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VAN DE REDACTIE

Het stond onlangs in de krant: een D66 kamerlid wil aan minister Plasterk van

Binnenlandse Zaken vragen te onderzoeken of in plaats van de geboorteplaats

de woonplaats van de ouders niet in de geboorteakte vermeld kan worden.

"Ouders geven hun kind natuurlijk graag iets van hun eigen identiteit mee. En

die identiteit hangt ook samen met de plek waar ouders wonen." De vraag

komt voort uit het feit dat steeds meer kinderen worden geboren in een

ziekenhuis dat ver van de woonplaats van de ouders afligt. Het Algemeen

Dagblad meldde al eerder dat baby's die in Delft of Den Haag geboren zijn

gewoon in de gemeente Naaldwijk worden aangegeven. Kom je als kersverse

vader bij het gemeentehuis in Naaldwijk om je zoon of dochter aan te geven,

zal geen enkele ambtenaar controleren of je kindje ook werkelijk in het

Westland geboren is. Op deze manier wordt Naaldwijk ook op het paspoort,

identiteitsbewijs en op alle andere officiële documenten als geboorteplaats

vermeld.

Ik heb ooit gehoord dat het ziekenhuis in Harlingen één verloskamer heeft die

formeel tot Vlielands grondgebied is verklaard, maar ik heb dat niet kunnen

verifiëren. Toch is het een merkwaardige ontwikkeling, die voortkomt uit een

even merkwaardige redenering. Ouders geven al genoeg van hun eigen

identiteit mee aan hun kinderen: de voornamen, familienaam, zelfs hun DNA.

Los van het feit dat het 'vervalsen' van de geboorteplaats voor het trekken van

de horoscoop van het kind rampzalig is, en ook de demografische statistieken

door zo'n vervalsing volstrekt onbetrouwbaar zullen worden, zullen ook

genealogen beamen dat we op authentieke aktes moeten kunnen vertrouwen

als het gaat om het vaststellen van feiten, zoals de geboorteplaats. Het is de

taak van de overheid om dat te bewaken, en niet om de wet zodanig te

veranderen dat de plaats van geboorte in de toekomst verandert in een

willekeurige en ondoordachte keuze van kersverse ouders. Daarom zou ik D-66

graag willen oproepen om hun politieke inzet te besteden aan de échte

problemen van onze samenleving, en niet in te spelen op een volkomen

irrationele emotie waarvan de gevolgen op de lange termijn niet zijn te

overzien.

Anto Neggers

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. 
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Zaterdag 12 december 

Inloopmiddag 13.30 uur tot 16.30 uur

Op deze zaterdag is 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-KPL

(www.ngv.nl/wwwKPL). Voor vragen over en/of problemen met genealogische

programma’s kunt op deze middag terecht bij: Wim van Stek en André van

Damme voor GensDataPro en Johan van Hassel voor Aldfaer.

Bovendien kunt in u onze bibliotheek de in- en uitvoergidsen van GensDataPro

inzien. In voorgaande jaren bleken deze bijeenkomsten voor menigeen van

bijzonder nut.

Zaterdag 9 januari 

Nieuwjaarsbijeenkomst  13.30 uur tot 16.30 uur

Na een niet te lange voordracht om 13.45 uur heffen wij het glas op het

Nieuwe Jaar

Dinsdag 16 januari

Lezing: Fotodatering

U heeft vast nog ergens oude familiefoto’s

liggen, maar als de betrokkenen niet meer

leven, is het vaak moeilijk te achterhalen wie

er op de foto’s is afgebeeld en wanneer of

waar de foto’s zijn gemaakt. 

Een datering van een foto geeft antwoord op

het ‘Wanneer?’ maar kan in combinatie met

andere gegevens ook tot een antwoord op de

vragen ‘Waar?’ en ‘Wie?’ leiden.

Tijdens de voordracht van dhr. Peter

Eyckerman komen de volgende vragen aan

bod:

Carte de visite 1901-1903
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* Hoe kun je oude foto’s het best dateren? 

* Welke elementen zijn daarbij van belang?

* Welke dateringsmethodes zijn er en op welke bronnen kunnen we

terugvallen?

* Wat kunnen we eventueel nog meer afleiden uit de inhoud van een foto?

Op http://spoorzoeker.petereyckerman.be vindt u meer over wat de heer

Eyckerman allemaal doet.

Dinsdag 16 februari

Lezing: Het naamrecht vanaf ca. 1800 

De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) in

1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Aan de

hand van veel voorbeelden zal de heer Wim Zondag een overzicht geven van

geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf ca. 1800 tot heden. Ook hoe

wij aan onze namen zijn gekomen komt in het kort aan de orde. Als extra

bezienswaardigheid zullen ook enkele akten van ons koningshuis worden

getoond.

Voorts zal het een en ander verteld worden over de achternamen vroeger in

en over voornamen (mooie, leuke, grappige, gekke en rare) namen, die

vroeger en vooral tegenwoordig gegeven worden. Ook de mogelijkheid om je
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achternaam of voornaam te veranderen komt aan bod, alsmede hoe

ambtenaren van de burgerlijke stand omgaan met het naamrecht van de in

ons land wonende vreemdelingen. Tot slot ook aandacht voor het nieuwe

naamrecht (keuzemogelijkheid van de ouders voor de naam van de vader of

de moeder), de registratie van partnerschappen en het voltrekken van

huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen; ook enkele nieuwe

ontwikkelingen wat betreft huwelijksvoltrekkingen en het zelf doen van

stamboomonderzoek.

Aan het begin van de lezing wordt aan een ieder een overzicht uitgereikt van

de belangrijkste wijzigingen van de burgerlijke stand vanaf 1800 tot heden en

aan het eind een overzicht van het huidig naamrecht in Nederland. Kortom een

bijzonder en geamuseerd kijkje in de keuken van de burgerlijke stand en het

naamrecht in Nederland.

CURSUSSEN:

Het bestuur is voornemens om in 2016 weer een aantal cursussen voor u te

verzorgen. Graag willen we nagaan voor welke cursussen na twee jaar nog

belangstelling is.

U verplicht zich nog tot niets, wel krijgt u als eerste de mogelijkheid van

inschrijving. Geef uw voorkeur per mail aan via cursussen@kpl.ngv.nl ;

vermeld daarbij of u de cursus in het voorjaar of het najaar wilt volgen.

Het gaat om de volgende zeven cursussen (aantal dagdelen en globale

cursusbedragen tussen haakjes): 

Genealogie Beginners en Gevorderden (3x - € 37,50);

Aldfaer Beginners en Gevorderden (2x - € 25,00);

Paleografie Beginners en Gevorderden (6x - € 70,00) en 

GensDataPro (4x - € 45,00).

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur vergadert op de woensdagen 6 januari en 17 februari 2016. Hebt

u onderwerpen waarvan u wilt dat het bestuur die bespreekt, stuur die dan

naar voorzitter@kpl.ngv.nl.

SPOREN

Op 13 april 2016 vindt de korte afdelingsledenvergadering plaats. Daarin

staan de financiële en secretariële jaarverslagen centraal. Bovendien is een

agendapunt hoe Kempen- en Peelland met de sociale media (Facebook,

Twitter ed.) om zou kunnen gaan.
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Na een korte pauze gaat het over twee sporen: 

Het Spoor Bijster, 

waarin we met elkaar proberen vastgelopen onderzoeken op gang te brengen,

en 

Interessante Sporen. 

Daarin kunnen leden in een korte presentatie van maximaal 10 minuten iets

vertellen over een aardige vondst of een voor het lid interessante

deelonderzoekje. Denk u er deze maanden vast over na.

U kunt uw bijdrage van tevoren mailen (bv. als PowerPoint of Word-document)

naar secretaris@kpl.ngv.nl. Er wordt dan voor gezorgd dat uw bijdrage op de

beamer klaarstaat.

Dik Jager

MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-11-2015, landelijk totaal 7810 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 304 en 27 bijkomende leden

Nieuwe leden

Dhr H.L.R. Van Geninden Brasschaat (B)

Dhr H. van Gils Rijen

Dhr P.J.A. Hurkmans Asten

Dhr M. Tromp Veldhoven

Dhr F.H.J.M. Wiggers Weert

Einde lidmaatschap

Dhr L. Damstra Eindhoven

Mw W.E. Landa Eindhoven

Dhr C.A.M. Schutjes Eindhoven

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE OP WOENSDAG 14 OKTOBER NAAR HET

HEEMKUNDE MUSEUM Het KASKE.

Ieder jaar organiseert onze afdeling Kempen- en Peelland een excursie naar

iets dat interessant en of informatief is voor genealogen. Dit jaar was dat het

heemkundemuseum Het Kaske in Poppel in België, net over de grens ten

zuiden van Tilburg. Dat Poppel een grensgemeente is werd meteen duidelijk.

Voor het museum staat een standbeeld van de vriendschap tussen België en

Nederland, met naast elkaar een Belg met een zak friet en een Hollander met

een grote kaas! Met 13 leden werden we gastvrij ontvangen door de heem-

kundekring Nicolaus Poppelius vzw.

Toon van Gestel die heel veel

familie heeft in die streek had een

pak Poppelse Jan Hagel koeken

meegenomen voor de gastheer en

de bezoekers. Het zijn keiharde

koeken, die we konden soppen in

onze koffie! 

Het kerkhof van Poppel is een paar

jaar geleden geruimd en de

heemkundekring heeft foto’s

gemaakt van alle honderden

grafstenen. Via een pp konden we

deze grafstenen bekijken met erbij

de uitleg van allerlei details. Er

zitten veel bekende namen tussen! 

Het heemkundemuseum is in het

voormalige oude gemeentehuis van

Poppel gevestigd. Het wordt ge-

sponsord door bedrijfsleven en

vrienden in Poppel. Het laat over

drie etages de gehele geschiedenis

van de streek zien. We hebben

heel veel informatie gekregen over

onze  voo roude rs  in  deze

grensstreek. Daarnaast hebben we

ook veel materialen gezien die

onze voorouders gebruikten in die

tijd en in die streek. Al met al een

gezellige, heel informatieve

middag!

Foto Henriëtte Hardeman-Emans

Foto Henriëtte Hardeman-Emans
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Foto Ger Kleinbergen

Wie niet meekon met deze excursie en toch nieuwsgierig is naar alle

informatie kan zelfstandig het museum bezoeken. Het is iedere 2e zondag van

de maand geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak voor groepen.

