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VAN DE REDACTIE

Volgens de familieoverlevering werd mijn betovergrootvader aan het einde van zijn

leven dement, of kènds, zoals we op z’n Brabants zeggen. Ofschoon hij sinds zijn

huwelijk in Best had gewoond liep hij op het laatst steeds vaker weg van huis, op

Orskot op aon, naar ons moeder toe. Zijn moeder overleed toen hij pas elf jaar oud

was….  

Voor dementerende ouderen blijkt de herinnering aan het verleden vaak een veilige

thuishaven. Om het leed van dementerende ouderen en hun naasten te verzachten,

maakt een Bredase genealoog daarom placemats met daarop stambomen met heel

veel foto’s. Aan de hand van de placemats halen de ouderen herinneringen op aan het

verleden, en weten ze weer wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Aan hun

stamboom ontlenen mensen hun identiteit. 

Aan de placemats zie je dat genealogie ook creatief kan worden toegepast. Kent u ook

een voorbeeld van een dergelijke toepassing, laat het ons weten, dan besteden we

daar in een van de komende nummers van De Twee Kwartieren aandacht aan.

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.  

Houd voor de actuele stand van zaken de agenda op de site www.ngv.nl/wwwKPL 

in de gaten!

Dinsdag 6 oktober

Het spoor bijster (onder voorbehoud, kan wisselen met de lezing in november)

Na afloop van de afdelingsledenvergadering van april kwamen uit de leden

verschillende vragen over vastgelopen onderzoeken. Niet alles is toen behandeld.

Vandaar dat u op 6 oktober weer kunt komen met vragen over niet-te-vinden

voorouders. Neemt u genoeg gegevens mee of stuur deze indien mogelijk van tevoren

naar secretaris@kpn.ngv.nl.
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Woensdag 14 oktober 

Excursie naar Heemkundekring Nicolaus Poppelius in Poppel 

(Voor late beslissers)

Voor de excursie naar Heemkundekring en Erfgoed-vereniging Nicolaus Poppelius in

Poppel (begint 13.45 uur) kunt u zich nog tot 10 okt-ober opgeven via

secretaris@kpl.ngv.nl. 

Adres: Dorp 64 B-2382 te Poppel België (oude gemeentehuis van Poppel).

Programma 

13.45 uur   Uiterlijk aanwezig zijn bij het Heemkundemuseum “Het Kaske”

14.00 uur   Rondleiding met gids in het museum waarbij speciaal aandacht gegeven

wordt aan genealogische achtergronden. 

Aanmelden 

Voor de excursie kan men aanmelden via het secretariaat tot uiterlijk vrijdag 5 oktober.

E-mail: secretaris@kempenenpeelland.ngv.nl   Tel: 06 41 650 957 Mogelijk zijn er ook

leden die graag mee willen maar geen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken

van het openbaar vervoer. Zou u daarom bij uw aanmelding willen aangeven of er

eventueel iemand met u kan en mag meerijden. 

Dinsdag 3 november 

Jaarlijkse bijeenkomst

nieuwe leden

Alle nieuwe leden van het

afgelopen jaar krijgen

binnenkort een persoonlijke

u i tnod ig ing voo r  de

kennismakingsbijeenkomst, die gehouden wordt in ’t Trefpunt. Aanvang: 20.00 uur De

koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Het doel van deze avond is om elkaar beter te leren

kennen. Bovendien kunnen genealogische vragen, ideeën, problemen, vondsten enz.

besproken worden. Ook alle niet 'nieuwe' leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd

omdat een en ander alleen maar positief kan zijn voor de (genealogische) uitwisseling.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het afdelingssecretariaat:

secretaris@kpl.ngv.nl of telefonisch 06-4171 3616.
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Dinsdag 10 november

19.30 uur Korte ledenafdelingsvergadering (alleen voor leden). 

De Agenda wordt aan KPL-leden van tevoren per e-mail toegestuurd. 

In elk geval wordt de begroting van 2016 behandeld.

20.00 uur Militairen in de familie 

(onder voorbehoud, kan wisselen met de lezing in oktober)

Velen van u hebben militairen onder hun voorouders. 

Dhr. Van der Peet van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

(NIMH) houdt een lezing over soldaten en officieren, de bronnen die u

kunt raadplegen etc.

Zaterdag 12 december 

13.30 uur Inloopmiddag 

tot Op deze zaterdag is van een inloopmiddag voor leden georganiseerd. 

16.30 uur 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.

Zondag 9 januari 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘t Trefpunt

Noteert u vast dat deze van 13.30 – 16.30 uur plaatsvindt in uw (nieuwe)

agenda of smartphone?

CURSUSSEN

Genealogie cursusleider is Anton Neggers, voorzitter NGV-KPL

De afdeling Kempen– en Peelland organiseert een cursus genealogie. De cursus omvat

3 dagdelen. Data: dinsdagen 29 september, 13 oktober en 27 oktober 

Tijd: 19.30 -22.00 uur 

Benodigdheden: Het is handig als de deelnemer tijdens de workshops de beschikking

heeft over een laptop met de mogelijkheid voor internetverbinding.

Kosten: Voor leden € 35,--   Niet leden € 47,50 

(bedragen zijn inclusief een kopje koffie of thee). 
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Het cursusgeld dient bij aanmelding 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.

Inhoud van de cursus

Workshop 1: 

Inleiding in de genealogie

de eerste opzet van een stamboom, primaire bronnen: Burgerlijke stand (vanaf 1811),

Doop-, trouw- en  begraafboeken (tot 1810), genealogische databanken op internet 

(BHIC, RHCe, WieWasWie), genealogische computerprogramma's,  (Aldfaer, GensDataPro),

zoekstrategieën en bewijsvoering.

Workshop 2:

Aankleding en additionele bronnen

de aankleding van een stamboom, secundaire bronnen: Bevolkingsregisters, 

Hoofdelijke omslag (vanaf 1811), Belastingregisters (voor 1810), digitale

bronbewerkingen in Nederland en België, Rechterlijke en notariële archieven.

Workshop 3

Bijzondere bronnen, archiefbezoek en publicatie

bijzondere bronnen: Militieregisters, Patentregisters, Verklaringen van overlijden (vanaf

1811), Criminele rechtspraak, Cijnsregisters, Verpondingsregisters (voor 1810),

bezoek aan archieven, het publiceren van een genealogie.

Informatie

Website: www.ngv.nl/wwwKPL onder de knop cursussen.

Inschrijving

Via e-mail: cursussen@kpl.ngv.nl  

(uw aanmelding wordt definitief als de betaling is binnen gekomen) 

Maandag 2 november 

Start cursus Paleografie II (gevorderden)

Docent: Dhr. Ben Bal

Organisator: NGV afd. Kempen- en Peelland

Adres: 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ

Aanvang: 14.00 uur 

info e-mail: cursussen@kpl.ngv.nl

info alg.: Dik Jager (2de secretaris) 06 4171 3616
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-08-2015, landelijk totaal 7806 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 301 en 27 bijkomende leden

Nieuwe leden

Dhr R.A.W. Bouwmans Weert

Mw A.J.W.T. Dams Ulicoten

Mw A.J. Gyssen Geldrop

Mw J.H.K.N. Vialle Leiden

Mw M. Van Vroenhoven-Boersma Veldhoven

Overleden

Dhr A.H. Deunhouwer Eindhoven

Einde Lidmaatschap

Dhr G. Krijl Eindhoven

Mw T. Liebregts-Beets Rosmalen

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

UIT HET LEVEN VAN THEODORA KENNIS (vervolg van het juni nr. blz. 46)

Op 30 oktober 1792 wordt in Aalst Petrus van der Linden gedoopt, zoon van Henricus

van der Linden en Dorothea Kennis. Hendrik van der Linden overlijdt echter al snel en

wordt op 11 januari 1794 begraven. Zoon Peter wordt erfgenaam en zolang hij

minderjarig is heeft Theodora het vruchtgebruik. Ter togte, zoals dat toen heette.

En dan, een inbraak?! Op 22 maart verschijnen voor schepenen van Aalst Theodora

Kennis (weduwe Hendricus van der Linden), Cornelia Lodewijks en Dielis Rovers,

respectievelijk dienstmeijd en knegt van Theodora. Zij verklaart ten behoeve van de

Drossaart dat zij in de nacht van 17 op 18 maart 1794 wakker werd en “drie mans

personen in het huijs zag staan, dat de tweede comparante ontwakende dezelve

meede ontwaar wierd, hebbende Een van dezelve een brandende blekke lamp in de

hand, dat eene van voorn: persoonen een zoldate monteering aan had zijnde blouw

met rood afgezet , kunnende met geen zeekerheijd zeggen, hoedanig de twee andere

gekleed waaren, sprekende dezelve teegens malkanderen een vreemde tale bij de

comparanten onverstaanbaar dat dezelve alsdan de comparante ontwaakte aanstonds

het goet bij elkander vatte en door de voordeur uijtgingen, na dat eene van dezelve

de comparanten ten in de kragdanigste taal had toegeroepen gij moet sterven.  Dat

de comparanten na haar vertrecke aanstonds zijn opgestaan en in het voorhuijs
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koomende bevonde dat de lade van de winkelbank was opengebrooke alwaar circa vier

guldens aan geld was uijtgenoomen, dat uijt de winkel alle de winkelwaare, bestaande

in binte gaarn rijgnestels als waaren meede genoomen, verder van het bed in de

kamer een nieuwe deeken twee slaaplakens en uijt de cas welke niet gesloote was,

eenige mans hemden vrouwe en kindermutsen, en ander linnengoed.  Voorts van de

laeste comparanten een menigte kleederen bestaande in jacken, Rokken neusdoeken,

hemden, kousen en mutsen, als meede een meenigte witte broden en verder terwe

goed”

De derde comparant, Dielis Rovers, verklaarde echter van dat alles niets gehoord te

hebben en pas iets vernomen te hebben nadat Theodora hem geroepen had en hij

naar beneden was gekomen.

Ten slotte verklaarden alle comparanten dat bij nader onderzoek was gebleken dat de

inbraak is gedaan, door het venster van de weefkamer, in de noordgeevel, het geen

met een ijzer of ander breekinstrument schijnd gedaan te zijn.

Tenslotte werd alles met solemneele Eede aan handen van de secretaris, tevens loco

officier, afgelegt en bevestigt, met de woorden “alzoo waarlijk helpe mij God

Almagtigh”.

Bij de ondertekening van dit proces-verbaal zetten Theodora en haar dienstmeid

Cornelia beide een kruisje, “niet kunnende lezen of schrijven”.

