik wil dat graag nu doen.

Mijn naam is Herman Bouman. Ik ben in 1935 geboren in Amsterdam en heb de

oorlog daar aan den lijve ondervonden. Tulpen smaakten niet eens zo slecht.

Ik heb een groot nadeel, mijn geboortedatum is 4 mei. Op die dag werd de moeder

van een vriendje vlak bij ons huis neergeschoten en gedood. Dus 4 mei is voor mij een

foute dag.

Ik ben getrouwd met Job Metz en heb vier dochters. De overgrootvader van mijn

vrouw blijkt een goed fotograaf te zijn geweest, waarvan een album, destijds

geschonken aan koning Willem III, zich in de Koninklijke Bibliotheek bevindt. Zijn

naam is Jacobus Anthonie Meessen. Van hem hebben we een dagboek van zijn eerste

reis naar Ned. Indië van 1848 t/m 1852. Ik probeer dat nu zodanig te scannen, dat het

ook leesbaar is. Ik probeer te achterhalen hoe de familie in elkaar zit. Voor de

Bouman-kant zit ik rond 1600, maar voor de rest is het zoeken.

Het gaat daarbij om de namen Metz, Maaks, Hombrink en Olland om een paar te

noemen”.

Was getekend: Herman Bouman.

VOOR U GELEZEN

Heemkundekringen:

Het Hagelkruis jaargang 31, nummer 3, 2014.

Heemkundekring Barthold van Heessel Aarle-Rixtel

- Oorlogsbelevenissen, door Louis Barten. Het verhaal

van een jongen van vier jaar bij het uitbreken van de

Tweede Wereldoorlog en acht toen Aarle-Rixtel in

september 1944 werd bevrijd. Een beeld van vier jaar

oorlog in een dorpsgemeenschap.

- Huize Stienendael, een parel in het groen, door Henk

van Beek. Het levensverhaal van een statig landhuis

dat geboren werd in begin 1900 en bij sommigen

bekend stond als het spookhuis.

- Baron de Lucke op Croy, door Henk van Beek. Tot

1642 behoorde Croy tot de Heerlijkheid Aarle, Rixtel,

Beek, Donk en Stiphout. Vanaf dat moment was er

regelmatig onenigheid over de bestuurlijke ligging van

het kasteel. Dankzij connecties met Den Haag, kreeg
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de toenmalige eigenaar in 1789 het voor elkaar om het kasteel onder te brengen

bij de Heerlijkheid Stiphout. In de loop der tijd heeft het kasteel verschillende

eigenaren gekend. Een bijzonder figuur was wel De Lucke, die in 1729 de titel van

Baron verwierf door zijn huwelijk met Maria Agnes Bernardina Baronnesse van

Greve. En hij werd niet alleen eigenaar van het kasteel, maar tevens van het

omringende landgoed. 

Dat dit nog steeds imposant groot is, mochten een aantal leden van Kempen- en

Peelland ondervinden tijdens een excursie, geleid door dhr. Henk van Beek en

georganiseerd door Marie-Louise van Wijk, de secretaris van Kempen- en Peeland.

Tijdens de  wandeling vertelde Henk honderd uit over het kasteel, haar bewoners

en het landgoed. Aan water had het

landgoed geen gebrek en dat was te

merken, want het pad voerde regelmatig

over zeer drassige delen. Op het landgoed

zien we fruitteelt, zoals aardbeien, appels en

peren. Ook een kudde Merinosschapen zien

we weer in de wei, bekend om de kwaliteit

van de wol. 

Het kasteel wordt nu bewoond door een

aantal kleine bedrijfjes. Desondanks hebben we een aantal vertrekken mogen

bewonderen. Daaronder was ook de kamer waarin De Lucke was opgesloten in zijn

eigen kasteel. Het verhaal beschrijft de gedragingen van de Baron tegenover zijn
onderdanen en die werden daar niet vrolijk van. Uiteindelijk werd hij dus opgesloten

in zijn eigen kasteel, maar dit was zeker geen straf voor hem, want hij liet zich dag

en nacht door zijn bedienden volop verwennen. De wijn lag immers dichtbij. De

archieven geven geen uitsluitsel hoe het uiteindelijk met de boef is afgelopen. Hij

heeft slechts vier jaar van zijn eigendom mogen genieten. Voor zijn onderdanen

was dat vier jaar te lang.

De Kroetwès jaargang 22, augustus 2014

Geschied en Heemkundige kring “Het Land van Thorn”.

- Visitatie en telling van de woningen, manspersonen,

paarden en karren in Wessem en de kwartieren Katert,

Kelpen, Oler en Ell, in 1701, door Peter Roost. De

heerlijkheden Weert, Wessem en Nederweert maakten

oorspronkelijk deel uit van het graafschap Horn. Na de

terechtstelling in 1568 van de laatste graaf van Horn,

werden deze gebieden in 1570 geconfisqueerd door

koning Filips II, die tevens hertog van Gelre was. Als

vertegenwoordiger van de landsheer trad op Filips

Emanuel van Horne, prins van Horne en IJse, graaf van

Baucigny, heer van Boxtel en Liempde, die verordende
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dat op 9 mei 1701 in het gebied van de heerlijkheid de visitatie moest plaatsvinden.

- De Stadsomroeper van Neeritter, door Nico de Waal. De laatste “Umbelder” van

Neeritter was  van Ittervoort

- De oudste generaties “van Ittervoort” , voorouders van de familie Caters, door

Frans Daemen. Willem Caters van Ittervoort, de oudst bekende Caters uit onze

eerdere Caters genealogie, eigenaar van de watermolen van Ittervoort, blijkt

getrouwd geweest te zijn met Maria van Ittervoort.

- De H. Dominicus in de Abdijkerk van Thorn, door Tony Joosen.

Het schilderij van de HH. Dominicus en Thomas van Aquino. De geschiedenis van

het schilderij tot en met de restauratie.

Heemschild, jaargang 48, herfst 2014

Uitgave van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid te Sint-Oederode.

- Het geslacht Coehoorn in Sint-Oedenrode.

“Doe wat moet, er kome wat wil”. De wapenspreuk van

het beroemdste soldatengeslacht uit onze vaderlandse

geschiedenis. In dienst van stadhouders, koningen,

prinsen en zelfs van een keizer vochten en sneuvelden

zij op veel slagvelden.

De geschiedenis van kasteel Henkenshage. Na een
bewogen leven wordt het vervallen kasteel in ere

hersteld, mogen geen particulieren het meer bewonen

en moet er een museum komen, waar aan de hand van

een serie schilderijen het roemruchte familieleven

verhaald wordt.

Foto’s Ger Kleinbergen
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