Het is gesloten op algemene feestdagen en in de maanden december, januari

en februari. Toegang 2 euro, adres: Dorp 64, B-2382 Poppel  België. 

Zie voor meer en actuele info de website: Heemkunde Poppel.

VERSLAG GENEALOGIE CURSUS NAJAAR 2015

Dinsdag 27 oktober was alweer de laatste workshop van de driedelige cursus

Genealogie.

De cursus bestond uit drie

onde rde len  en  w e rd

gegeven door Dhr. Anton

Neggers. Het eerste deel

begon met de inleiding in

de genealogie, waarin

uiteen gezet werd hoe men

een eerste opzet kan

maken van een stamboom.

Belangrijk daarbij zijn de

bronnen waaruit men kan

putten om gegevens van de

familie te krijgen. Men kan

dan denken aan de

Burgerlijke Stand (vanaf

1811), en de DTB’s (doop-

trouw- en begraafboeken

tot 1810). Verder zijn van belang de genealogische databanken op het

internet, zoals het BHIC, RHCe en WieWasWie. Besproken werden ook de

genealogische computerprogramma’s, zoals Aldfaer en GensDataPro, om er

een paar te noemen, om al die gevonden informatie vast te leggen. En hoe

zorg je voor een goede bewijsvoering. Elke cursist had zijn eigen laptop

meegenomen zodat nieuwe informatie ook direct kon worden vastgelegd. Dat

kon zijn informatie het computerprogramma betreffend, of gegevens die direct

opgevraagd worden uit een voor de cursist onbekende bron.

Het tweede deel betrof de aankleding van de stamboom en de additionele

bronnen. Welke informatie kun je vinden om je stamboom aantrekkelijk te

maken. De secundaire bronnen zijn daarvoor bijzonder geschikt. Er bestaan

Bevolkingsregisters met adressen van familieleden en samenstelling van de

gezinnen op een bepaald moment. 
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Foto Ger Kleinbergen

Foto Ger Kleinbergen

Denk aan de volkstellingen

in een bepaald jaar,

belastingregisters van voor

1810, en Hoofdelijke om-

slag vanaf 1811. Eveneens

Digitale bronbewerkingen

in Nederland en België en

de  vele Gerechtelijke en

Notariële archieven.

In de derde en laatste workshop werd stilgestaan bij de bijzondere bronnen.

Hieronder verstaan we o.a. de Militieregisters, Patentregisters, Verklaringen

van overlijden, Criminele rechtspraak, Cijnsregister en Verpondings-

registers van voor 1810. Als we een archief willen bezoeken, hoe gaat dat dan

en wat kunnen we daar raadplegen. Tot slot wat doen we met al dat

gevonden materiaal. Blijft het in mappen staan of op de harde schijf? “Sunt”

om dat alles niet openbaar te maken en anderen te laten delen in je vondsten.

Uit de opmerkingen van de groep en de vraagstelling bleek al gauw, dat een

ieder toch al wel iets bijzonders had gezien tussen al dat materiaal. 

E en  k le ine  pub l ica t ie  in

bijvoorbeeld in “De Twee

Kwartieren”, het Genealogisch

Tijdschrift van Kempen- en

Peelland, zou kunnen leiden tot

vragen of aanvullingen van lezers.

Gebleken is, dat de cursus

voorziet in een behoefte en dat

de informatie en de verhalen van

de cursusleider bijzonder werden

gewaardeerd.

Een paar cursisten wilden graag hun mening geven over de gevolgde cursus.

- Ik was al zo'n beetje verslaafd geraakt aan genealogie, maar door zijn

geestdrift en enthousiasme ben ik nu helemáál niet meer te stoppen. Mijn

stamboom ben ik op eigen houtje gestart, maar nu weet ik meer over de
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sóórten stambomen, waar ik nog meer informatie vandaan kan halen en hoe

het er ongeveer aan toe ging in het verleden. Als hier een vervolg op komt,

ben ik zéker weer van de partij!

- Als je met onderzoek naar je voorouders begint kun je via internet al gauw

veel primaire gegevens vinden. De verleiding is dan groot om je te laten

meeslepen en voor je het weet heb je een “boom als een bos”. En dan? Er

is basiskennis nodig om structuur en overzicht te krijgen. En inspiratie is

wenselijk om de vraag te beantwoorden wat je met al die gegevens kunt

doen, naar ordening, presentatie en conclusies. De cursus Genealogie voor

beginners geeft inzicht in wat genealogie is en is heel nuttig om begrip te

krijgen van wat afgelopen eeuwen geregistreerd is en waarom. Dan weet je

wat in de archieven te vinden is en hoe je die stukken moet kwalificeren. Dat

was ook de reden van mijn deelname. De cursus voldeed aan mijn

verwachtingen. Eigenlijk meer dan dat. Anton Neggers biedt met zijn

ervaring en kennis en door zijn drive dat over te brengen allerlei

handreikingen en ideeën voor je eigen project. Ik merkte deze meerwaarde

ook bij andere cursisten. Een vervolg zou ik toejuichen. 

De cursusleider gaat zich hierover beraden.

Ger Kleinbergen

KOPIJ ... MAAR NATUURLIJK HEEFT U DAT!

De redactie van De Twee Kwartieren heeft u geregeld om kopij gevraagd. Het

is op dit moment een probleem om ons genealogisch tijdschrift, zonder in

herhalingen te vallen, te vullen met kopij van voldoend kwalitatief niveau. Dit

kunnen wij samen gemakkelijk doen indien u onderzoeksresultaten in de vorm

van kwartierstaat, parenteel of stamreeks, tegengekomen wetens-

waardigheden, uw genealogische ervaringen, ontdekte fouten, curiosa, enz.

instuurt. Dit zorgt ervoor dat het tijdschrift interessant blijft voor u als lid én

lezer. Hiertoe zijn rubrieken zoals ‘Ik ben het spoor bijster van ...’ , ‘Het

fotobidprentje van …’ en ‘Leden helpen Leden’ in het tijdschrift opgenomen.

Echter blijft de redactie afhankelijk van uw inbreng en uw hulp. Houd uw

kennis niet voor u alleen, maar deel deze met onze lezers van De Twee

Kwartieren. Lezers hebben dan ook de mogelijkheid u verder te helpen bij een

vastgelopen onderzoek. En kunt u op uw beurt hen verder helpen.

De redactie ontvangt uw bijdragen graag uiterlijk 1 februari 2016. Kopij dient

het liefst per e-mail (bij voorkeur op A4-formaat, lettertype Tahoma punt-

grootte 9) gestuurd te worden naar redactiedtk@kempenenpeelland.ngv.nl 
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER van ...

Reactie op ik ben het spoor bijster van ...Philippus Theewes 

Vraag van dhr. Helmus in het septembernummer op blz 65, in het kort:

Gegevens van Philippus Theeuwes  J.m. van Balen in Brabant x Edam Geref

30 mrt 1806 met Aagje Deutekom, winkelierster, ged De Rijp, 4 feb 1781.

De speurtocht naar Philippus Theewes was een taaie, maar het is gelukt hem

op te sporen. 

Ik ben begonnen met het doopboek van Balen in de provincie Antwerpen 

('in Brabant'), via http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters. 

Niets gevonden, zelfs de familienaam Theuwes (en andere spellingen) kwam

niet voor. Ook niet in het doopboek van de plaats Baal (Tremelo) in de

provincie Vlaams Brabant. De DTB- en BS-gegevens in Edam gaven ook geen

nadere aanwijzingen.

Via zoeken op internet en via www.archieven.nl ontdekte ik dat de combinatie

Philippus Theuwes verschillende keren in Friesland voorkwam. Met de

gegevens van www.allefriezen.nl heb ik een fragmentgenealogie van de Friese

Theuwes samen kunnen stellen. Daarbij viel op dat in het notarieel archief in

Gaasterland (1814) de koopman Pieter Johannis Theuwis voorkomt, die op dat

moment in Overpelt (provincie Belgisch Limburg) woont. Omdat Overpelt

slechts 18 km. van Balen ligt, ben ik gaan zoeken in het doopregister van

Overpelt. 

Het resultaat: 6 april 1781: Philippus Jacobus, zoon van Arnoldus Teeuwis en

Joanna Wiericks ex Frisia, doopheffers Joannes Kelchtermans namens Simon

Teeuwis en Anna Maria Truijens namens Helena Wiericks. Gezien de hier

weinig voorkomende naam Philippus, het jaar 1781, de nabijheid van Balen en

de vermelding 'ex Frisia' moet dit wel de gezochte Philippus Theeuwes zijn.

Misschien heeft hij Balen als geboorteplaats opgegeven omdat hij daar op

jonge leeftijd naar toe verhuisd kan zijn?

Arnoldus/Arent Teeuwis en Johanna Wierink zijn getrouwd te Joure 

op 28 mei 1780.

Verder onderzoek kan worden gericht op Friesland (Theeuwis komt verspreid

over de provincie voor) en Overpelt.

René van Lotringen, 0592-785331
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WIE O WIE IS TOCH MIJN OUDST BEKENDE VOOROUDER?

Door Peter van der Linden, secretaris Kwartier van Nijmegen.

Sinds ik me bezighoud met onderzoek naar mijn stamboom duiken er steeds

twee mogelijke lijnen op. Parenteel (1) begint met Peter Maessen en parenteel

(2) met Thomas Henrick Deliss. Zijn dat verschillende personen, of toch niet?

Uitgaande van de gegevens uit de DTB-boeken die ik verzameld heb, denk ik

tot nu toe van wel. Maar als je kijkt vanaf de 3  generatie bij beide parentelene

lopen ze 100% parallel. Hoe zit dat nu? Vandaar dit verhaal in uw

afdelingsblad De Twee Kwartieren en de bijbehorende vraag: Wie o wie is toch

mijn oudst bekende voorouder? Wie kan me daar bij helpen?

“Kwartier Peter van der Linden”

1 Petrus Ronny Nicolaas van der Linden, *1948, geboren in Vlaardingen, 

de schrijver van dit verhaal.