In datzelfde jaar al, op 12 november, wordt een inventaris opgemaakt omdat Theodora

voornemens is te trouwen met Dielis Rovers. Daarin staan alleen meubilaire roerende

goederen vermeld, te weten: Een bedpan – Een half douzijn tinne borden – Een thee

keetel – Een copere Marmiet – Een sijsje en een zigt – Een Schup – Een mesthak –

Vier Pinten – Een taaffel – drie Stoelen – Eene coffijmoolen – twee glazen – Een tinne

halve pint – Een dito half maatje – Een Wieg – Eene koeijbak. Het huwelijk met Dielis

Rovers wordt gesloten op 23 november 1794 en tot 1903 worden er 4 kinderen

geboren waarvan er één al jong overlijdt. Ruim een jaar later worden diezelfde Dieles

Roovers en ver familielid van Hendrik van der Linden met name Hendrik van den Baar

beëdigd tot momboirs over de minderjarige Peter. Nog geen drie jaar later op 2 januari

1799 vragen en krijgen Hendrik van den Baar en Dielis Roovers toestemming van

schepenen tot verkoop van het huis van Peter van der Linden. Op 16 juli 1803 wordt

Dielis Rovers wegens wanbeheer ontslagen als voogd over Peter van der Linden. En

op 31 januari 1807 worden bij een publieke verkoping door Hendrik van den Baar

namens Peter van der Linden  26 kavels schaarhout verkocht voor 131 gulden. Kortom:

Dielis (en vermoedelijk op de achtergrond Theodora) hebben geleidelijk aan de

eigendommen van Peter van der Linden verkwanseld.

Zou de hiervoor gemelde inbraak wellicht een eerste poging zijn tot het

verdonkeremanen van eigendommen van zoon Peter? Is het niet vreemd dat de

inbrekers een “vreemde taal” spraken maar wel in goed Nederlands toeroepen “gij

moet sterven”. En 3 maanden nadat Theodora weduwe is geworden, tevens 8
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maanden voordat ze met Dielis trouwt, is het dan niet wonderlijk dat Theodora wakker

wordt en alles ziet terwijl Dielis volgens de verklaring een etage erboven te bedde zou

liggen. Het zou allemaal best kunnen, maar misschien wel wat toevallig allemaal.

In 1804 overlijdt Dielis en Theodora blijft achter met zoon Peter en nog drie jonge

kinderen uit haar tweede huwelijk. In de jaren 1803 tot en met 1812 krijgt Theodora

van de Aalster armentafel in taal f 132,41 aan ondersteuning uitgekeerd. In 1837

overlijdt ze, volgens de akte 73 jaar oud, als weduwe van Dielis Rovers. Ze is kennelijk

niet meer hertrouwd. Hoe ze na 1812 in haar levensonderhoud en dat van haar

kinderen heeft voorzien, is niet verder onderzocht.

Met zoon Peter gaat het trouwens ook niet zo geweldig. Op 21 maart 1825 trouwt hij

met een deerne uit Stratum: Maria Anna van Bakel. Op 8 januari 1824 wordt dochter

Johanna geboren, maar zij overlijdt een uur na de geboorte. Zijn echtgenote Maria

Anna overlijdt 23 januari 1824, dus een mogelijk verband met de geboorte van

Johanna laat zich vermoeden. Peter zelf, wever van beroep, overlijdt 21 maart 1825.

Bronnen: 

Rechterlijk archief van Aalst, A0202 inv.nr. 10 en 15, RHC/E (Geding

A0202-15 fol_107: Proces verbaal van inbraak in de winkel van Theodora Kennis

A0202-15 fol 113v: Inventaris van Theodora Kennis wegens nieuw huwelijk

A0202-15 fol 131: Beëdiging van Dieles Roovers en Hendrik van den Baar tot

momboirs

A0202-31 fol_019: Rekest van Hendrik van den Baar en Dielis Roovers tot verkoop van

het huis

A0202-16 fol 79v: Dielis Rovers ontslagen als voogd over Peter van der Linden

A0202-27 fol_075v: Publieke verkoping namens Peter van der Linden van 26 kavels

schaarhout

Ingezonden Jacques Haubrich

Leden helpen leden 

Naast de bekende mogelijkheid om informatie te verzamelen op onze afdelings-

avonden, wil de redactie de mogelijkheid bieden om via ons afdelingstijdschrift “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.  E-mail: redactiedtk@kempenenpeelland.ngv.nl 
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... MARGARETHA BRINKMAN(N) 

(reactie juni nr. 2 blz. 34)

Het was een uitdaging in De Twee Kwartieren om iets over Margaretha Brinkman te

vinden. De betreffende pagina in bevolkingsregister 1854 was snel gevonden op de

website van het Leids archief. Pandersche gat is de naam van het Pannerdens Kanaal

dat een verbetering voor de scheepvaart op de Rijn gaf. Ik was nieuwsgierig of ook de

Volkstelling 1829 een vermelding bevatte.

Helaas ging dat niet via de index van het Leids Archief, maar via zoekakten.nl (de

foto's van Famililysearch/Mormonen). Index ontbrak, dus zoeken op de huisnummers

685 (het huisnummer in 1854, dat mogelijk in 1829 al hetzelfde zou kunnen zijn).

Gelukkig werkte dit. 

De afbeelding is via deze link in te zien:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-30282-7816-21?cc=2018408&wc=

95PR-PTL:338130501,338130502,338273001 Het betreft Leiden Volkstelling 1829, f.

120 (foto 442). Daar is te zien dat Margaretha in Orsoi in Duitsland is geboren.

Vermoedelijk is ze daar ook getrouwd. Wat uit de inschrijving in het bevolkingsregister

opvalt is dat Margaretha protestant is, haar man en kinderen katholiek.

Ook in de volkstelling 1839 heb ik ze gevonden: f. 141, foto 1560:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-30297-673-15?cc=2018408&wc=95P

T-4WG:338130501,338130502,339306101 volgens deze inschrijving zou Margaretha

in Straelen geboren zijn.

In de volkstelling 1849: f. 469, foto 1344:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-30280-28222-81?cc=2018408&wc=9

5PR-VZS:338130501,338130502,339161103 nu slechts met zeer summiere informatie.

In het bevolkingsregister 1860-1870: f. 215, foto 231

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-30282-7277-98?cc=2018408&wc=95

PR-PTG:338130501,338130502,340382501 Nu staat er dat Joannes Teeuwen in Venlo

is geboren, bij Margaretha geen geboorteplaats. Ze zijn in 1865 vertrokken van dit

adres naar 4-479: f. 101, foto 109:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-30282-8744-98?

cc=2018408&wc=95PR-PTG:338130501,338130502,340382501 

Na het overlijden van Joannes vertrekt Margaretha naar Haarlemmermeer.

Bevolkingsregister in te zien op stadhuis in Hoofddorp.

Ik hoop dat het gegeven van de geboorte in Orsoy het onderzoek weer vlot trekt.

Onderzoek in Orsoy (in het archief in Brühl) naar haar doop en naar hun huwelijk ligt

voor de hand. Via Internet heb ik uitsluitend bij Familysearch de vermelding van de

geboorte/doop van de oudste zoon in Orsoy gevonden.

In aanvulling op het bovenstaande: Misschien moet u voor DTB-boeken (evt. katholiek
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trouwen in Orsoy) naar Bistumsarchiv Münster of de plaatselijke kerk. Aangezien

Margaretha protestant was en Orsoy deel uitmaakte van een Evangelische Gemeinde

in een andere plaats zijn (ik heb nog niet gevonden welke) in de Evangelische Kiche

in Rheinland, Kirchenkreis Mörs/Moers. Zie verder:

http://wiki-de.genealogy.net/Orsoy_%28Rheinberg%29

Succes met het vervolg. Met vriendelijke groet, René van Lotringen 0592-785331

IK BEN HET SPOOR BIJSTER van ...Philippus Theewes

Kunt U mij wellicht aan de volgende gegevens helpen resp. waar te zoeken?

Aagje Deutekom, winkelierster, ged De Rijp, 4 feb 1781 overl. Edam 2 okt 1835 (54jr)

wed v Philippus Teeuwis

x Edam Geref 30 mrt 1806

Philippus Theeuwes/Teeuwis (?Tewis?) (Thewes?) (Thewis?) (Theeus?),

J.m. van Balen in Brabant.

z/v......

geb/ged ....1781 Balen, Brabant, overl/begr Edam, 7 jun 1808 (27jr) (grafnr 93)

Uit dit huwelijk:

1) Johanna, ged Edam 26 okt 1806, overl Edam 18 okt 1846 (39jr ongehuwd)

Image 130/615. (Aangevers Jan Deutekom, 56jr en Simon Deutekom, 36jr)

2) Aaltje Ph. Theewis, ged Edam 20 mrt 1808, †idem 3 nov 1809 Image 41/67

Ik ben dus op zoek naar de geboorte/doop gegevens van deze Philippus Theewes

(op diverse wijzen geschreven).

J.m. van Balen in Brabant....

Hoogachtend, Liekele Helmus (NGV lidnr 111353)

IK BEN HET SPOOR BIJSTER van ...

Ik heb geen idee of dit een vraag is die passend is voor "het spoor bijster" of niet maar

misschien is er iemand die me wel verder kan helpen dus stuur ik mijn vraag toch maar

via deze weg. De opa van mijn man schijnt "fout" te zijn geweest in de Tweede

Wereldoorlog en er gaan verhalen dat hij wellicht in Duitsland of Rusland is gaan

vechten met de Duitsers. Ik heb bij CBG geprobeerd zijn persoonskaart op te vragen

maar die is er niet. Op de persoonskaart van zijn vrouw staat dat hij in 1946 is

afgevoerd uit de administratie, maar dit is puur het jaartal dat zijn vrouw verhuisd is

naar een andere gemeente dus dat jaartal zegt niets. Weet iemand hoe ik te weten

kom wanneer hij dan vertrokken zou zijn naar het buitenland en/of te achterhalen is

wanneer en waar hij is overleden. 

Ingezonden mevr. Yvonne van Gennip.   yvg@hotmail.nl
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VAN VORST: GEWELT EN RUMOER

Lubertus van Vorst is de zoon van de Goirlese schoolmeester Willem Evertsen van

Voorst en Cornelia van der Loo. Willem van Voorst is een uitgesproken antipapist [1].

Willem Everts van Voorst is schoolmeester in Goirle van 1650 tot 1696: hij wordt

opgevolgd door zijn zoon Jan. Willem is ook schepen in Goirle. In 1684 is Adriaan

Spapen, van competenter ouderdom en oud-schepen, een van de Goirlenaren die zich

beklagen over de Goirlese schoolmeester Willem van Voorst, die meer tijd doorbrengt

in de herberg dan op school [2].  