2 Gelinus Johannes van der Linden, 1918-2000, geboren in Vlaardingen. 

4 Pieter van der Linden, 1873-1959, geboren in Vlaardingen. 

8 Pieter van der Linden, 1840-1922, geboren in Vlaardingen. 

16 Arij van der Linden (1800-1881), geboren in Vlaardingen.

32 Pieter Hendriksz. van der Linden (1756-1823), geboren in Vlaardingen. 

64 Hendrik van der Linden (1735-<1811), geboren in Gerwen 

(hier begint het verhaal van mijn Brabantse oorsprong), zoon van

Simon Petersz. van der Linden () en Catharina Martinus Donkers. Hij is

gedoopt op 29-07-1735 in Gerwen (NB). Hendrik is overleden in

Vlaardingen_Ambacht. Hendrik trouwde, 19 jaar oud, op 11-05-1755

in Vlaardingen met Anna Sebilla Verbeek (Beekmans, van

Exteren), 24 of 25 jaar oud. Anna is geboren in 1730, dochter van Pieter

Beekman en N.N.. Anna is overleden in Vlaardingen-Ambacht.

128 Simon Petersz. van der Linden is geboren op 11-08-1707 in Gerwen,

zoon van Petrus Jochemsz van der Linden) en Maria Peeters. Hij is

gedoopt op 11-08-1707 in Gerwen. Simon is overleden op 30-06-1773 in

Gerwen, 65 jaar oud. Simon trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1732 in

Nederwetten met Catharina Martinus Donkers, 20 jaar oud.

Catharina is geboren op 15-05-1712 in Nuenen ( Hoijdonk), dochter van

Martinus Arnoldus Donkers en Maria Jan Driessen. Zij is gedoopt op 17-

05-1712 in Nederwetten. Catharina is overleden op 22-07-1776 in

Nuenen, 64 jaar oud.

256 Petrus Jochemsz van der Linden is geboren op 06-08-1680, zoon van

Joachim Jan Maessen van der Linden en Anna Claessen. Petrus is

overleden. Petrus trouwde, 52 jaar oud, op 02-11-1732 in Nuenen met
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Maria Peeters, 60 jaar oud. Maria is geboren in 01-1672 in Lieshout,

dochter van Jacob Isaac Peeters en Maria Aerts. 

Zij is gedoopt op 11-01-1672 in Lieshout. Maria is overleden.

(Parenteel Peter Maessen)

512 Joachim Jan Maessen van der Linden is geboren in 1650, zoon van

Johannes Peeter Maessen en Johanna. Joachim is overleden. Joachim

trouwde met Anna Claessen. Anna is geboren omstreeks 1660. Anna

is overleden op 10-05-1702 in Stiphout, ongeveer 42 jaar oud.

En:

512 Joachim Jan Maessen (van der Linden) geboren. omstreeks 1650,

overleden op vrijdag 6 augustus 1723 (ongeveer 73 jaren) te Stiphout. 

Verschillende schrijfwijzes: 

Joachim Jansen, Joachim Jan Massen 

(1) trouwt op zondag 24-10-1677 te Budel Anna Claessen, geb.

omstreeks 1660, overleden op woensdag 10-05-1702 (ongeveer 42 jaren)

te Stiphout, dochter van Nicolaus Jan WILLEMS (geb. omstreeks 1640)

en Maria Hendrix van Luijtere (geb. omstreeks 1640).

(2) trouwt op zaterdag 9-05-1705 te Mierlo met

Gertrudis Jacobs Gielis

Tot hier loopt het kwartier van persoon 1 voor de volle 100% gelijk  met zowel

het parenteel van Peter Maessen, geboren omstreeks 1590 en overleden op

09-12-1648 in Mierlo als met dat van Thomas Henrick Deliss ook geboren rond

1590 en gestorven voor 04–12–1659. 

Vanaf hier lopen de lijnen uiteen!

(Parenteel Peter Maessen)

1024 Johannes Peeter Maessen is geboren in 1620, zoon van Peter

Maessen en Hanrica. Johannes is overleden op 02-05-1706 in Mierlo,

85 of 86 jaar oud.(Rooms-Katholiek begraafboek 1632-1651, 1656,

1660-1673, 1694-1715; pagina 137v, toegangsnummer 8078,

inv.nr.16; opmerking: qui vespere mensae accumbens morbo

epileptico subiectus inopinate et improvise extinctus est annorum

viginti v..us).
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Een andere datum die wordt genoemd voor zijn overlijden is: vóór 9 mei 1676

in Stiphout (?), gebaseerd op de gegevens over de functie dat hij daar

uitoefende, namelijk : schepen  van 1669-1676.

Bericht van rentmeester BATTEM op het rekest van Dirck LAMBERTS, Jan

MAESSEN, Henrick JANS en Jan MATHIJSSEN pachters van de pastorale en

geestelijke goederen onder STIPHOUT hem 7 februari toegezonden. 

Vanwege de grote hagelslag kan men volstaan met de betaling van de helft

van de gewone jaarbedragen. (Datering: 9 maart 1656, pagina 119, Stiphout,

toegangsnummer 178, inventarisnummer 198, bron Raad van State, 

genoemde plaats Stiphout).

Johannes trouwde met Johanna. Johanna is geboren in 1620. 

Johanna is overleden in 1669, 48 of 49 jaar oud. 

Kinderen van Johannes en Johanna:

1. Antonius Maessen, geboren omstreeks 1640, overleden 11 februari

1695 te Nuenen. Antonius is overleden op 11 februari 1695 in Nuenen. 

(Bron: begraafboek Nuenen 1685-1704, 77v).

2. Margareta Maessen, geboren in 1641, overleden 3 november 1704 te

Mierlo. Margareta Maessen, kleindochter van Petrus Maessen – oudst

bekende voorvader - is begraven op 3 november 1704, oud 62/63 jaar

bij overlijden, in leven echtgenote van Johannes van Grootel.

3. Thomas Maessen, geboren omstreeks 1650. Thomas is overleden.

4. Petrus Maessen, geboren 25 januari 1654. Petrus is overleden.

5. Joachim Jan Maessen (van der Linden), zie 512.

6. Henricus Maessen, geboren rond 1660. Henricus is overleden.

7. Hendersken Maessen, geboren in 1660. Hendersken is overleden in

1698, 37/38 jaar oud.

Of:
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(Parenteel  Thomas Henrick Deliss)

1024 Jan Maessen is geboren  omstreeks 1620, overleden vóór

09–05–1676, trouwde Lijneke Joachims, geboren  omstreeks 1620,

overleden omstreeks 1676 (ongeveer 56 jaren) 

Kinderen van Jan en Lijneke

1. Antonis Jan Maessen, geb. omstreeks 1640, 

2. Joachim Jan Maessen, geb. omstreeks 1650, 

3. Henrick Jan Maessen, geb. omstreeks 1650 

4. Jenneken Maessen, overl. vóór 09–05–1676, tr.

 Lambert Antonis, geb. omstreeks 1650 

5. Hendersken Maessen, geb. omstreeks 1655, 

 overl. op dinsdag 21–01–1698 (ongeveer 43 jaren) te Stiphout (NBr) 

6. Thomas Jansen MAES, geb. omstreeks 1655 

Niet verder uitgezocht, tak gaat verder als Maes 

"Nog verder zuidwaarts (van de kerk) ligt het Kasteel, zynde een zeer hoog en

zeer oud gebouw..." .

Een document dat me naast de DTB-begraafboeken wat meer over Peter Maessen

te weten doet komen zijn brieven van de commissie van de schepenklerk van

Hapert, Loon en Kerkcasteren voor  Peeter Maessen  21.8.1618 [6785]. Eerst volgt

er een lijst met namen en vervolgens kun je bij het daarbijbehorende

inventarisnummer het betreffende document vinden:
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FAMILIENAMEN : Achelen van, Anthoine, Anthonissen, Beijhaerts, Bempde

van den, Berckel van, Bouckaert, Brecht van, Broechoven, Bruheze[n] van,

Couthals, Cramen, Denis, Dijcke van de[n], Donckers, Eijck van, Emmichoven

van, Empel van, Erberts, Essche van, Eulleman, Fabri, Geffen van, Geritssen,

Ghijssels, Grevenbroeck van, Hermans, Hoffstadt van der, Huybrechts, Le

Comte, Le Muene [dubieus], Maessen. 

BHIC 1107 Microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel AUDIENCIERSREKENINGEN

of rekeningen van het ZEGELRECHT,inventarisnummer 20799, REKENKAMER

DELEN 1613 – 1618,  15 microfiches, Microfiche 15 inventarisnummer 20799

periode 1613-1618 : 

{plattegrond van de Stepecol/Steepecolck}

Schepenakte - JAN CORSTGENS, wonende te Mierlo, en CATALIJN

CORSTGENS, en MERIKE CORSTGENS, broer en zusters, hebben vercocht aan

PEETER die LOUWE een jaarl. rente van 10 gl. uit een huis met land te Mierlo

op Steepecolck neven erf. der erfg. Art Meusen en erf. Peeter Maessen en

van erf. der erfk. Thomas die Blockmaecker tot voor op de gemeynstraet. Nog

uit een akker genaamd Cuylemansacker (een zille groot) neven erf. Goert

Wijnnen en erf. Anthoenis Nelis en van erf. der erfg. Thomas die Blockmaecker

tot op erf. Mathijs Driessen en Jan Gulden. Nog uit een akker ts geh. opt

Broeck geheten den Runshoff, neven erf. Joest Hermans en de erfg. Marten

Moenis en voorts op de gemeynstraet. Nog uit een eusel op Stepecolck neven

erf. Henricxke Arriaens, wed. van Anthoenis die Mol en erf. Mathijs Driessen

en van erf. Goert Peters tot op een wech. Nog uit een dries neven erf. Peeter

Maessen en van erf. der erfg. Rover Henricx tot op erf. der pastorije van

Mierlo. Met voorwaarden. Get.: PH/CS 3 feb. 1620 In de marge: aflossing in

mei 102., 1619/1621
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Uit bovenstaande schepenakte uit 1620/1621 kun je - zij het voorzichtig

geformuleerd - opmaken dat er op de Ste(e)pecolck de  volgende families

woonden: de erfgenamen van Art Meusen,  Peeter Maessen, de kinderen van

Thomas die Blockmaecker, Goert Wijnnen, Anthoenis Nelis, Mathijs Driessen

en Jan Gulden. Verder Henricxke Arriaens - weduwe van Anthoenis de Mol ,

Goert Peters en de erfgenamen van Rover Henricx. 

Iets verder op ‘t Broeck wonen nog Joest Hermans en de erfgenamen van

Marten Moenis. De namen Steepecolck en ‘t Broeck komen tot op de dag van

vandaag nog terug als buurtschappen in de gemeente Mierlo.  

De verbanden tussen de genoemde  personen is via de aktes in de DTB-

boeken uit die tijd en plaats vaak nauwkeurig te achterhalen. Zo wordt de

naam Gulden, om precies te zijn Catharina Gulden, genoemd als doopgetuige

bij de geboorte van een zoon van Margaretha Maessen (kleindochter van Peter

Maessen

(Parenteel Peter Maessen)

2048 Peter Maessen is geboren in 1590. Peter is overleden op 09-12-1648

in Mierlo, 57 of 58 jaar oud. Peter trouwde met Hanrica. Hanrica is

geboren in 1590. Hanrica is overleden, volgens onderstaande akte op

25 augustus 1624.

Kinderen van Peter en Hanrica: 

1. Margareta Maessen, geboren in november 1615, 

 gedoopt op  8 november 1615 in Nuenen, Margareta is overleden
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Deze gegevens komen uit de archieven van het BHIC (Archief van Noord-

Brabant: vader: Petrus Maessen; moeder: Hanrica; getuigen Johannes Jans,

Agnes Maessen; DTB Nuenen Rooms-Katholiek doopbook 1615 -1670, 

pagina 11, toegangsmummer 8084, inv. nr. 1; opmerking: meter is uit Mierlo).

2 Johannes Peeter Maessen, geboren in 1620, zie 1024

Of:

(Parenteel  Thomas Henrick Deliss)

2048 Thomas Henrick Deliss is geboren omstreeks 1590, overleden vóór

04–12–1659 , tr. Henrixken Peter Mattheeus, geb. omstreeks

1590, overl. vóór 25–09–1626 

Kinderen van Thomas en Henriken;

1. Peterken Thomas Henrick Deliss, geb. omstreeks 1610, 

tr. Goijaert Aerts, geb. omstreeks 1615

2. Jan Maessen, geb. omstreeks 1620, zie 1024

3. Matheus Maessen, geb. omstreeks 1620. 

4. Hendersken Maessen, geb. omstreeks 1620,  

tr. Jan Goortsen van Cauwenbergh, geb. omstreeks 1620. 

5. Gertruijt Maessen, geb. omstreeks 1620 

tr. Jan Janssen van den Boomen, geb. omstreeks 1620.

6. Catharina Maessen, geb. omstreeks 1620, overl. omstreeks 1659

(ongeveer 39 jaren),  

tr. Adriaan Rombouts, geb. omstreeks 1620.

7. Perijneken Maessen, geb. omstreeks 1660 
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Wat zijn nu de verschillen tussen deze twee parentelen? 

Vanaf  Petrus Jochemsz  van der Linden zijn ze identiek. De verschillen zitten

in de generaties daaraan voorafgaande. 

1. De vrouw van Peter Maessen heet Hanrica – bij Thomas Henrick Deliss

is de naam Henrixken; gaat het toch om dezelfde persoon?

2. Hanrica overlijdt volgens de begrafenisakte op 25 augustus 1624.

3. Het aantal bekende kinderen bij Peter en Hanrica is twee: Margaretha

en Johannes Peeter Maessen. Bij Thomas  en Henrixken zijn het er zes,

waaronder wel Jan (Johannes) Maessen, maar geen Margaretha.

Is deze Jan Maessen dezelfde als in parenteel  van Peter Maessen:

Johannes Peeter Maessen?

Ingezonden dhr. Peter van de Linden.

VACATURE DE TWEE KWARTIEREN

De redactie van De Twee Kwartieren bestaat op dit moment uit vier leden. 

Een lid van de redactie heeft aangegeven per 1 januari 2016 zijn  werk-

zaamheden voor De Twee Kwartieren te beëindigen.

De redactie is daarom met SPOED op zoek naar een REDACTEUR (m/v)

Benodigde kennis:

- voldoende ervaring op het gebied van genealogie;

- taalkundige ervaring en feeling (spelling, interpunctie, woordkeuze,

tekstindeling);

- kundig om zelf artikelen te schrijven over o.a. diverse aspecten binnen

de genealogie en aanverwante wetenschap(pen);

- goede contactuele eigenschappen 

(overleg met inzenders van artikelen).

- indien mogelijk kennis van het opmaken van teksten.

Per kalenderjaar verschijnen vier edities van De Twee Kwartieren. Ongeveer

een maand voor verschijnen vindt een redactievergadering plaats. Voor

reiskosten en mogelijke andere kosten bestaat, naar redelijkheid, een

vergoeding door de afdeling.

Informatie: Anton Neggers 0411-684548
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EEN ZEEUWSE HELD ALS VOORVADER VAN EEN 

EINDHOVENSE JONGEN?

Genealogie heeft een extra dimensie als je zelf kinderen krijgt. Na de geboorte

in Eindhoven van mijn zoon Chris besloot ik eens goed na te gaan of het

verhaal dat hij via zijn overgrootmoeder Naerebout van een held zou

afstammen, hout sneed. In Vlissingen staat aan de Boulevard nog steeds het

standbeeld van de loods en mensen-

redder Frans Naerebout. Hij kijkt

daar, in de buurt van zijn stadgenoot

Michiel Adriaanszoon de Ruyter, uit

over de Westerschelde. 

Zijn bekendste heldendaad was het

redden van de bemanning van de

Oost-Indiëvaarder ‘Woestduijn’ in

augustus 1779. Door de onervarenheid

van een Texelse loods in Zeeuwse

wateren was dit fregatschip met een

kleine 100 opvarenden bij Vlissingen op

een zandbank gelopen. Het weer was

zo slecht dat de reddingboot van de

VOC weigerde uit te varen. Frans en

zijn oudere broer Jacob ondernamen

in noodweer tot twee keer toe een

geslaagde reddings-poging.

Een artikel in de Rotterdamsche

Courant van 27 juli 1779 verhaalt van

de heldhaftige pogingen van deze

gebroeders NARREBOUDS en enkele

anderen om de schipbreukelingen te

redden.

Op 14 april 1780 werd hun als dank

een zilveren medaille en 23 dukaten

uitgereikt. Verschillende lofdichten (o.a.

van Jacobus Bellamy en Rhijnvis Feith)

werden aan hen opgedragen. Het

toneelstuk ‘De Gebroeders Naerebout’

uit 1792 door Adriaan Loosjes werd na

die tijd veel opgevoerd.
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De wederwaardigheden van Jacob

Na de redding nam Jacob zijn leventje als visser weer op. Voor de schipbreuk

had hij bij zijn vrouw Zijtie Visser drie kinderen verwekt: Mattheus (1770)

genoemd naar zijn vader, Cornelia (1772) naar de moeder van zijn vrouw en

Johannes (1774). Van Jacob is verder alleen bekend dat hij begin 1781, toen

Engeland de oorlog had verklaard aan de Republiek, met zijn broer op een

kruisvaart voor de kust van Walcheren een Engels scheepje genaamd

'Endeavour' innamen en opbrachten in Vlissingen.

De wederwaardigheden van Frans

Als gevolg van deze daad werd Frans in 1781 als loods in Rijksdienst

genomen. Twee jaar later kwam hij in dienst van de ‘Oostindischen

Maatschappij ter Kamer Zeeland’. Omstreeks die tijd speelde hij een

belangrijke rol bij het voorkomen van een muiterij op het schip Barbestein.

In 1788 wist hij het voor de kust van Westkapelle in moeilijkheden verkerende

schip Zuiderburg te bereiken en naar Plymouth te loodsen. Zeven jaar later

bracht hij in een soortgelijk geval de Voorland buitengaats, maar moest zelf

wel tot Kaap de Goede Hoop meevaren. In de tussenliggende jaren raakt hij

in Engelse krijgsgevangenschap. Deze boden hem een baan aan die hij

(uiteraard) weigerde. In de eerste jaren van de 19  eeuw was hij één van dede

loodsen die de Nederlandse vloot onder leiding van admiraal Verhuell van

Texel naar Boulogne wist te brengen. Een aanstelling als loods betekende

geen vast salaris. Een loods werd per tocht betaald. Zijn gezin dat naast zijn

vrouw Saartje uit twee zoons (Matteewis en Levinus) en vier dochters

(Catharina, Levina, Jacomina en Gerendina) bestond, had het dus niet breed.

Zeker toen Frans in 1796 door de Engelsen krijgsgevangen werd gemaakt. De

VOC wilde wel een halve wedde betalen, maar dat weigerde zijn vrouw

principieel met de woorden: “Mijn man is geen halve loods.”

Aan het eind van zijn leven werd hij lichtwachter (1808) en sasmeester (1812)

van de stad Goes. Een maand na het overlijden van zijn vrouw werd hij in

1816 benoemd tot Broeder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Nog geen

twee jaar later overlijdt hij in Goes en krijgt een indrukwekkende begrafenis.

Helden

De stammoeder Pieternella Hamers uit Veere, zou de dochter zijn van de

commandeur Jacob Hamers, die meestreed bij de Slag bij Kijkduin. In de 17de

en 18  eeuw werkte een aantal familieleden Naerebout als loods aan boordde

van schepen van de Republiek onder bevel van o.a. Tromp, Witte de With en

Van Kinsbergen. Thuis in Veere en later in Vlissingen kregen de broers

natuurlijk hun heldhaftige verhalen te horen. In 1863 besloot Koning Willem

III bij wet dat altijd een van de schepen van de Nederlandse Loodsdienst de

naam ‘Frans Naerebout’ zou dragen. Bij het onderzoek bleek bovendien dat

elke huidige Naerebout afstamt van de vader van dit moedige tweetal. 
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Conclusie

De Eindhovense jongen is geen directe afstammeling van de ‘echte’ held

Frans, maar van zijn iets bescheidener gebleven oudere broer Jacob. In het

Zeeuwse volkslied (1919) staat trouwens geen voornaam …..:

Geen dierber' plek voor ons op aard,

Geen oord ter wereld meer ons waard,

Dan, waar beschermd door dijk en duin,

……….

Dat immerhoog in eere houdt,

den onverschrokken Naerebout.

………..