De broer van Lubertus is Willem, schoolmeester in Riel bij Hilvarenbeek. Willem jr.

heeft geen beste reputatie: hij vloekt, vecht en bezoekt herbergen [3]. In 1718 treft

hij zijn vrouw aan met twee ontuchtige boeren op één kamer, en schiet haar met zijn

snaphaan neer. De vrouw overlijdt een dag later. De zaak wordt geseponeerd [4]. 

Lubertus van Vorst vestigt zich na zijn huwelijk in Oirschot, waar zijn vrouw vandaan

komt. Hij wordt niet als lidmaat ingeschreven in de Gereformeerde kerk, en zijn

kinderen worden katholiek gedoopt, dus het is aannemelijk dat Lubertus zich van de

ware religie heeft afgekeerd.

Lubertus is een familielid van zijn naam- en plaatsgenoot Lubertus van Vollenho,

schepen en diaken in Oirschot. De moeder van Willem Evertsen van Voorst heet

namelijk Anichje Lubberts van Vollenhoven. Waarschijnlijk zijn Lubertus van Vollenho

en Willem van Voorst neven van elkaar. Bij de doop van Lubertus treedt Anna van

Vollenhove op als getuige. Anna Lubertus van Vollenhove vestigt zich op 16 juni 1657

met attestatie uit Deventer in Goirle. De verwantschap met van Vollenho levert

Lubertus ook een relatie op met de familie van Nahuijs, in deze tijd een van de meest

vooraanstaande protestantse families in Oirschot. Pieter van Nahuijs is stadhouder,

schepen, schout, koster, borgemeester, en van moederskant eveneens een neef van

Lubertus van Vollenho [5]. Al met al zullen die relaties Lubertus van Vorst in Oirschot

als bekeerde protestant niet populair hebben gemaakt bij de gereformeerden.

I. Lubertus [6] van Vorst, den ouden, ged. (Nederduits-Gereformeerd) te Goirle op 

23 december 1657, zn. van Willem Evertsen van Voorst en Cornelia van der Loo, 

tr. met Adriana Peter Snellaerts, dr. van Peter Dielis Snellaerts en Maria Jan van

Burgundien, begr. (in de kerk) te Oirschot op 14 maart 1726. Lubertus van Vorst/

Adriaentjen/ Libertus B. Ida de night onder wonen in 1706 op de Kerkhof. 

In 1697 verhuurt Dirck van Beers zijn brouwerij voor vier jaar aan Lubertus van

Voorst [7]. Lubertus van Vorst is pachter van het bestiael over Oirschot en Best

van het jaar 1697 en 1698, en van het gemaal in 1699. Op 29 juni 1708 leggen

Adriantie Snellaerts, huijsvrouwe van Liburtus van Voorst, en Johannes van

Voorst, broeder van de voorschr. Lubertus, schoolmeester te Goirle voor de

schepenen van Oirschot een verklaring af [8]. Bovendien is hij pachter der

drancken over de vrijheid van Oirschot [9]. Op 2 oktober 1702 wordt de voorraad

van de tappers en brouwers binnen Oirschot door hem geïnventariseerd [10]. Zelf
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tapt Lubertus ook: in zijn huis worden bevonden twee heel, ende twee halve

tonnen bier, en een steertie op een vaetie wijn. Tijdens de Vont der Bieren,

wijnen en brandewijnen, genever en andere gedistilleerde wateren op 1 oktober

1721 worden bij Lubert van Vorst den ouden twee half tonnen bier en een vaetje

genever lopende aangetroffen [11].  Op 11 april 1701 stelt Sr. Lubertus van Vorst

zich borg voor soodanige karre, peert ende twee duijsent vijf hondert else pootsel

geladen door Marselis Adriaans van Heerbeecq bij de heer Jacobus van Nahuijs.

Op de karren is beslag gelegd vanwege begaene fraude wegens de dove

houtschat [12].

De schepenen van Oirschot verklaren bij akte van 9 januari 1703 dat Sr. Lubertus

van Voorst is een inwoonder deser vrijheijt Oirschot en verzoeken alle hoge en

lage overheden in het land om hem om sijne affairen te verrigten vrije toegang

te verlenen en bescherming te bieden [13].

Op 23 april 1704 wijzen de schepenen van ’s-Hertogenbosch vonnis in een geschil

tussen Lubertus van Voorst, pachter van de bieren, wijnen en brandewijnen over

Oirschot, als aenlegger (eiser) tegen Cathalijn weduwe van Gerard van Coursel,

als gedaagde. Voor de schepenen van Oisterwijk verklaart Lubertus kort daarna

tegen het vonnis te appelleren bij de Raad van State [14].

Op zondag 5 oktober 1711 veroorzaakt Lubertus van Vorst in het openbaar

behoorlijk wat stennis door Gerit van Gerwen op straat te schelden en te

dreijgen, bij den arm te rucken op de borst te stooten en te slaen, en soo danigh

een gewelt te maeken dat niet alleen alle heet volck overhoop liep, en alsoo het

doen der gebode turbeerde, maer dat de regenten selffs niet weten de watter te

doen was hebben wegens het geraes en getier dat onder de geboode was haer

besonjens moeten ophouden en de vensters van de raetcamer open treckende

verwijle andere op het gewelt en rumoer uijt de camer ter paeije liepen, sulcx dat

de regenten alle het voorgemelt gewelt en geraes selver hebben aenschout. Op

de 23  oktober daaropvolgend schiet Lubertus nogmaals uit zijn slof, ditmaalste

tegen Andries Schepens, de geëde collecteur der vijantlijcke contributien, die hij

ten huijze van Jacobus du Tromp in aanwezigheid van twee regenten uitscheld

voor valsaris. Voor het pubblick onder het doen van sheeren geboode soodanigh

gewelt en rumoer veroorzaakt te hebben, en het uitschelden van een functionaris

waer op ter saecke van sijner bedieninge ban vrede was geleght, wordt Lubertus

tot een geldboete veroordeeld [15]. 

Uit dit huwelijk:

1. Peter van Vorst, ged. te Oirschot op 22 maart 1682. Peter van Vorst wordt in

1702 genoemd als collecteur van de impost der bieren wijnen en brandewijnen

van de vrijheid Oirschot [16].

2. Joanna Maria ged. te Oirschot op 28 november 1683.

3. Joannes Franciscus, ged. te Oirschot op 1 februari 1685.

4. Lubertus Lubertus van Vorst, ged. te Oirschot op 14 december 1686, volgt II.
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II. Lubertus Lubertus van Vorst den jongen, ged. te Oirschot (na een nooddoop) op

14 december 1686, tr. te Oirschot op 18 september 1707 met Jennemarie Dirck

van Beers, dr. van Dirck Henrick van Beers (brouwer) en Maria Henrick van

Wintelroij, ged. te Oirschot op 2 februari 1681, begr. te Oirschot in de kerk op 30

januari 1734. Lubertus is deken van het gilde Sint Catharina [17]. Op 14 juli 1718

krijgt Lubertus van Vorst den jongen van de regenten van Oirschot commissie tot

het waarnemen van het Rentmeesterschap van de fundatie Hr. Hendrik Verbeeck

[18]. Lubertus is een der vrinden van den overledenen fundateur. De regenten

verlenen Lubertus tegens borgtocht voor de administratie van de fundatie [19]. Op

28 september 1718 biedt Lubertus van Vorst den ouden twaalf penningen het

collecteurschap van de hoorngelden en besaeijde Mergen mitsgaders het geslagt

en de impost van dranken ten behoeve van zijn zoon [20]. In 1723 procedeert hij

tegen de weduwe Willem Peters Verhagen, Joost van Ham, Jan Aerts van Kemena

[21] en Jan Ariaen Leijten [22] over achterstallige betaling van de specien. Hij wint

alle procedures.

In 1720 koopt Lubertus de jonge een huis van de kinderen van Anthony van

Overdijck. Het huis is in slechte staat en daarom laat Lubertus op 19 juni  de

schepenen de reparaties aan het huis opnemen [23]. Zij bevinden het neerslaende

venster buijten aende straet geheel aenstucken was; dat in d’agter camertje

alwaer de cruijsraem met planken was toegemaeckt en sonder eenige glasen,

nootsakelijk dient te werden vermaekt, om daer in light te hebben en voor dieven

als andersints bevrijt te wesen, en datter ook eenen nieuwen putmick en swengel

dient te werden gemaekt.

Tijdens de Vont der Bieren wijnen en brandewijnen, genever en andere

gedistilleerde wateren, door de regenten gedaan op 1 oktober 1721 worden bij

Lubert van Vorst den jongen twee half tonnen bier lopende van vrouw vlemminx

en een vaetje genever lopende aangetroffen [24]. 

Libertus van Voorst en Jennemarie van Beerse maken op 28 november 1725 hun

testament voor notaris Heribert van Audenhoven [25].

Jennemarie hertrouwt  voor de schepenen van Oirschot op 4 februari 1731 met

Evert Jan Verhoeven. Zij wonen in de Koeijstraet. Na de dood van Jennemarie

worden Joseph Dircx van Beers en Jan Gerits van Cuijck op 18 april 1734 beëdigd

als momboiren over de onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk [26]. In 1734

ontstaan er questien en geschillen tussen Evert Verhoeven en de kinderen van

Lubert van Vorst den jongen. Het betreft de legitieme portie van de kinderen en

de kosten van opvoeding en reparatien aende huijsinge die door Evert zijn

betaald [27]. De schepenen keuren het conceptakkoord op 19 mei goed [28],

waarna het op 25 juni 1734 wordt gesloten [29]. Na de dood van zijn vrouw

hertrouwt Evert met Peternel van de Pas, weduwe van Aert Bouwens, en

daarvoor laten zij op 20 november 1734 hun inventaris opmaken [30]. Joseph

Dircx van Beers en Jan Gerits van Cuijck treden op als wettige beëde voogden
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over de twee minderjarige kinderen van Lubert en Jennemarie [31]. De kinderen

bezitten een huis en hof genaemt den Osse kop met een wei. 

Op 19 mei 1734 delen Henrick Jan Doncquers als man van Maria met de

momboiren van Johanna en Theodorus de nalatenschap van hun ouders [32].

Uit dit huwelijk:

1. Peter, ged. te Oirschot op 30 juli 1708.

2. Maria Lubertus van Vorst, ged. te Oirschot op 22 augustus 1710, begr. te

Oirschot op 11 oktober 1788, tr. te Oirschot op 3 mei 1733 met Henrick Jan

Donkers, zn. van Jan Gerrit Donkers en Anneke Henrick Versteijnen, ged. te

Oirschot op 1 september 1708.

3. Dirris (Theodora), ged. te Oirschot op 19 september 1712.

4. Jenneke Lubertus van Vorst, ged. te Oirschot op 22 april 1714, tr. te Oirschot

op 22 juli 1736 met Jan Henrick Schepens, zn. van Henrick Andries Schepens

(president-schepen) en Mechteld Jan van Roij, ged. te Oirschot op 28 april

1708, begr. te Oirschot op 11 maart 1743. Zij hertrouwt voor de schepenen

van Oirschot op 29 november 1744 met Dirck Antonis van de Achter, zn. van

Antonis Daniel van de Achter en Maria Aert van de Hoek, ged. te Oirschot op

18 mei 1713.

5. Theresia, ged. te Oirschot op 22 september 1716.

6. Dirck Lubbert van Vorst, ged. te Oirschot op 22 januari 1722, volgt III.

7. Adriaantje, ged. te Oirschot op 27 oktober 1724.

III. Dirck Lubbert van Vorst, ged. te Oirschot op 22 januari 1722, tr. te Oirschot op

1 november 1744 met Geertruij Peter Hoppenbrouwers, dr. van Peter Tholof

Hoppenbrouwers en Geertruij Peter van de Ven, ged. te Oirschot op 13

september 1724. De schepenen geven Theodorus Lubertse van de Vorst,

schoenmaker van sijn hantwerck, op 20 oktober 1742 een certificaat om te gaan

reizen naar Frankrijk of elders [33]. Ze verzoeken allen ende eenen ijgelijcken die

deze sal werden vertoont volcoomen geloof te geven ende den selven

onverhindert te laaten passeren en repasseren. De voogden van Theodorus

verhuren op 28 december 1743 het huis De Osse Kop aan Monsieur Reinier Stael

[34] .

Uit dit huwelijk:

1. Lubbert Dirck van Vorst, ged. te Oirschot op 9 augustus 1745, volgt IV.

2. Peter, ged. te Oirschot op 20 december 1747.

3. Peter, ged. te Oirschot op 19 november 1749.

4. Peter, ged. te Oirschot op 14 januari 1751.

5. Jennemarie, ged. te Oirschot op 15 september 1753.

6. Dirck, ged. te Oirschot op 28 december 1755.

7. Peter Dirck van Vorst, ged. te Oirschot op 27 november 1758, 

vertrekt in 1784 naar Rotterdam.
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IV. Lubbert (ook: Barth) Dirck van Vorst, ged. te Oirschot op 9 augustus 1745, tr. te

Rotterdam (pro deo) op 15 november 1772 met Geertruij van Roij, ged. te Son

op 19 augustus 1744, begr. te Rotterdam (laat na twee minderjarige kinderen)

op 24 november 1788, dr. van Martinus Gerardus van Roij en Henrica Wouter

Rokers. Zij wonen op de Oost Cingel over 't Wedde te Rotterdam. 

Uit dit huwelijk:

1. Geertruij Vervorst, ged. te Rotterdam (in de katholieke schuilkerk van de

Heilige Rosalia aan de Leeuwenstraat) op 14 augustus 1773. Op 14 mei 1793

wordt in de kerk aan de Leeuwenstraat Leonardus, onegt kind van Geertruij

Vervorst, gedoopt. Leendert wordt een week later, op 21 mei 1793, begraven.

Geertruij woont dan in de Lommertstraat.

2. Marten, ged. te Rotterdam op 28 maart 1775, 

begr. te Rotterdam op 11 juli 1775.

3. Henderijntje, ged. te Rotterdam op 11 april 1776, 

begr. te Rotterdam op 8 augustus 1780.

4. Marten Vervorst, ged. te Rotterdam op 13 augustus 1778, 

ovl. te Rotterdam op 27 mei 1816, volgt V.

V. Martinus Vervorst, ged. te Rotterdam op 13 augustus 1778, schildersknecht, 

ovl. te Rotterdam op 27 mei 1816, tr. te Rotterdam pro deo op 13 mei 1804 met

Pietronella Maria de Heer, geb. te Rotterdam op 12 februari 1780,

schoonmaakster, kraambewaarster, ovl. te Rotterdam op 21 januari 1864, dr. van

Justinus de Heer en Adriana Geertruida van Essel. Martinus woont op de

Stinksloot bij de Vogelezang. In zijn overlijdensakte heten zijn ouders Barth

Vervorst en Geertruida Oliviers. Zijn weduwe woont later in de Kerklaan en in de

Schrijnwerkerssteeg.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Petronella, ged. te Rotterdam op 19 juli 1804, begr. te Rotterdam

op 26 juni 1806, 1¾ jaar.

2. Justus Bartholomeus Vervorst, ged. te Rotterdam op 28 maart 1808,

schoenmaker, ovl. te Rotterdam op 24 januari 1855, tr. te Rotterdam op 21

september 1831 met Maria van Aken, geb. te Rotterdam op 14 maart 1809,

ovl. te Rotterdam op 29 december 1882, dr. van Adriaan van Aken en

Francoise Maria Tinke. Bij hun huwelijk wordt een verklaring van armoede

afgegeven, waarin staat dat in behoeftige omstandigheden verkeeren, zodat

zij niet in staat zijn om de kosten der acten, benoodigd tot het voltrekken van

hunlieder huwelijk, te kunnen betalen. 

Het signalement van Justus in het certificaat voor de Nationale Militie luidt:

Lengte 1 el 7 palm 1 duim 3 streep [35]

Aangezigt ovaal

Voorhoofd rond

Oogen blaauw
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Neus groot

Mond ondermaat

Kin rond

Haar en

Wenkbraauwen blond

Merkbaare teekenen -

Bij de loting heeft hij het nummer 967 verkregen, hetwelk, tot heden niet

opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

3. Bartholomeus Adrianus Vervorst, ged. te Rotterdam op 10 maart 1810, 

begr. te Rotterdam op 14 maart 1810.

4. Bartholomeus Jacobus Vervorst, ged. te Rotterdam op 27 januari 1811, 

kort na de geboorte overleden op 20 februari 1811.

5. Adriana Geertruida Vervorst, geb. te Rotterdam op 8 januari 1812, 

ovl. te Rotterdam op 30 november 1889, tr.te Rotterdam op 24 december

1834 met Johannes Henderik Schuurman, geb. te Rotterdam op 9 augustus

1811, tapper, ovl. te Rotterdam op 2 september 1866, zn. van Jurgen Henderik

Schuurman en Catarina Wiebold.

6. Geertruida Dina, geb. te Rotterdam op 4 maart 1816, 

ovl. te Rotterdam op 20 mei 1819.

Noten:

[1] H . T h .  M .  R o o s e n b o o m ,  D e
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Hertogenbosch van 1648 tot 1795,

Tilburg 1997,, a.w. pag. 61.

[2] J. van Gils, Spapen is de zoon van de

paap, BrL XXIX (1980) pag. 57

[3] Roosenboom, a.w. pag. 153

[4] Roosenboom, a.w. pag. 154

[5] RHCe OAA Oirschot 181

[6] Hij wordt in het doopboek meestal

Franciscus genoemd.

[7] RHCe N Oirschot f. 71

[8] RHCe R Oirschot 2462 f. 19v

[9] RHCe R Oirschot 2426 f. 313

[10] RHCe R Oirschot 2427 f. 396v

[11] RHCe R Oirschot 2465 f. 61

[12] RHCe R Oirschot 2426 f. 152

[13] RHCe R Oirschot 2428 f. 82v

[14] RAT R Oisterwijk 480 f. 242

[15] RHCe R Oirschot 1542

[16] RHCe R Oirschot 2426 f. 384

[17] RHCe N Oirschot 184 f. 587

[18] RHCe R Oirschot 2464 f. 118

[19] RHCe R Oirschot 2464 f. 119

[20] RHCe R Oirschot 2464 f. 136

[21] RHCe R Oirschot 103 f. 67v e.v.

[22] RHCe R Oirschot 103 f. 75v

[23] RHCe R Oirschot 2464 f. 309v

[24] RHCe R Oirschot 2465 f. 60v

[25] RHCe N Oirschot 190 f. 72

[26] RHCe R Oirschot 103 f. 194

[27] RHCe R Oirschot 3624

[28] RHCe R Oirschot 103 f. 194

[29] RHCe R Oirschot 2467 f. 92v

[30] RHCe R Oirschot 2467 f. 117v

[31] RHCe R Oirschot 2467 f. 119

[32] RHCe R Oirschot 2467 f. 94v

[33] RHCe R Oirschot 2468 f. 274v

[34] RHCe R Oirschot 2469 f. 35
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN: LAMBERTUS VAN DER VLEUTEN (1865-1926)

Lambertus van der Vleuten stamt uit een familie die ten minste al sinds de 16  eeuwe

woont in Verrenbest, ook wel De Vleut genoemd. Hij wordt geboren te Best op 23 mei

1865 als zoon van Cornelis van der Vleuten en Maria van Oirschot. Zijn ouderlijk huis

staat in de Vleut. Net als zijn vader en grootvader is Lambertus klompmaker van

beroep als hij op 10 februari 1898 te Geldrop trouwt met Hendrika Maria van de Goor,

geboren te Geldrop op 14 augustus 1867, dochter van de landbouwer Johannes van

de Goor en van Petronella Geboers. Volgens het bevolkingsregister van Best vestigt

Lambertus zich in maart 1898 te Sint-Oedenrode. Hij begint een boerenbedrijf onder

Boskant. Het echtpaar van der Vleuten-van de Goor krijgt acht kinderen: 5 zoons en

3 dochters. Op 9 november 1905 wordt een kind van het mannelijk geslacht dood

geboren. De tweede zoon Johannes Lambertus overlijdt op twintigjarige leeftijd op 16

augustus 1920 in het ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. 

Lambertus van der Vleuten is in Sint-Oedenrode

een gerespecteerd landbouwer. Hij was

wethouder van die plaats, en volgens zijn

bidprentje tevens President van de Raad van

toezicht van de Boerenleenbank en lid van het

College van het St. Paulus gasthuis. Op 21

augustus 1926 fietst wethouder van der Vleuten

op de Borchmolendijk, tegenover Huize “de

Kolk”, als hij voor een tegemoet rijdende auto
Tilburgsche Courant 24-08-1926
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met kenteken P 696 moet uitwijken. Volgens het Sociaal Democratisch Dagblad

werd hij daarbij door de auto gegrepen en deerlijk verwond. De bestuurder van

de auto bracht hem naar een naburige woning waar hij bij kennis kwam en

verklaarde dat de autobestuurder geen schuld trof. De Tilburgsche Courant meldt

dat hij “terstond voorzien moest worden van de laatste H.H. Sacramenten”, en

vervolgens per ziekenauto naar Bosch werd vervoerd. Hij wordt gebracht naar het

ziekenhuis van St. Joannes de Deo te ’s-Hertogenbosch, waar hij kort na

aankomst overlijdt. Waarschijnlijk wordt hij in de ziekenauto vergezeld door

Petrus Hellings, de gemeente veldwachter van Sint-Oedenrode, want deze doet

met Hendrik Roelofs, ziekenverpleger, de overlijdensaangifte. Op het bidprentje

staat foutief dat Lambertus van der Vleuten is overleden te Sint-Oedenrode.