Zoo blijven wij met hart en mond,

Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

Derk Jager verruilde in het begin van de 20  eeuw een klein Gronings dorpjeste

aan de Dollard voor het ‘verre’ Vlissingen. Daar werkte hij op de postboot naar

Engeland. Zijn sociale vangnet was zoals in die tijd gebruikelijk de

(protestantse) kerk. Kort gezegd: hij werd verliefd op de dochter van de koster

en de rest is (familie)geschiedenis……

Stamreeks Naerebout

Mattheus (ca. 1665 –

voor 1710) x Pieternella

Hamers (ov. voor

1710), ws. dochter van

commandeur Jacob

Hamers. Zijn broer de

l o o d s  ( ! )  P i e t e r

Naerebout werd te

Veere in 1709 als

voogd over hun twee

kinderen aangesteld.

hieruit
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Jacob Naerebout (ca. 1691- voor 1719) x Maria van Catz

hieruit

Mattheus (ca. 1714 -1803) x Catharina Spruijt (ca. 1713 – ca. 1778)

hieruit

Jacob (1743-1793) x Zijtie Visser (1745-1839) [en zijn jongere broer Frans

(1748-1818) x Sara Johanna Hoevenaar]

hieruit

Matthewis (1770-1814) x Wilhelmina van Vlaanderen (1772-1839)

hieruit

Cornelis (1813-1875) x Johanna Stroo (1811-1889)

hieruit

Antheunis (1838-1920 ) x Angeline Nobels (1849-1925)

hieruit

Johanna Elizabeth (1885-1964) X Derk Jager (1876-1962)

hieruit

Christiaan Johannes Jager (1922-1992) x Jeanne Wilhelmina Bodaan (1919-

2015)

hieruit

Jacobus Derk Jager x Catharina Teeuwen

hieruit

Christiaan Jacob Jager

Een genealogie van het geslacht Naerebout is te vinden op mijn website

www.dikjager.nl. Vragen, aanvullingen of correcties kunt u sturen naar

dikjager@hotmail.com.

Literatuur: 

‘Man te Roer’ door Dignate Robbertz

'Frans Naerebout', Jacob Stamperius [1890]

'Frans Naerebout', J. L. Nierstrasz jr. [1826]

Rotterdamse Courante [27-07-1779]

Haerlemsche Courante [5-8-1779]

Digitale bronnen:

www.wikipedia.org lemma Frans Naerebout

www.dbnl.org/tekst/jous009vert01_01/jous009vert01_01_0005.php

www.stiboz.nl/index.php/dossiers-knop/woestduyn

www.stiboz.nl/index.php/dossiers-knop/muiterijopdebarbestein

www.goes.nl/gemeentearchief/digitaal-museum_43053/item/de-goese-jaren-

van-frans-naerebout_131691.html

Ingezonden dhr. Dik Jager, Eindhoven
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN: .... 

ANNA MARIA VAN DEN BOOMEN - VAN DER LINDEN (1857-1925)

De geboortedatum op het bidprentje van Anna Maria van der Linden komt,

zoals wel vaker het geval is, niet overeen met die in haar geboorteakte.

Volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop wordt zij geboren op

zaturdag 20 juni 1857 om drie ure des morgens, als dochter van Hendrikus

van der Linden, wever, en Sophia Christina Söhngen, zijne echtgenoote. Haar

grootvader Hendrik Söhngen is veldwachter in Geldrop, en afkomstig uit

Hannover. Haar vader overlijdt te Geldrop op 17 november 1858, als Anna

Maria nog maar één jaar oud is. Haar moeder hertrouwt op 31 januari 1861

te Geldrop met de timmermansknecht Johannes Kuijpers uit Someren. Uit dit

huwelijk worden nog vijf kinderen geboren. Anna Maria en haar zus Johanna

blijven niet bij hun moeder, maar wonen bij haar grootouders van

moederskant. Op 5 oktober 1883 verhuist ze naar Sint-Oedenrode.

Op 6 mei 1885 trouwt Anna Maria te Best met de vijfentwintigjarige

timmerman Franciscus van den Boomen, zoon van Petrus van den Boomen en

Maria Catharina van Kraaij. Hij is geboren te Best op 12 oktober 1859. Zij

krijgen twee kinderen, een zoon en een dochter. In het bevolkingsregister van

1890 komt Franciscus voor als houtkoopman. Na de dood van zijn vrouw op

18 juni 1925 woont hij als alleenstaande in Naastenbest. Hij overlijdt te Best

op 9 april 1936.
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KWARTIERSTAAT VAN HARM EN BERN REKER
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Ingezonden dhr. E.A.G. Reker
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OMZWERVINGEN VAN EEN ZEEUW IN BRABANT 

JACOBUS DUNCAN (1752 - 1806)

Zijn exacte geboortedatum is niet bekend, maar zijn ouders waren Cornelis

Duncan x Anthonia Pluimpot en hij is, net als zijn zus Levina, geboren in

Brouwershaven. Op 24-04-1775 werd hij op recommandatie van de Magistraat

van Zierikzee meerderjarig verklaard. Rond die tijd behaalde hij ook de titel

Meester, wellicht in Leiden.

Op 12-04-1777 trouwt hij in Zierikzee met Jacoba Cornelia Steenaart. Hij was

toen schepen van Zierikzee en dat bleef hij tot 1781. Op 3-3-1780 deed hij iets

hoogst onaangenaams naar zijn vrouw en kinderen. Details daarover zijn op

internet niet te vinden maar hij werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf.

Wellicht door goed netwerken kreeg hij gratie van de Stadhouder, maar werd

wel verbannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Kort nadien duikt hij

op in Aalst (NB).

Op 5 juli 1782  koopt hij in Aalst van Monsieur Wouter van Gaal, regerend[1]

Borgemeester, voor niet minder dan 825 gulden "Een huijsinge hoff Boomgaart

en aangelag aan 't kerkeijnd groot een Loopense een en een halve Roede,

nevens erve de eene sijde Johanna Anthonij Tomas en de weduwe Rogier van

Dommelen, d'ander sijde Hendrik Moolemans, d'een eijnd de kindere Jan van

Dijk d'ander eijnd de Gemeene Straat", "aan te vaarden bij het passeeren

deezes, gereserveert nogtans zoodanige huur als Johannis Manuel Brocx

secretaris deezer Heerlijkheijd ingevolge Huurcontract daaraan is hebbende

welke den verkrijger in deezen zal moeten gestant doen.". In de prijs

inbegrepen zijn “Brandhout, Torff, een nieuwe visbun, Kruijwagen, Biestelling,

Schoorsteen Kleeden, Bonenstaaken, Erwte Rijzen en Ladder". Kortom,

bepaald niet de eerste de beste bouwval, als buren de plaatselijke notabelen

en de secretaris die een deel van dat huis huurt.

Op 26 januari 1784  stelt Mr. Jacobus Duncan zich borg voor f 600 ten[2]

behoeve van twee kinderen "zig thans te zijnen huijze bevindende zijnde

genaamt  /:zoo hij zijde :/ Cornelis Marinus en Jacoba Cornelia Rijzendaal,

kinderen van Jan Rijzendaal in slands Dienst ter Zee". Voor elk kind dus f 300

en als onderpand voor die borgstelling verbindt hij zijn huis en toebehoren.

De koster noteert in het begraafboek dat op 2 maart 1784 is begraven: Jacoba

Cornelia J Rysendaal [3]

Amper een jaar later, op 29 mei 1784  verkoopt Duncan voor 710 gulden (dus[4]

mer ruim f 100 verlies!) aan Monsieur Jan van der Velden het gekochte

perceel. Daarvan wordt door de koper f 410 meteen betaald en worden de

resterende f 300 door de koper wegens de borgstelling dd 26e januari 1784

“in trust geconsigneert" bij de secretaris.
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Einde verhaal, zo zou je denken. Met uitzondering van wat er in Zierikzee is

gebeurd lijkt het allemaal niet zo interessant.

Maar dan komt opeens op 31 juli 1784  een beëdigde verklaring van[5]

Goverdina van der Heijden en Johanna Smulders, die verklaren dat op

woensdag den 21 's-middags in de herberg van Goverdina is gekomen “Anna

Maria de Ham, dienstmaagt van den Heer Mr Jacobus Duncan. met haar

zuster, zeggende aan de eerste comparante zulke off dier gelijke woorden: Dat

is nu een groot verschil, buijten gisteren wanneer met mijn Heer was want nu

ben ik aff", waar op de eerste comparante repliceerde: “dat is nu uw loon en

waarop dezelve Anna Maria de Ham verhaalde met ruzie van haaren Heer te

zijn afgeraakt er bij voegende dat haar niets meer smerte dan dat het kind

niet hadde konnen mede neemen. Waarop een der comparanten aan haar

vroeg is t dan uw kind /: denoteerende daarmeede t kind welke de Heer

Duncan aan zijn huijs hadde :/ en dezelve daar op weeder repliceerde Jaa het

is mijn kind want het heeft vijff dagen mijn Borsten gezogen op welk gezegde

de Eerste Comparante aan haar vroeg hoe hebt gij dat gedaan, en allen

zonder hulp te kwamen, waar op dezelve antwoorde: ik had zulx bij de

secretaris vrouw gezien, die toen dezelve in de knauw kwam op de schoot

hadde en zoo heb ik het ook gedaan, haare zuster daar teevens bijvoegende:

Dien verdoemde Hond en Judas heb ik de gehele week horen zeggen 't is

Oomtjens kind, daar tog de geheele Waerelt wel beeter weet, Dat den

anderen daage de Heer Duncan ten huijze de Eerste comparante ingekomen

zijnde, dezelve eerste comparante tot hem zijde, is dat nu voor haar Loon dat

gij ze /: denoteerende daarmeede zijn genoemde Dienstmaagt :/ braaff

geslagen hebt, waarop denzelve antwoorde: Jaa zij had mij Eerst geslagen en

op welke een en ander gezegden en woordenwisselingen Willemijna dogter

van de Eerste Comparante zijde Mijn Heer Zij /: denoteerende daarmeede

zijne voorsz Dienstmaagt :/ zijde dat haar Meest speet haar kind niet hadde

kunnen meede neemen, waar op denzelve Repliceerde, heeft zij dat gezegt,

dat het haar kind was, waarop de bijde comparanten als uijt een mond

antwoorde Jaa, en dat het zelfs vijff dagen haar Borsten hadde gezogen,

waarop den zelven als in een hevigheijd Repliceerde die Donderse Caugilje ik

heb nu meer dan een jaar haar Fatsoen bedekt en gaat zij dat nu nog zelf

uijtbrengen! En verklaarde de Eerste Comparante wijders dat des Saturdags

daar aan volgende te haaren huijze is ingekomen den Moeder van genoemde

Anna Maria de Ham, tot welke de zelve zijde De menschen zeggen dat uw

dogter wederom swaar is, waarop dezelve repliceerde dat kan wel waar zijn

dat het zoo is maar ingeval het zoo is zal ik hem het jong thuijs stuuren.”