BIDPRENTJE MET FOTO VAN: JOHANNA SANDERS (1859-1930)

KWARTIERSTAAT FRANKEN-SANDERS

Deze Johanna Sanders was getrouwd met Petrus Franken en hij was de zoon van

Wilhelmus Franken en Catharina van Weert. Johanna Maria Sanders werd geboren op

28-1-1885 om 21.00 uur in Sint-Oedenrode als dochter van Thomas Sanders

(landbouwer) en Anna Maria Sanders. Zij overleed op 37-jarige leeftijd op 12-5-1922

te Nijnsel. Zij overleed 3 weken na de geboorte van hun dochter Tonny (18 april 1922

geboren) aan de gevolgen van de bevalling. Hun zoon leeft nog en is inmiddels 94. 

Ze kregen alleen deze 2 kinderen. Haar man Petrus Franken werd geboren op 23-8-

1889 te Sint-Oedenrode en hij overleed op 88-jarige leeftijd op 22-2-1978 in Nijnsel.

Hij was landbouwer en hij woonde bij zijn zoon in Vressel die dus de boerderij

overgenomen heeft.

De voorouders van het echtpaar Franken-Sanders komen vooral uit Kempen- en

Peelland, zoals blijkt uit hun kwartierstaat.
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Generatie II

2. Petrus (Piet) Franken, geb. te St. Oedenrode op 23 aug 1889, landbouwer,

ovl.  te St. Oedenrode Nijnsel op 22 feb 1978, tr. (resp. 30 en 35 jaar

oud) (Burgerlijke Stand) te St. Oedenrode op 24 apr 1920 met

3. Johanna Maria Sanders, geb. te St. Oedenrode op 28 jan 1885, ovl. te

St. Oedenrode Nijnsel (in het kraambed) op 12 mei 1922. 

Woont op Vressel.

Generatie III

4. Wilhelmus Franken, geb. te St. Oedenrode op 12 jan 1852, landbouwer, ovl.

te St. Oedenrode op 4 apr 1924, tr. (Burgerlijke Stand) te Schijndel op 8 feb 1901

met Willemijn van de Berg, dr. van Andries van de Berg en Josijn van de Ven,

geb. te Schijndel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) (Burgerlijke Stand) te

St. Oedenrode op 4 feb 1888 met 

5. Catharina van Weert, geb. te Waalre op 6 dec 1857, ovl.  te St. Oedenrode op

31 jan 1900.

6. Thomas Sanders, geb. te St. Oedenrode op 15 dec 1851, landbouwer, ovl. te

St. Oedenrode op 29 jan 1922, tr. (Burgerlijke Stand) te St. Oedenrode op

3 aug 1883 met

7. Anna Maria Sanders, geb. te St. Oedenrode op 2 dec 1862, ovl. te

St. Oedenrode op 25 aug 1927.

Generatie IV

8. Petrus Franken, geb. te St. Oedenrode op 17 aug 1814, landbouwer, ovl. te

St. Oedenrode op 24 mrt 1873, tr. (Burgerlijke Stand) te St. Oedenrode op

20 jul 1838 met

9. Josina van Rooij, geb. te St. Oedenrode op 16 nov 1813, ovl. te St. Oedenrode

op 9 jan 1894.

10. Wilhelmus van Weert, geb. te Waalre op 30 aug 1816, wever, ovl. te Waalre

op 6 okt 1859, tr. (Burgerlijke Stand) te Waalre op 29 apr 1849 met

11. Elisabeth Vermeulen, geb. te Zesgehuchten op 7 jul 1822, ovl.  te Waalre op

3 apr 1867.

12. Antonij Peter Sanders, geb. te Son en Breugel op 26 jan 1812, landbouwer,

wever, ovl. te St. Oedenrode op 19 jun 1867, tr.  (Burgerlijke Stand) te

St. Oedenrode op 1 mei 1846 met

13. Johanna van de Ven, geb. te St. Oedenrode op 21 feb 1814, ovl. te

St. Oedenrode op 10 apr 1883.
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14. Leonardus Sanders, geb. te Son en Breugel op 15 dec 1833, tapper, koopman,

ovl. te St. Oedenrode op 26 mei 1896, tr. (Burgerlijke Stand) te Son en Breugel

op 1 mrt 1862 met

15. Elisabeth van den Boogaard, geb. te Son en Breugel op 28 feb 1832, ovl. te

St. Oedenrode op 24 nov 1915.

Generatie V

16. Dirck Gerrit Franken, ged. RK te St. Oedenrode op 30 dec 1780, ovl.

(ongeveer 76 jaar oud) te St. Oedenrode op 20 mei 1857, tr. (resp. ongeveer 21

en ongeveer 26 jaar oud) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 29 aug 1802 met

17. Joanna Jan Thonies, ged. RK te St. Oedenrode op 29 apr 1776, ovl. (ongeveer

78 jaar oud) te St. Oedenrode op 6 mrt 1855.

18. Willem Jan van Roij, ged. RK te St. Oedenrode op 10 jun 1787, landbouwer,

ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te St. Oedenrode op 5 jan 1851, tr. (resp. ongeveer

25 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te St. Oedenrode op 18 feb 1813

met

19. Allegonda Henrick van Genugten, ged. RK te Breugel op 9 feb 1787, ovl.

(ongeveer 80 jaar oud) te St. Oedenrode op 18 jan 1868.

20. Wilhelmus Willem van Weert, geb. te Waalre, tr. (Burgerlijke Stand) te

Waalre op 28 sep 1815 met

21. Catharina Peter Joosten.

22. Peter Vermeulen, tr. met

23. Hendriena Versleeuwen.

24. Peter Antonis Sanders, ged. RK te Breugel op 14 feb 1783, tr. (Burgerlijke

Stand) te Son en Breugel op 15 sep 1811 met zijn achternicht

25. Henrica Lambert Verhagen, ged. RK te Breugel op 11 jun 1788.

26. Thomas Cornelis van de Ven, ged. RK te St. Oedenrode op 4 mrt 1762, ovl.

te St. Oedenrode op 6 mei 1840, tr. (Schepenbank) te St. Oedenrode op

9 sep 1804 met

27. Dorothea Willem Teunissen, ged. RK te St. Oedenrode op 29 nov 1776, ovl.

(ongeveer 68 jaar oud) te St. Oedenrode op 12 jan 1845.

28. Martinus Jan Sanders, ged. RK te Woensel op 16 feb 1798, wever, ovl.

(ongeveer 71 jaar oud) te Son en Breugel op 24 mei 1869, tr. (resp. ongeveer 23

en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Woensel op 9 feb 1822 met

29. Maria Leendert Smulders, ged. RK te Zeelst op 30 jul 1799, ovl. (ongeveer 76

jaar oud) te Nuenen op 19 mei 1876.
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30. Marten Augustinus van den Boogaard, ged. RK te Nistelrode op 24 jan 1799,

landbouwer, ovl.  te Nistelrode op 5 feb 1853, tr. (Burgerlijke Stand) te Nistelrode

op 1 mei 1819 met

31. Maria Jan van Drunen, ged. RK te Nistelrode op 12 apr 1798.

Generatie VI

32. Gerrit Dirck Jan Dircks ook: Franken, ged. RK te St. Oedenrode op

11 sep 1740, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Schepenbank)

te St. Oedenrode op 31 mei 1767 met Hendriena Gerrit Verschuijten, dr. van

Gerrit Willem Verschuijten en Cornelia Antonis van Bakel, ged. RK te

St. Oedenrode op 20 jun 1742. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. ongeveer 33

en ongeveer 24 jaar oud) (2) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 1 nov 1773

met

33. Mechteld Jan van de Loo, ged. RK te Liempde op 28 nov 1748, relatie (1) met

Peter Gerrit Hurcks, zn. van Gerrit Peter Hurcx en Anneke Adriaen Olijslagers,

ged. RK te St. Oedenrode op 28 jun 1749. Uit deze relatie een dochter.

34. Jan Henrick Antonis Thonies, tr. (Helena ongeveer 29 jaar

oud) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 20 okt 1771 met

35. Helena Antonis van de Ven, ged. RK te St. Oedenrode op 24 feb 1742.

36. Jan Willem van Roij, ged. RK te St. Oedenrode op 1 jan 1756, ovl. (ongeveer

66 jaar oud) te St. Oedenrode op 19 jul 1822, tr. (ongeveer 33 jaar oud)

(2) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 19 jul 1789 met Joanna Maria Antonis

(Jennemie) van de Ven in haar trouwakte: Jennemie Cornelise van de Ven, dr.

van Antonis van de Ven en Elisabeth van Roij, ovl. te St. Oedenrode op

28 dec 1828.

Borgbrief voor Johannis Willems van Rooij, staande te huwelijken tot Zon in 1779

(R St. Oedenrode 190 f. 643). Uit dit huwelijk een zoon, kerk.huw. (ongeveer 23

jaar oud) (1) (RK) te Son op 24 jan 1779 met

37. Josina Slegers, geb. te Nuenen.

38. Henrick Jan van Genugten, ged. RK te St. Oedenrode op 12 sep 1758, ovl.

(ongeveer 74 jaar oud) te St. Oedenrode op 10 okt 1832, tr. met

39. Maria Peter Aerts.

40. Willem van Weert, tr. met

41. Helena van de Ven.

42. Peter Simon Joosten, tr. met

43. Maria Cuijten.
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48. Antonis Peter Sanders, ged. RK te Breugel op 24 feb 1752, ovl. (ongeveer 60

jaar oud) te Son en Breugel op 26 jan 1813, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en

ongeveer 24 jaar oud) (RK) te Breugel op 8 feb 1778 met

49. Maria Antonia Cornelis (Antonetta) van Lieshout, ged. RK te Breugel op

8 dec 1753.