En verklaarde de Tweede Comparante meede wijders, dat van tijd tot tijd aan

het huijs van de Heer Duncan als Naasten Werkende, genoemde Anna Maria

de Ham haar meermaalen verhaald heeft, dat de twee kinderen /: waar van
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nu een overleeden :/ welke aan het huijs van de Heer Duncan waren, de haare

waren en dat niemand ander dan de Heer Duncan vader van bijde dezelve was

en meede dat zij het oudste aan het huijs van de heer Duncan zonder eenige

de minste hulp dan die van haaren Heer hadde gebaart, en ter Wareld

gebragt, Vijff dagen in dat huijs verborgen en gehouden, en vervolgens door

denzelve haaren Heer om Een hondert twintig guldens jaarlijks was in de kost

en gepassing besteed bij Huijbert Smulders aan de heijde tot Waalre, dan dat

de plaats op welke van het Tweede kind gekwamt hadde aan niemand wilde

off mogte zeggen.”

Voorwaar, een opmerkelijke verklaring. Duncan is amper uit Aalst verdwenen

en de verhalen komen los. Uit de tweede hand echter en geen verklaring van

Anna Maria van Ham zelf. Maar waar rook is ….

Op dezelfde dag, 31 juli 1784 legt Dingena van Engeland, huijsvrouw van[6]  

Jan van Bakel een verklaring af "dat van tijd arbijdende ten huijze van de Heer

Mr Jacobus Duncan alhier woonagtig Anna Maria de Ham Dienstmaagt van

dezelve haar meermaalen verhaald heeft, dat de twee kinderen waarvan nu

een overleede welke aan het huijs van genoemde Heer Duncan waaren, de

haare waren, dat zij van bijde dezelve moeder was en niemand anders dan

haaren genoemde Heer vader van bijde dezelve, dat zij zulx voorgenoemde

Anna Maria de Ham verschijde Rijsen aan de Heer Duncan heeft hooren

zeggen en verwijten, en dat dezelve aan haar al meede  meer dan eenmaal

heeft verhaald, dat zij het oudste aan het huijs van de Heer Duncan zonder

eenige de minste hulp dan die van haaren voorsz Heer heeft ter wareld

gebragt vijff dagen in dat huijs verborgen gehouden en vervolgens door

haaren voorsz Heer om Een hondertwintig guldens jaarlijks in de kost en

oppassing besteed bij Huijbert Smulders aan de heijde tot Waalre en meede

dat zij van het tweede tot Boxtel hadde gekraamt, en dat kind aldaar bij den

Domimee was gedoopt. En verklaarde de Comparante wijder dat op

Donderdag den 22e dezer den Heer Duncan aan haar comparante heeft

gezegt dat Annemie, denoteerende daar meede zijne genoemde dienstmaagt,

kwalijk hadde gedaan van alles wegens de voors kinderen, te huijze van de

weduwe Kouwenberg tot Gennip te verhalen en dat zij beeter zoude gedaan

hebben en alles laaten zo als het was."  Ook deze verklaring werd onde eede

bevestigd. Echter, evenals de vorige, een veklaring uit de tweede hand.

Goed 3 maanden later, 9 november 1784  verschijnt Jan van der Velden voor[7]

schepenen. Het is de dag van het transport van het door hem gekochte huis.

Maar Jan had inmiddels begrepen dat het huis was bezwaard met 600 gulden

ten behoeve van de twee kinderen genaamd Cornelis Marinus en Jacoba

Cornelia Roozendaal (waarvan een inmiddels overleden), dus nog f 300

resterend, dat Duncan dat beslag nog niet had opgeheven door betaling van
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300 gulden en dat Jan van der Velden daarom weigert het huis te betalen en

Duncan aansprakelijk houdt voor alle kosten, schaden en interessen van dien.

Op 3 december 1784 wordt door Mr Jacobus Duncan bij publieke verkoop een

grote partij meubelen en andere goederen geveild: 136 kavels brengen 207

gulden op.  De geldkwestie over het huis wordt min of meer geregeld en op[8]

11 december 1784  vindt het transport plaats. Jan van der Velden betaalt 410[9]

gulden en houdt de secretaris verantwoordelijk voor de resterende 300 gulden.

Duncan vertrekt uit Aalst en krijgt op 14 maart 1785  vsn schepenen van[10]

Aalst een ontlastbrief mee. Hij bleek bij zijn komst in Aalst namelijk geen

ontlastbrief ingeleverd te hebben.

En ongetwijfeld tegen beter weten in verklaren schepenen op 29 juni 1785[11]

desgevraagd bovendien “ter Requisitie van den Heer Mr Jacobus Duncan, dat

den Heere Requirant geduurende deszelfs  inwooning alhier, zijnde van de

Maand Julij 1782 tot de Maand November 1784 alle bij hem verschulde Slands

en Dorpslasten heeft betaald en zig voorts zoodaanig /: voor zoo verre ons

bewust :/ heeft gedragen dat nooijt eenige klachten wegens deszelfs

comportement aan den Geregte alhier zijn geschiet, off ons zijn

voorgecoomen". 

Een half jaar later, zonder duidelijke aanleiding doch op verzoek van den Heer

Mr Jacobus Duncan, op 17 januari 1786 , verklaart Peeter Egelmeer dat hij[12]

op 4 November 1784 ten huize van Mr J. Duncan op de kar van Goort

Andriessen een klein kind heeft geladen, dat kind buiten de Jurisdictie van

Aalst heeft gevaaren, aldaar 't kind heeft afgeladen en met de lege kar weer

terug is gekomen. En verklaart Johannes Moolemans dat hij na 't vertrek der

kar met Den Heer Mr J Duncan door 't gantsche huijs is gegaan, overal heeft

rond gezien, geen kind of iets van die natuur meer heeft gezien off gevonden

in t zelve huijs en ook nimmer t zelve kind, zeedert dien tijd weeder aan t

zelve huijs heeft gezien. Beide verklaringen worden onde eede bevestigd.

Op 28 juni 1793  verklaren Burgemeester, Scheepenen en Raad der Hoofd[14]

en Residentie Stad [te weten: 's-Hertogenbosch] dat den Rentenier Mr

Jacobus Duncan in jaare 1785 met zijne huijshalding en huijshalderin Anna

Maria Schneider, en zijnen zoon (sic!) Cornelis Marinus zig hier zelfs heeft

geëtableert, in agt Jaaren tijd, zig heeft opgehouden en teegen zijn goed

gedrag, geene klagten zijn ingekoome. Deze Anna Maria Snijder is in 1765 in

Aarle-Rixtel geboren; een huwelijk is niet gevonden. In 1793 wordt een

inventaris opgemaakt van het gemeentelijke secretariaat van Aalst en daarbij

verklaren schepenen dat zij van de weduwe Brocx f 270 ontvangen hebben in

mindering van f 300 door de Heer Duncan onder wijlen Secretaris Brocx

geconsigneerd en voorts op de 3e Juli 1793 een som van f 30 . De schuld [13]
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van f 300 is dus terecht en wordt op 3 juli 1793 aan Duncan uitbetaald, die

daarbij moppert over nog te ontvangen interesten. [15]

Hier eindigen de belevenissen van Jacobus Duncan in Aalst. De lezer(es)

trekke zijn of haar conclusies.

Enig verder onderzoek maakt duidelijk dat Jacobus Duncan en Anna Maria

Snijders in 1790 in Kleef (D) woonden want op 24 juni werd aldaar hun

dochter Anna Carolina Louisa Duncan geboren. Eveneens zijn in Kleef de

dochters Christina Wilhelmina Frederica en Levina Maria geboren evenals zoon

Jacobus Antonius (1789). In 1812 en in 1830 worden te 's-Hertogenbosch nog

twee zoons geboren: Charles Guillaume Chrétien en Wilhelmus Fredericus. 

Het is mogelijk dat er naast de hier genoemde kinderen nog andere zijn

geboren.  Voor een meer volledige levensloop zal informatie uit het Zeeuws

archief en wellicht informatie uit het archief van Kleef nodig zijn. 

Vrijwilligers en/of nieuwsgierigen gezocht!

Bronnen:

[1] A0202-20 fol_023v 05-07-1782 Wouter van Gael verkoopt voor f 825  huis hof en aangelag

[2] A0202-14 fol_158  26-01-1784 Mr Jacobus Duncan stelt zich borg voor 2 kinderen

[3] DTB Aalst inv.nr. 1.9 folio 37v  overlijden

[4] A0202-20 fol_032v 29-05-1784 Jacobus Duncan verkoopt aan Jan van der Velden een huis

en aangelag

[5] A0202-14 fol_169v 31-07-1784 Verklaring door Goverdina van der Heijden en Johanna

Smulders

[6] A0202-14 fol_171v 31-07-1784 Verklaring door Dingena van Engeland 

[7] A0202-14 fol_179v 09-11-1784 Jan van der Velden weigert betaling voor het huis wegens

f 300 beslag

[8] A0202-24 fol_051  03-12-1784 Publieke verkoop door Jacobus Duncan van meubelen en

andere goederen

[9] A0202-14 fol_181v 11-12-1784 Jan van der Velden ontvangt f 410 en consigneert de

secretaris voor de rest

[10] A0202-14 fol_183v 14-03-1785 ontlastbrief voor Jacobus Duncan

[11] A0202-14 fol_192v 29-06-1785 verklaring van goed gedrag

[12] A0202-14 fol_214v 17-01-1786 Verklaringen van Peeter Egelmeer en Johannes Molemans

[13] A0202-15 fol_092  02-05-1793 Verklaring van ontvangst van f 300

[14] A0202-15 fol_095v 03-07-1793 verklaring Den Bosch over goed gedrag Jacobus Duncan

en Anna Maria Schneider

[15] A0202-15 fol_094  03-07-1793 Jacobus Duncan verklaart f 300 ontfangen te hebben van

Jan van der Velden

Ingezonden door dhr. Jacques Haubrich, Eindhoven
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VOOR U GELEZEN

Afdelingsbladen:

GroninGEN, september 2015

- Aanzet tot een genealogie Nap, door Evert de Jonge. Van patroniem in 1610

via Oud Rechterlijk Archief, tot familienaam Nap rond 1700.

- Genealogie van Jan Allerts, door Arie Buurma.

Allerts, Alderts, Jans, Doekes.

Kwartier van Nijmegen, september 2015

- Kwartierstaat van Frans David van Wijck, door Frans van Wijck.

Van Wijck, Van der Stoel, Weinssen, Osnabrugge.

Threant, 2015, nr. 4

- Parenteel van Luytien Jans (Westerbeek), door C.M.A. van Krimpen.

Van Luytien Jans in 1697 in Oosterwolde tot Koendert Pieters Westerbeek

in 1831 in Nijensleek.

- Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer, door Age Stiksma.

Heuker, Nijcoops, Dirks, Meertens, Weersing, Harmens, Huisinge.

Heemkundekringen:

Oirschot, Van Den Herd, 2015, nr. 3

- Achtergronden; Familie Mielet van Coehoorn.

Op 6 november jl. is het boek Velder en Heerenbeek. Oorsprong en

toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud, gepresenteerd. Het

beschrijft de geschiedenis van twee prachtige landgoederen, Velder en

Heerenbeek. Het boek is verkrijgbaar via www.picturespublishers.nl.

Dit artikel gaat over een gedeelte van die geschiedenis namelijk over de 

familie De Girard de Mielet van Coehoorn. Beschreven wordt een belangrijk

stuk genealogie van deze familie die in 1852 eigenaar wordt van het

landgoed Heerenbeek. 

Thorn, ‘De Kroetwès’, september 2015

- Voor galg en rad opgegroeid, door Peter Geuskens.

Piet Goet, de moordenaar van Johan Filip baron Van Waes. Deze laatste zou

in 1759 door Piet zijn doodgeschoten. Het artikel beschrijft de klopjacht op

Piet Goet. Zijn hele leven, van jongen tot doorgewinterde dief met zijn

familie en vrienden. Verrassend, dat er zoveel informatie over dit soort

mensen te vinden is in de diverse archieven.

- Lijsten van Stadhouders van de Leenhof van Thorn, door Frans Daemen †.

De leden van een leenhof vertegenwoordigden de leenheer, de abdis.

Ger Kleinbergen.
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

De Vrede van Utrecht - 1713

Auteurs: David Onnekink en Renger de Bruin

Cat.nr: 11-OKK

De eerste wereldwijde oorlog - de Spaanse Successieoorlog - eindigde in 1713

met de Vrede van Utrecht. De Nederlandse Republiek, geallieerd met Engeland

en het Keizerrijk, speelde een sleutelrol in dit conflict dat werd uitgevochten

in zowel Europa als Noord-Amerika. 

De Vrede van Utrecht zorgde ervoor dat de expansie van Frankrijk tot staan

werd gebracht en geldt nog steeds als de bakermat van de moderne

internationale betrekkingen. 

In dit boek wordt door de lens van deze oorlog en vrede de politieke en

culturele constellatie van de vroegmoderne wereld geanalyseerd. 

Aandacht wordt besteed aan internationale betrekkingen, diplomatie,

continentale en maritieme oorlogvoering, propaganda, publiek debat,

slavenhandel, kolonisatie en religie. 

De auteurs gaan ook uitgebreid in op de onderhandelingen in Utrecht, de

lokale geschiedenis, de festiviteiten naar aanleiding van de vrede en latere

herdenkingen.

Uitgave 2013 - 120 bladzijden

Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad

Utrecht

Verhaal achter de Vrede van Utrecht

Auteur: Augustinus Freschots

Cat.nr: 11-FSS

In de jaren 1712-1715 verbleef een kleurrijk internationaal gezelschap in

Utrecht om een einde te maken aan de Spaanse Successieoorlog, met als

resultaat de Vrede van Utrecht. De stad was het politieke middelpunt van

Europa en beleefde gouden tijden. 

Talrijke gelukzoekers trokken naar Utrecht om een graantje mee te pikken.

Opera- en toneelvoorstellingen, bals en diners zorgden voor vermaak. 

De vele hoge heren brachten een vrije sfeer en losse zeden met zich mee.

De anoniem in het Frans gepubliceerde ‘Amoureuze en pikante geschiedenis

van het congres en de stad Utrecht’ beschrijft de verborgen genoegens van

bewoners en bezoekers van de stad, in de traditie van de Franse

schandaalkronieken van die tijd. Onderzoek in de Utrechtse archieven heeft

aangetoond, dat het waarheidsgehalte van de verhalen veel hoger is dan altijd

is aangenomen. Ook de naam van de auteur is achterhaald: de Utrechtse

leraar Italiaans Augustinus Freschots.

Uitgave 2013 - 176 bladzijden
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Woensel - een kerkgeschiedenis voortgestuwd door vijftien eeuwen

Auteur: G.A.M. Strijards

Cat.nr: 14-SAS

Woesel - Woncelle - Woensel - eens een open ruimte in een donker bos, met

een altaar gewijd aan Wodan. In de zevende eeuw komen er missionarissen

een kerkje stichten dat uitgroeit tot een groot en machtig bestuurscentrum.

Het geheel staat onder leiding van een deken die het ganse Kempenland - dat

zich uitstrekt tot ver in het huidige België - administreert. 

Later verrijst er een Augustijner klooster, dat vermaard is om zijn boekerij en

geleerde monniken. Maar er ontstaan ook misoogsten, hongersnoden, ziekten,

godsdiensttwisten en oorlogen met vijandelijke inkwartieringen; legertroepen

komen en gaan. Er wordt geplunderd, verkracht en gemoord. Veldslagen

worden geleverd. Duitse huurlingen volgen Spaanse soldaten op, de Franse

‘Zonnekoning’ laat zich gelden, gevolgd door Oostenrijkse piekeniers.

Weer Franse troepen, ditmaal met een revolutionair élan. Napoleon verliest

‘zijn’ slag bij Waterloo. De Nederlandse troepen verzamelen zich ook nu weer

op de Woenselse Heide. De moderne tijd dient zich aan via de industrialisatie.

De historie van de Sint Petruskerk in Woensel - voor en na de reformatie, 

de discriminatie van de katholieken, de maatschappelijke ontwikkelingen en

de emancipatie van het katholieke volksdeel in Nederland weerspiegelt zich in

de kerkbouw en wordt dan ook uitvoerig besproken.

Uitgave 2015 - 393 bladzijden

MEDEDELING BIBLIOTHEEK

In het najaar is de eerste aanvulling op de ‘Catalogus bibliotheek 2015’

verschenen. De aanvulling is (gratis) verkrijgbaar op de lezingavonden bij de 

PR-informatietafel.

Co van het Groenewoud

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. Zowel vragen als antwoorden worden in “De Twee Kwartieren”

gepubliceerd, mits daartoe geschikt. 

E-mail: redactiedtk@kempenenpeelland.ngv.nl 
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INDEX: DE TWEE KWARTIEREN over het jaar 2015 samengesteld

door Henk Unij

Aalst van 113. Aanstoots 48. Aarendonck van 49. Aarts, 19, 112. Achelen van 103.

Achter van de 69. Adams 53. Aerts 17, 76, 100, 105. Aken van 70. Akeren van 21.

Andriessen 117. Anthoine 103. Anthonissen 103. Antonis 81, 102. Antonisz 84. Appels

23. Arriaens 103, 104. Arts 112. Asten van 84. Asveld van 21. Audenhoven van 68. 

Baar van den 62, 63. Baas 84. Bakel van 63, 76, 79, 81, 116. Balen van 65. Barbara

82. Batenburg van 84. Battem 101. Bax 16. Bebber van 18. Beek van 22, 55. Beekman

99. Beekmans 99. Beeks 46. Beer de 49. Beers van 54, 66, 68, 84. Beerse van 68.

Beijhaerts 103. Beijssens 79. Bekker de 50. Bekx 82. Bellamy 107. Bempde van den

103. Berckel van 103. Berg van de 74. Berg van de 12. Bergers 5. Berk van de 16. Berk

van den 12. Berkelmans 49. Bertens 18, 19. Bervoets 39. Bierkens 50, 51. Biggelaar

van de 50. Blockmaecker 103, 104. Bodaan 110. Boer van den 17. Boezem van den 36.

Bogaert van der 50. Bommel van 49. Boogaard 79. Boogaard van den 75-77. Boorn van

den 5. Borger 112. Borneviel 35. Borsch van den 17. Borst 11. Bosch van den 18, 51.

Bouckaert 103. Boudewijns 84. Bouman 87. Boumans 87. Bouwens 68. Bouwmans 61,

87. Bouwmeester 10. Bracht

van 84. Brande van den 39. Brangers 48. Brants 79, 82. Brecht van 103. Brekelmans

18. Brewel 5. Brinkman 64. Brinkman(n) 34, 35, 64. Brittijn 35. Brocx 114, 117.

Broechoven 103. Bronkhorst 84. Bronswijk van, 38. Brouwers 21. Bruheze(n) van 103.

Brussel van 84. Buren van 36. Burgmans 19. Burgundien van 66. Bussel van 18. 

Castelijns 53. Catz van 110. Claessen 100. Claver de 85. Comte le 103. Cools 39.

Coopal 15, 16. Copal 13, 14. Coppelmans 39. Corstgens 103. Cort de 23. Coursel van

67. Couthals 103. Cox 34. Cramen 103. Cuijck van 68. Cuijten 4, 76. 

Daems 112. Dale van 49. Dalen van 48. Dams 61. Dee 35. Deetman 5. Dekker 5.

Deliss 99, 100, 105, 106. Denis 103. Deunhouwer 61. Deutekom 65. Dijcke van den

103. Dijk van 10, 19, 114. Dijkers 84. Dinther van 78. Dirck 80. Dircks 76, 77.

Dommelen van 114. Donckers 103. Doncquers 69. Donkers 69, 78, 99. Doomen 113.