50. Lambert Bastiaen Verhagen, ged. RK te Breugel op 7 mrt 1754, kerk.huw.

(resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (RK) te Breugel met dispensatie

wegens 4e graads bloedverwantschap op 28 okt 1777 met

51. Lamberta Jasper van Roij, ged. RK te Breugel op 1 dec 1752.

52. Cornelis Jan Maurus van de Ven, ged. RK te St. Oedenrode op 21 okt 1717,

tr. (ongeveer 32 jaar oud) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 8 feb 1750 met

53. Antonet Thomas Maas.

54. Willem Dirck Antonis Teunisse, tr. (2) (Schepenbank) te St. Oedenrode op

28 jan 1781 met Maria Jan Smulders, geb. te Breugel. Uit dit huwelijk 9

kinderen, tr. (Theodora ongeveer 18 jaar oud) (1) (Schepenbank) te

St. Oedenrode op 4 okt 1767 met

55. Theodora Jan van Genugten, ged. RK te St. Oedenrode op 26 nov 1748.

56. Jan Cornelis Sanders, ged. RK te Woensel op 16 apr 1763, bouwman, ovl.

(ongeveer 59 jaar oud) te Woensel op 6 aug 1822, tr. (resp. ongeveer 34 en

ongeveer 23 jaar oud) (Schepenbank) te Woensel op 25 jun 1797 met

57. Lamberta Antonis Sanders, ged. RK te Breugel op 19 jul 1773, ovl. (ongeveer

49 jaar oud) te Woensel op 23 aug 1822.

58. Leendert Jan Smulders, ged. RK te Zeelst op 8 dec 1755, bouwman, ovl. te

Zeelst op 17 nov 1833, tr.  (Schepenbank) te Oerle op 15 dec 1782 met

59. Anneke van de Loij, geb. te Meerveldhoven.

60. Augustinus Adriaen van den Boogaard, geb. te Dinther, ovl. te Nistelrode op

26 dec 1822, tr. met

61. Gerarda Jan van Geffen, ovl. te Nistelrode op 16 okt 1827.

62. Jan van Drunen, tr. met

63. Isabella Jan van Nieuwkerk.

Generatie VII

64. Dirck Jan Dircks ook: van Roij, ged. te St. Oedenrode op 3 jun 1715, otr. (resp.

ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te St. Oedenrode op 26 okt 1737,

tr. (Nederduits gereformeerd) met
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65. Willemke Jan Raijmakers, ged. RK te St. Oedenrode op 25 nov 1712.

woont onder Nijnsel en Vressel (R St. Oedenrode 191 f. 46).

66. Jan Bartel van de Loo, ged. RK te Liempde op 20 jun 1689, begr. te Liempde

op 18 feb 1757, kerk.huw. (ongeveer 43 jaar oud) (RK) te Liempde op

10 mei 1733 met

67. Allegonda Joost Adriaen Geerts, begr. te Liempde op 23 mei 1752.

68. Henrick Antonis Teunissen, tr. (Maria ongeveer 21 jaar oud)

(1) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 11 dec 1740 met Maria Cornelis Jan

Joost, dr. van Cornelis Jan Joost (Neelis) en Dirckje Mathijs Francis (Deriske),

ged. RK te St. Oedenrode op 19 mei 1719.

woont op Vressel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) (Nederduits

gereformeerd) te St. Oedenrode op 20 feb 1746 met

69. Anneke Jan Willem Raijmakers.

Henrick Antonis Teunissen en Anneke Jan Willem Raijmakers

Erfdeling in 1800 (R St. Oedenrode 195 f. 296).

70. Antonis Joost van de Ven, ged. RK te Son op 22 mei 1704, tr. (resp. ongeveer

29 en ongeveer 27 jaar oud) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 28 jun 1733

met

71. Anneke Joost van Erp, ged. RK te St. Oedenrode in sep 1705.

72. Willem Jan van Roij, begr. te St. Oedenrode op 20 mrt 1775, tr. (Jennemaria

ongeveer 35 jaar oud) (2) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 4 mrt 1764 met

Jennemaria Lambert van Lieshout, dr. van Lambert Henrick van Lieshout en

Lijsbeth Jan, ged. RK te St. Oedenrode op 25 feb 1729, begr. te St. Oedenrode

op 15 jul 1800.

Inventaris 1764 (R St. Oedenrode 188 f. 225).

Willem Jan van Roij en Jennemaria Lambert van Lieshout

Erfdeling in 1800 (R St. Oedenrode 195 f. 473). Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (1)

met

73. Cathalijn Goort Hendricx van Osch.

76. Jan Jan van Genugten, tr. met

77. Lijsbeth Jan van de Ven, ged. RK te St. Oedenrode op 5 aug 1720.

96. Peter Antonis Sanders, ged. RK te Breugel op 24 aug 1713, tr. (1) met

Margriet Jan Lathouwers. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) (Schepenbank)

te Son op 21 sep 1749 met Lijsbeth Henrick Donkers, dr. van Henrick Seger

Donkers en Maria Peter van Dinther, ged. RK te St. Oedenrode op 20 nov 1719.

Uit dit huwelijk geen kinderen, kerk.huw.  (3) (RK) te Breugel op 11 okt 1750 met

97. Allegonda Jan Schutjens.
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98. Cornelis Augustinus van Lieshout, ged. RK te Son op 24 sep 1707,

kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) (RK) te Breugel op

9 feb 1738 met

99. Anneke Dirck van Roij, ged. RK te Breugel op 15 dec 1714.

100. Bastiaen Aert Verhagen, ged. RK te Breugel op 7 jan 1725, tr. met

101. Geertruij Antonis van Bakel ook: van de Sande, ged. RK te Breugel op

14 apr 1717, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) (2) (RK)

te Breugel op 27 sep 1739 met Henrick Jan Vos, zn. van Jan Jan Vos en

Anneke Joost van der Heijden, ged. RK te Breugel op 12 aug 1711. 

Uit dit huwelijk een zoon.

102. Jasper Dirck van Roij, ged. RK te Breugel op 15 apr 1716, tr. (resp. ongeveer

32 en ongeveer 29 jaar oud) (Schepenbank) te Son op 20 jan 1749 met

103. Allegonda Lambert Verhagen, ged. RK te Nederwetten op 26 dec 1719.

104. Jan Maurus van de Ven, tr. met

105. Maria Cornelis Goort.

Jan Maurus van de Ven en Maria Cornelis Goort

Erfdeling in 1734 (R St. Oedenrode 178 f. 524).

110. = 76.

111. = 77.

112. Cornelis (Nelis) Sanders, kerk.huw. (Jennemaria ongeveer 27 jaar oud) (RK)

te Woensel op 6 sep 1750 met

113. Jennemaria Lambert Brants, ged. RK te Woensel op 8 jan 1723.

114. Antonis Jan Sanders, ged. RK te Breugel op 22 apr 1751, landbouwer, ovl.

(ongeveer 81 jaar oud) te Son en Breugel op 20 jan 1833, tr. (resp. ongeveer 22

en ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) te Son en Breugel op 30 mei 1773 met

115. Paulina Jan Schutjens, ged. RK te Breugel op 23 feb 1748, ovl. (ongeveer 87

jaar oud) te Son en Breugel op 18 dec 1835.

116. Jan Jan Smulders, ged. RK te Oerle op 17 dec 1716, kerk.huw. (ongeveer 33

jaar oud) (RK) te Zeelst op 11 okt 1750 met

117. Jenneke Beijssens.

120. Adriaen van den Boogaard, tr. met

121. Maria Wartelaar.

122. Jan van Geffen, tr. met

123. Maria Gerrit Simons.
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Generatie VIII

128. Jan Dirck, tr. met

129. Willemke.

130. Jan Willem Willem Raijmakers, tr. (2) (Nederduits gereformeerd) te

St. Oedenrode op 6 okt 1748 met Maria Lambert Lathouwers, dr. van

Lambert Jan Lambert Lathouwers en Maria Jan Joost.

Jan Willem Willem Raijmakers en Maria Lambert Lathouwers

(R St. Oedenrode 183 f. 62, f. 63). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr.

(1) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 2 aug 1711 met

131. Cathalijn Mathijs Schenkelers.

132. Bartel Adriaen van de Loo, ged. RK te Oirschot op 24 aug 1648, ovl.

(ongeveer 68 jaar oud) te Liempde op 6 mei 1717, tr. (ongeveer 21 jaar

oud) (Schepenbank) te Liempde op 29 jan 1670 met

133. Lijsbeth Goort, ovl. te Liempde op 7 jun 1720.

woont te Liempde.

136. Antonis (Tonie) Teunisssen, tr. (Jenneke ongeveer 33 jaar oud)

(2) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 23 mei 1728 met Jenneke Joost van

Erp, dr. van Joost Jan van Erp en Maria Willem Jan der Kinderen [blz. ], ged. RK

te St. Oedenrode op 4 mei 1695, begr. te St. Oedenrode 

(R St. Oedenrode 176 f. 144) op 14 apr 1729.

Antonis (Tonie) Teunisssen en Jenneke Joost van Erp

Huwelijkse voorwaarden 1728 (R St. Oedenrode 175 f. 480). 

Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met

137. Maria Dirck Lambert.

Antonis (Tonie) Teunisssen en Maria Dirck Lambert

(R St. Oedenrode 183 f. 11, f. 12).

140. Joost Joost van de Ven, tr. met

141. Lijsbeth.

Joost Joost van de Ven en Lijsbeth Erfdeling 14 mei 1744 (R Son 53 f. 148).

142. Joost Jan van Erp, geb. te St. Oedenrode circa 1666, tr. (resp. ongeveer 28

en ongeveer 23 jaar oud) (Schepenbank) te St. Oedenrode (R St. Oedenrode 163

f. 518) op 11 jul 1694 met

143. Maria Willem Jan der Kinderen, geb. te St. Oedenrode circa 1671.

woont onder Vressek.

144. Jan Jan van Roij de Kleijne, ged. RK te St. Oedenrode op 1 feb 1678, tr.

(Schepenbank) te St. Oedenrode op 8 feb 1711 met

145. Jenneke Willem Willem, geb. te St. Oedenrode circa 1686.
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154. Jan Willem van de Ven, ged. RK te St. Oedenrode op 10 jan 1689, tr.

(Schepenbank) te St. Oedenrode op 8 feb 1711 met

155. Maria Dirck Jan Versantvoort, ged. RK te St. Oedenrode op 26 jun 1684.

192. Antonis Cornelis Sanders, tr. met

193. Maria Peter Schutjens, tr. (2) met Henrick Henrick van Lieshout, zn. van

Henrick Peter van Lieshout.

Antonis Cornelis Sanders en Maria Peter Schutjens

Erfdeling 6 april 1751 (R Son 54, f. 138).

Testament 26 april 1695 (R Son 48 f. 26v).

Henrick Henrick van Lieshout en Maria Peter Schutjens

Testament 28 april 1696 (R Son 48 f. 34). Uit dit huwelijk geen kinderen.