Doorn van 112. Driessen 99, 103, 104. Drijssen 84, Drunen van 12, 23, 76, 77. Dulken

84. Duncan 114-118. Dungen van den 12. 

Ebben 49 Eekerschot van 14, 16. Egelmeer 117, 118. Eijck van 48, 103. Eijsen van

84. Ekerschot van 13-15. Elderen van 5. Eliëns 5. Emmichoven van 103. Empel van

103. Engeland van 116, 118. Engelen van 34. Erberts 103. Erp van 78, 80. Esch van

21. Essche van 103. Essel van 70. Eulleman 103. Evers 5. Exteren van 99. 

Fabri 103. Feith 107. Fellinger 48. Francis 78. Franken 73-75. 

Gaal van 114. Gabbeecq van 84. Gael van 118. Galen van 84. Geboers 72. Geerts 78.

Geffen van 77, 79, 103. Gelderen van 49. Geldrop van 84. Gennip van 4, 82. Genugten

van 75-78. Geritssen 103. Gerwen van 67. Gestel van 19. Gevers 16. Ghijssels 103.

Gielis 100. Gils van 17, 71. Ginhoven 84. Gloudemans 24. Gloudemans-Janssen 5.

Gompel van 12. Goor van de 72. Goort 79, 80. Goossen 48. Gorp van 49. Govers 47.

Gräfer 48. Greef de 11. Greef (van) de 9. Grevenbroeck van 103. Grohs 36-38. 
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Groot de 22. Grootel van 101, 102. Gross 36. Gubbels 112. Gulden 103, 104. Gurkom

van 22. Gyssen 61. 

Haack 40. Haans 4. Haaren van 23. Hageraats 48. Hal van 12. Ham de 115, 116. Ham

van 68, 81, 82, 116. Hamers, 108, 109. Handel van 84. Haneveer 5. Hanrica 100, 104-

106. Hastenberg van 11. Haubrich 46, 63. Heer de 70. Heerbeecq van 67. Heerebeek

van 16. Heijden van der 24, 79, 115, 118. Heijkants 23. Heijst van 113. Hellings 73.

Helmus 65, 98. Hendriks, 50. Hendrix 51. Henrick 82. 104. Henricx 103, 104. Henrixken

106. Hermans 103, 104. Heseman 40. Hessels 22. Heuvel van den 18, 19. Hobbelen

12. Hoek van de 69. Hoeven 23, 51, 54. Hoevenaar 38, 110. Hoffstadt van der 103.

Hommen 55. Honderoije 84. Honingmans 84, 85. Hoog op' 55. Hooijen 113.

Hoppenbrouwers 69. Houdt van den 23. Hout van 19, 48. Houtum van 11. Huijsdonk

van 84. Hurcks 76. Hurcx 76. Hurk van den 24. Hurks 14, 15. Huybrechts 103. 

Jacobs 84. Jager 35, 109, 110. Jan 78. Jans 101, 105. Janse 45. Jansen 18, 45, 100,

113. Janssen 24. Joachims 102. Jong de 18, 24. Jongbloets 53. Joost 78, 80, 81.

Joosten 75, 76. 

Kastelijns 51, 52. Kasteren van 11. Keeneens 45. Keijzers 47. Kelchtermans 98.

Kemena van 68. Kennis 45, 61, 63. Kerckhofs 39. Kerssemakers 45. Ketelaars 22, 49,

51, 55. Keysers 17. Kievit de 87. Kinderen der 80, 82. Kinsbergen van 108. Klaasens

10. Klaasse 5. Klaassen 113. Kleijnjan 24. Kloos 48. Kluijtmans 17. Klunder 112.

Klunder 112. Knaven 24. Kneepkens 87. Kolk van der 11. Koning de 5.

Kort de 51. Kouwenberg 116. Kraaij van 84. Kreij 84. Krijl 61. 

Laarhoven van 14, 19. Laken 48. Lambert 80. Lamberts 101. Lathouwers 78, 80.

Lavrijsen 5. Leesens 40. Legius 12, 39. Leijten 68. Lemans 85. Lemmers 13. Lepper de

39, 50. Lieshout van 77-79, 81. Lindemans 48. Linden van de 46. Linden van der 45,

61-63, 99, 100, 106. Lodewijks 61. Loij van de 77. Lommel van 49. Loo van de 76, 78,

80. Loo van der 21, 66. Looijkens 18. Loosjes 107. Looy van 39. Lotringen van 5, 65,

98. Louwe die 103. Luijk van 4, 85. Luijtere van 100. 

Maas 39, 54, 77. Maes 102. Maessen 99-104, 106. Maessen (van der Linden). 100.

Margriet 81. Martens 53. Massen 100. Mathijssen 101. Maton 55. Mattheeus 105.

Meelker 38. Meer van de 113. Meijden van de 85. Meijdenberg van den 21. Meijssens

24. Melis 20. Mellebeeckx 39. Merel 48. Mertens-Hendriks 5. Meulders 18. Meulenhoff

85. Meulenhoff van de 84. Meusen 103, 104. Meydenberg van den 20. Moenis 103,

104. Mol van 12. Mol de 104. Mol die 103. Molemans 118. Molenaar 40. Moolemans

114, 117. Moolenaar 41, 42. Moonen 23. Mortel van de 48. Muene le 103. Mulders

17-19, 21-23, 47-55. Mulligen van 10. Mutsaerts 50. 

N.N. 18, 50, 99. Naaijkens 54. Naerebout 107, 109, 110. Nahuijs van 66, 67.

Narrebouds 107. Neggers 43, 50. Neijnens 87. Nelis 103, 104. Nierop van de 85.

Nierstrasz 110. Nieuwenhuijsen van de 81. Nieuwkerk van 77. Nobels 110. Nos van 85.

Nunen van 22. 

Oirschot van 47, 72. Olijslagers 76. Oliviers 70. Oort van 22. Oppers 12 Opstal van

21. Osch van 78. Ostaden van 50. Otters 16. Overdijck van 68. 
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Pas van de 68. Pas van den 21. Peeters, 46, 99, 100. Peijnenborg 53. Pellen 50.

Peperhof 85. Peters 43, 45, 46, 103, 104. Pienk 48. Pierik 48. Pigmans 53. Plasmans-

van Beek 38, 42. Plompers 85. Pluijms 12. Pluimpot 114. Potters 9, 11. Prinsen 51, 55. 

Raaijmakers 11. Raijmakers 78, 80. Rals 85. Rarix 34. Reibergs 18. Reijnders 82.

Reijt van 22. Reker 112, 113. Rembertus 54. Rens 10. Riel van 49, 53. Rietberg 10.

Rietveld van 41. Rijkers 47. Rijnouts 85. Rijzendaal 114. Robbertz 110. Roelofs 73.

Roesen 85. Roessel van 20, 21. Roghmans 34. Roij de 17. Roij van 21, 69, 70, 75-80,

81. Rokers 70. Rombouts 105. Rooij den 20. Rooij van 21, 74, 76. Roosen 17.

Roosenboom 71. Roovers 63. Roozen 17, 51, 54. Roozendaal 116. Rossen 85. Roumen

38. Rovers 61-63. Rust 48. Ruyter de 107. Rysendaal 114. 

Sain de 49. Sam de 49. Sanders 73-75, 77-79, 81, 82. Sandte van 84. Schenkelers 80.

Schepens 16, 67, 69. Schijndel van 12. Schilder 41. Schiphorst ter 40, 41. Schneider

117, 118. Schoot van de 11, 12. Schoven 84. Schröder 5. Schutjens 78, 79, 81, 82.

Schuurman 71. Senders 24. Simonis 5. Simons 79. Slegers 18, 76. Sluiman 112.

Smeets 48. Smets 39. Smits 5, 12, 38, 50, 85. Smolders 42, 47, 82. Smulders 75, 77,

79, 115, 116, 118. Snellaerts 66. Snijder 117. Snijders 118. Snoeren 23. Somers 85.

Sonsbeek van 49. Spaandonk van 21. Spapen 66, 71. Speecx 16. Spijkerboer 9-12.

Spoor 14-16. Spruijt 110. Staal 34. Stael 69. Stamperius 110. Steenaart 114. Steijmans

82. Stiphout van 85. Straten van 51. Stroo 110. 

Tartwijk van 15. Te(e)uwen 34. Teeuwen 34, 35, 110. Teeuwis 65, 98. Teeven 34.

Tenback 48. Teunisse 77. Teunissen 75, 78, 80. Teurlings 49. Teuwen 34, 35.

Theeuwes 98. Theeuwis 98. Theewes 65, 98. Theuwes 98. Theuwis 98. Thienen van

12. Thonies 75, 76. Tibos 81. Tielemans 47. Timmermans 14, 18, 50. Tinke 70. Tomas

114. Tomasse 85. Tred 14. Tret 15. Tright 85. Tromp 108. Tromp du 67. Truijens 98.

Tulder van 4, 52, 53.

Vannuffelen 38, 39. Velden van der 114, 116-118. Ven van de 12, 21, 69, 74-79, 82.

Verachtert 39. Verbaarschot 85. Verbeeck 68. Verbeek 99. Verhagen 68, 75, 77, 79,

81, 82. Verheijen-Blomme 5, 24. Verheijen-Vernooi 43. Verhoeven 11, 21, 68. Verhuell

108. Verhuist 50. Verkroost 4. Vermeulen 74, 75. Vernooij 43. Versantvoort 81.

Verschuijten 76. Verschure 18. Versleeuwen 75. Versteden 11. Versteegen 38.

Versteijnen 69. Vervorst 70, 71. Vialle 61. Visser 108, 110. Vissers 85. Visser-Schüller

5. Vivie 18. Vlaanderen van 110. Vleuten van der 73. Vogels 11, 12. Vollenho van 66.

Vollenhoven van 66. Voorst van 66-68. Voort van de 11. Vorst

van 66-70. Vorst van de 69. Vos 79. Vosshard 44. Vosters 39. Vrinds 17. Vroenhoven-

Boersma van 61. Vromans 47. 

Wagemans 34. Wal van der 40. Walschots 50. Wartelaar 79. Waterschoot 38, 39.

Weert van 73-76. Weijer de 113. Weijer van de 113. Welzen 5. Wens van 35. Wiebold

71. Wiericks 98. Wierink 98. Wijer van de 45. Wijnen 18. Wijnnen 103, 104.

Wildenberg 42. Willem 80. Willem II 53. Willem III 108. Willemke 80. Willems, 100.

Wintelroij van 68. With de 108. Witlox 50. Wolfs 21. Wolfs 19, 20. Wouw van de 54.

Wouw van der 50. Wuyts 39. 

Zeijen 36. 
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