194. Jan Mathijs Schutjens, kerk.huw. (RK) te Breugel op 3 mrt 1708 met

195. Maria Jan Joost, kerk.huw. (2) (RK) te Breugel op 19 okt 1727 met Francis

Lambert van Ham, zn. van Lambert Jasper van Ham en Margriet.

Jan Mathijs Schutjens en Maria Jan Joost

Erfdeling 19 juni 1748 (R Son 53 f. 275). 

Inventaris 14 oktober 1727 (R Son 51 f. 5).

Francis Lambert van Ham en Maria Jan Joost

Huwelijkse voorwaarden op 3 oktober 1727 (N Son nr. 214). 

Uit dit huwelijk geen kinderen.

196. Augustinus Willem van Lieshout, kerk.huw. (RK) te Son op 5 feb 1702 met

197. Jenneke Antonis Tibos.

Augustinus Willem van Lieshout en Jenneke Antonis Tibos

Erfdeling 15 november 1746 (R Son 53 f. 222v); 

Erfdeling 15 februari 1747 (R Son 53 f. 236).

198. Dirck Antonis van Roij, tr. met

199. Maria Thomas van Ham.

Dirck Antonis van Roij en Maria Thomas van Ham

Erfdeling op 17 febrauri 1749 (R Son 54 f. 1).

200. Aert Bastiaen Verhagen, geb. te Breugel, tr. (Antoniske ongeveer 18 jaar

oud) (Schepenbank) te St. Oedenrode op 7 mei 1719 met

201. Antoniske Willem Jan Antonis, ged. RK te St. Oedenrode op 1 jan 1701.

202. Antonis Henrick Peter van Bakel, landbouwer, tr. met

203. Maria Michiel van de Nieuwenhuijsen.

204. = 198.

205. = 199.
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206. Lambert Gerrit Verhagen, geb. te Nederwetten, tr. (Schepenbank) te Nuenen

op 14 aug 1712 met

207. Christina Mathijs Schutjens, geb. te Breugel.

woont op Hooijdonk.

208. Maurus Lucas van de Ven, geb. te Son circa 1632, borgemeester, otr.

(ongeveer 34 jaar oud) te St. Oedenrode op 6 feb 1666, tr. (Nederduits

gereformeerd) met

209. Lijsbeth Willem Frans der Kinderen.

absent ende inpotent sijnde; woont onder Neijnsel ende Vressel. Mauweris

Luijckas, Jan sijn soon, Marie de vrou, ende Marie de meijt boven de 16 jaer.

Maurus Lucas van de Ven en Lijsbeth Willem Frans der Kinderen

(R St. Oedenrode 134 f. 131).

226. Lambert Jan Brants, begr. te Woensel op 6 jun 1739, kerk.huw. (RK) 

te Woensel op 8 feb 1722 met

227. Allegonda Aert Reijnders.

228. Jan Antonis Sanders, ged. RK te Breugel op 29 nov 1707, tr. (beiden ongeveer

35 jaar oud) (1) (Schepenbank) te Son op 24 nov 1743 met zijn achternicht

Maria Cornelis Sanders, dr. van Cornelis Antonis Sanders en Anneke Jan

Henrick, ged. RK te Breugel op 10 sep 1708.

Inventaris 21 april 1743 (R Son 53 f. 132). Uit dit huwelijk een dochter,

kerk.huw. (ongeveer 41 jaar oud) (2) (RK) te Breugel op 26 jan 1749 met

229. Maria Dirck Bekx.

Jan Antonis Sanders en Maria Dirck Bekx

Huwelijkse voorwaarden op 25 janauri 1749 (R Son 53 f. 311v).

230. Jan Jan Schutjens, ged. RK te Breugel op 13 dec 1711, kerk.huw. (resp.

ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (RK) te Breugel op 9 mei 1734 met

231. Peternel Francis van Ham, ged. RK te Breugel op 31 okt 1712, 

begr. te Breugel op 10 jan 1794.

232. Jan Adriaen Smolders, tr. (Maria ongeveer 27 jaar oud) (1) (Schepenbank)

te Oerle op 4 mrt 1710 met Maria Dirck Smolders, dr. van Dirck Adriaen

Smolders (schepen van Oerle) en Barbara, ged. RK te Oerle op 1 aug 1682, begr.

te Oerle laat man en kind na op 6 apr 1713. Uit dit huwelijk een zoon, tr.

(2) (Schepenbank) te Oerle op 23 feb 1716 met

233. Willebrordien Henrick Steijmans.

Ingezonden mevr. Yvonne van Gennip
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HELMONDERS IN HAARLEM IN DE ACHTTIENDE EEUW

In de achttiende eeuw moesten mensen die van woonplaats veranderden een

zogenaamde borgbrief (ontlastbrief, acte van indemniteit, actie van cautie) overleggen.

Deze documenten werden afgegeven door de schepenbank van de plaats van

herkomst (en in de protocollen opgetekend). De aanvrager kreeg een afschrift mee,

waarin het plaatselijk bestuur zich met garant (borg) stelde voor de migrant in die zin

dat als deze in zijn nieuwe woonplaats tot armoede zou vervallen de armenkas van de

plaats van herkomst de kosten van onderhoud voor een bepaalde periode zou

vergoeden. De meeste steden in de Republiek der Verenigde Nederlanden eisten van

nieuwkomers dat ze een borgbrief konden overleggen: er bestonden speciale

commissies van borgemeesters die dit controleerden. Indien de papieren in orde waren

werden de nieuwe bewoners opgetekend in de zogenaamde admissieboeken [1].

Opvallend is dat Amsterdam aan nieuwe bewoners niet de eis stelde dat ze een

borgbrief konden overleggen: de stad had voortdurend behoefte aan nieuwe

arbeidskrachten, en was daarom minder kritisch bij toelating.

In de admissieboeken van de stad Haarlem [2] komen tussen 1703 en 1793 ongeveer

370 personen voor die afkomstig zijn uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Voor ruim

een vijfde van hen beperkt de aantekening van de plaats van herkomst zich tot Meierij.

Bij de overigen wordt een concrete plaatsnaam vermeld. Nieuwkomers worden

ingeschreven per administratief district van de stad, die in de boeken uitvoerig worden

aangeduid, zoals: Cleijn Heijlige Lant van t Mennonite Weeshuijs tot aen de vest ende

vest van't Besemsteeg tot omtrent de Mmanhuijspoort item d'andere sijde van 't Cleijn

heilige lant tot de pomp daer onder 't nieuw Heijlige land ten wedersijden halff is

behorende of Grote Houtstraet van de Wereld vol Cruijssen tot aande vesten van de

Groote Houtpoorten en eenige huijsen ten

wedersijden aende vest, ook de Besemsteegh, nieuwe

kerck en Corte Houtstraten. 

Van de Meierijenaars die zich in de achttiende eeuw

in Haarlem vestigen is meer dan een derde afkomstig

uit de stad ’s-Hertogenbosch. Na ’s-Hertogenbosch

levert de stad Helmond de meeste migranten,

namelijk 51 (13,6 %). Het zijn vooral wevers die hun

geluk in Haarlem willen beproeven. De

textielnijverheid is vanaf de zestiende eeuw de

belangrijkste industrie van de stad, die in grootte de

derde stad van Holland is. Onder de Helmonders

bevinden zich opvallend veel bontjes wevers [3]. De

meeste Helmonders vestigen zich in de buurt van de

Kraaienhorstergracht (de tegenwoordige Nassaulaan).

Uit de aantekeningen blijkt dat een aantal slechts een

‘tijdelijke verblijfsvergunning’ krijgen. Kraaijenhorstergracht nabij

Zijlstraat Haarlem 1818
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In de onderstaande lijst zijn de namen, datum van inschrijving, opmerkingen en de

straatnaam opgenomen van alle Helmonders die zich in de achttiende eeuw in Haarlem

vestigden. De straatnaam moet, zoals hierboven is uitgelegd, worden geïnterpreteerd

als “in de buurt van”. 

Antonisz, Christiaan 06-02-1725 j.m. bontjeswever rooms, Craijenhorstergraf 

Asten, Margriet van 28-07-1739 tr. Lucas van Brussel, Grote Houtstraet

Beers, Dirk 10-07-1733 weever, met Janneke van Eijsen met 

2 kinderen, Craijenhorstergraf 

Boudewijns, Matthijs 06-02-1725 bontjes weever Rooms, Witte Heerensteeg

Bracht, Laurens van 06-02-1725 j.m. bontjes weever Rooms, Sijlstraet

Bronkhorst, Zacharias 20-02-1719 j.m. bontjes weever Rooms,Craijenhorstergraf

Brussel, Antonij van 03-04-1763 j.m. wever R, Voldersgraf 

Brussel, Lucas van 28-07-1739 en Margriet van Asten, R, weever, met acte 

van indemniteijt, Grote Houtstraet 

Dijkers, Antonij 18-06-1783 werkt bij Harmen Schoven, gepermitteerd 

zolang hij daar werk heeft te mogen woonen, 

Groote Houtpoort 

Drijssen, Willem 18-06-1783 gepermitteerd zolang hij daar werk heeft bij 

borgerm. Schouten, gereformeerd, 

Groote Houtpoort 

Dulken, 07-08-1765 kleermaker, tr. Maria van Batenburg met een

Jasper Jacobs van kint van Helmont met acte van daar, 

Grote Houstraat

Eef, Jan Everts van 06-02-1725 j.m. bontjes weever, Rooms, Geuserstraat

Gabbeecq, 13-06-1719 J.M. Rooms, Bontjeswever, bij Jacob  Baas 

David Janse van in de Grootehoutstraat

Galen, Mechelina 14-05-1763 tr. Hendricus van de Waterlaet, St. Annestraet

Geldrop Johannes van 05-06-1749 j.m. R. Bontjeswever, Geuserstraat

Ginhoven, Jurriaan 10-09-1731 tr. Cornelia Honderoije ger. Litmaat, weever, 

St. Annestr

Handel, Andries van 15-10-1755 R, Bontjeswever, in de Zuijderstraat tot 

kersmis, Suijderstraet

Honderoije, Cornelia 10-09-1731 tr. Jurriaan Ginhoven, St. Annestraet

Honingmans, Dirk 08-08-1731 tr. Anna Maria van de Meulenhoff, R, 

bontjesweever, St. Annestraet

Huijsdonk, Jan van 05-06-1714 J.m. Bontjeswever, roomsz, Breesteegh

Jaspers, Jacobus 20-03-1748 j.m. R. bontjeswever, Geuserstraat

Kraaij, Pieternella van 20-09-1725 j. d. roomsch, gaareboomster staande 

Filip van Sandte voor haar kostwinninge in, 

Raamgracht

Kreij Jan 20-07-1719 j.m. mantelwerker Roomsch,

 Craijenhorstergraf
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Lemans, Hendrik 12-08-1758 geref. Bontjeswever, komende van daar,

Lange Magdalenasteeg

Luijk, Johannes van 25-08-1759 J.m., R., Cleijne Houtstraat

Meijde, Antonie van der 06-20-1764 Roomsch, t Kerkhoff

Meijden, Pieter van de 19-09-1759 met Jacomein Vissers, met acte van 

indemniteit, R, Craijenhorstergraf

Meulenhoff, 02-06-1725 tr. Dirk Honingmans, St. Annestraet

Anna Maria v.d.

Nierop, Jan 28-03-1747 j.m. R. bontjeswever, Geuserstraat

Nos, Jan Teunis van 06-03-1725 lintwever rooms, Craijenhorstergraf

Peperhof, Hendrik 04-11-1732 tr. Anthonet de Claver, ger. Ledematen met 

1 kint, wever, Oudegraft

Philips, Dirck 06-02-1725 j.m. bontjes weever, Rooms, Geuserstraat

Plompers, Joost 02-08-1738 R bontjesweever, Craijenhorstergraf

Rals, Jannetje 31-01-1708 met vier kinderen, geadmiteert in de buurt van

de Magdaleenstreegh

Rijnouts, Pieter 08-07-1739 R weever, Voldersgraft

Rossen, Johanna Jans 21-11-1753 aandraaijster, Craijenhorstergraf

Smits, Jan 02-06-1725 j.m. Bontjes weever, rooms, St. Annestraet

Somers, Hendrik 12-10-1763 met Helena Roesen met 3 kinderen met acte 

van Helmont wever R, Craijenhorstergraf

Stiphout, Josef van 24-02-1756 R. Bontjeswever, Oude Keijserstraat

Stiphout, Jan Willem van 22-07-1757 R, Bontjeswever, komende van daar, aen de 

vest voor 3 maanden, Cleijne Houtstraat

Tomasse, Jan 13-06-1719 Rooms, Craijenhorstergraf

Tright, Willem 06-02-1725 j.m. bontjeswever rooms. Craijenhorstergraf

Verbaarschot, Pieter 18-03-1750 j.m. R. bontjeswever, Geuserstraat

Noten:

[1] admissie = toelating

[2] OAA Haarlem 1574, 1575, 1576

[3] Bontwever: een wever die bonte stoffen op een ‘bontgetouw’ weeft
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KOPIJ ... MAAR NATUURLIJK HEEFT U DAT!

Regelmatig is in de loop van de jaren kopij gevraagd. We hebben heel veel uit onze

eigen gegevens onze kopijvoorraad kunnen aanvullen. Maar dat houdt een keer op.

Op dit moment september 2015, is de kopijvoorraad nihil. We vragen aan u: zend

a.u.b. kwartierstaten, moederslijnen, bidprentjes, stamreeksen, enz. naar de redactie.

De inhoud van De Twee Kwartieren willen we op zo’n hoog mogelijk peil houden door

het publiceren van  onderzoeksresultaten, van nieuwe bronnen, wetenswaardigheden,

ervaringen, ontdekte fouten, curiosa, enz. Dat maakt het voor de lezer juist

interessant.

De redactie heeft als taak een periodiek te vullen, dat is correct. Daarvoor hebben we

al rubrieken als “ Ik ben het spoor bijster van ...”, Leden helpen Leden. De redactie

kan dat echter niet allemaal alleen. Daarvoor is en blijft uw hulp nodig. Ook als u in het

verleden toezeggingen hebt gedaan om kopij in te sturen, deel uw kennis met ons en

daardoor alle lezers van De Twee Kwartieren, U komt ongetwijfeld tijdens uw

zoektochten door en in de archieven en over internet het nodige tegen. 

De redactie en de lezers zien uw bijdragen op dat punt graag tegemoet.

Voor andere vormen van kopij indienen kunt op contact opnemen met de redactie. Zie

voor adres en telefoonnummers achterin De Twee Kwartieren.

VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

De Kempische Genealoog

Een uitgaven van: Familiekunde Vlaanderen, regio Kempen vzw.

Melden in hun uitgave van deze zomer (nr. 2), dat er zich in het stadsarchief van

Turnhout heel wat borgbrieven bevinden. Deze komen van gemeenten verspreid over

het hele hertogdom Brabant. De verzameling omvat 3 archiefdozen. De brieven zijn

alfabetisch gerangschikt op gemeente van waaruit zij afkomstig zijn. Het archief heeft

de borgbrieven geïnventariseerd en geeft de inhoud daarvan in  drie opeenvolgende

edities van de Kempische Genealoog weer. Ze zijn chronologisch gerangschikt naar het

voorbeeld van de inventarissen van het Rijksarchief. Hieronder het vermelde derde en

laatste deel van de borgbrieven die zich in het stadsarchief bevinden.

Deel II: Bron: stadsarchief Turnhout inv.nr 113/6 doos 2 G tot M.

Borgbrieven afkomstig van de gemeenten: Grote Brogel, Haeren, Hapert, Heeze,

Helmont, Helchteren, Herentals, Herentout, ’s Hertogenbosch, Herselt, Hilvarenbeek,

Hemiksem, Hoboken, Hoogboom, Hoogstraten, Kasterlee, Kontich, Knegsel, Lichtaart,

Lage Mierde, Lippeloo, Lille, Lommel, Londerzeel, Luycksgestel , Mechelen, Mierlo, Mol,

Mortsel. De personen uit die gemeenten worden in dit artikel vermeld.

Ger Kleinbergen
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Dhr. Roland Bouwmans uit Weert genealogie@bouwmans.com         06-30576352

Roland is 31 jaar en mogelijk wel het jongste lid binnen KPL, zoals hij zelf verwacht.

Sinds een jaar is hij bezig met de zoektocht naar zijn voorouders. De families die zoekt

zijn de Bouwmans, Boumans, Bouman -> Genealogie Jan Bouman in Noord-Holland,

Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De families Bouwmans, Kneepkens

en Neijnens -> Stamboom (plaats: Weert e.o.) en de families De Kievit -> met als

oorsprong Noord-Brabant.

De gegevens die Roland tot dusver gevonden heeft komen van internet, uit boeken en

archieven. Van het internet gebruikt hij alleen die gegevens wanneer ze vergezeld

gaan van scans van de akten of documenten.

Gezien de relatief korte tijd dat hij bezig is, heeft hij nog geen afgerond deel van zijn

familie. Maar hij belooft, dat wanneer dat het geval zal zijn, hij dat ter publicatie zal

aanbieden. De soort informatie is voor de families Bouwmans (Weert) voornamelijk in

de diepte. Voor zijn eigen stamboom en voor de genealogie van Jan Bouman gaat het

vooral in de breedte.

Voor het vastleggen van al die gegevens maakt Roland gebruik van het programma

GDP, vooral vanwege de bron-verwerking, maar af en toe gebruikt hij ook Aldfaer.

Indien mogelijk wil Roland onze afdelingsbijeenkomsten bezoeken. Een onderwerp dat

zijn speciale aandacht heeft, is paleografie. Verder verwacht hij van zijn lidmaatschap

de nodige kennis en vaardigheden op te doen en contacten te leggen met anderen.

Via de NGV kan hij ook bronnen raadplegen.

Andere hobby’s van Roland zijn: zingen in een koor, computer-helpdesk voor familie

en vrienden. Ook is hij vrijwilliger bij het Aezel Projek waar hij Perceelsgewijze

Kadastrale Leggers (PKL) voor indexeert. 

Ger Kleinbergen

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Het land van onze grootouders - Nederland een eeuw geleden

Auteur: Ko van Geemert

Cat.nr: 11-GMT

Hoe zag het dagelijks leven er honderd jaar geleden in Nederland uit.

Wat voor werk deden de mensen toen? Hoe was de zorg geregeld?

Wat was in de mode? Hoe onderhielden ze contact met elkaar?

Welke liefhebberijen hadden ze?

Onze grootouders werkten, aten en sliepen en hadden een heel klein beetje vrije tijd. 

Ze werkten op het land, in de fabriek of op kantoor, waren bakker, slager of

melkslijter. Marktkoopman of tabaksteler. Of water-en-vuur mannetje.
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In honderden prachtige en veelzeggende foto’s toont de schrijver het leven van

gewone mensen een eeuw geleden. Hij laat zien hoe hun wereld er toen uitzag. Hoe

het dagelijks brood werd verdiend, hoe ze zich verplaatsten en hun vrije tijd

doorbrachten.

Uitgave 2010 - 191 bladzijden 

De Opstand in de Nederlanden 1568-1648

De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld

Auteur: Anton van der Lem

Cat.nr: 11-LM

‘De Opstand in de Nederlanden’ geeft een aantrekkelijk overzicht van een van de

spannendste tijdvakken van de vaderlandse geschiedenis. De schrijver licht de

ingewikkelde politieke, sociale en religieuze oorzaken van de Tachtigjarige Oorlog en

de scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden op heldere wijze toe.

Het boek is rijk voorzien van bekend én onbekend illustratiemateriaal, veelal in kleur.

De auteur vertelt het fascinerende verhaal van de Tachtigjarige Oorlog aan de hand

van nog altijd actuele thema’s: vrijheid van godsdienst, recht op zelfbeschikking en

recht op medezeggenschap. Met oog voor detail en op basis van de nieuwste inzichten,

maar zonder vertoon van geleerdheid doet hij recht aan alle betrokken partijen: de

katholieken en protestanten, de aanhangers van de Republiek der Verenigde

Nederlanden en de koningsgetrouwen in de Zuidelijke Nederlanden. Voorop staat het

fascinerende verloop van de gebeurtenissen in de Zeventien Verenigde Nederlanden

tegen de achtergrond van de internationale situatie.

Uitgave 2014 - 252 bladzijden

Mysteries in Noord-Brabant

Waargebeurde misdaden, opmerkelijke gebeurtenissen en

onverklaarbare verschijnselen

Auteur: Martijn J. Adelmund

Cat.nr: 11-AMD

Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare verschijnselen die zich

in de eigen streek hebben afgespeeld. Verhalen van lang geleden die een geheel eigen

leven zijn gaan leiden, maar ook recente gebeurtenissen die onverklaarbaar en

onopgelost zijn en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. 33 verhalen zijn

gebundeld, met een duidelijke referentie aan waar het verhaal zich heeft afgespeeld,

zoals ‘De priestermoord te Bergeijk’ en ‘Moord in de Heilige Hartkerk te Tilburg’.

De verhalen in het boek zijn herkenbaar en spannend en met de uitdaging of u de

plaats van het delict durft te bezoeken.

Uitgave 2006 - 159 bladzijden

Co van het Groenewoud
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