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postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND 

ISSN: 2352-4480  

VAN DE REDACTIE

Het is dit jaar vijfhonderd jaar geleden dat Jheronimus (geseyt Joen) Bosch,

een seer vermaert ende wonderlijc vinder van vreemde drollende ende

seltsame grillen, in zijn geboortestad overleed. Bosch, de zoon van de

kunstschilder Anthonius van Aken en diens eerste vrouw Aleid van der Minne,

werd geboren in het huis ‘In Sint Thoenis’ aan de markt, dat zijn vader in 1462

kocht. Door zijn huwelijk met Aleid Goijaert van de Meervenne, afkomstig uit

gegoede een familie van kooplieden, kwam hij in het bezit van het huis ‘In den

Salvatoer’ aan de deftiger noordzijde van de Bossche markt. 

De familie van Aleid had veel bezittingen in de Meierij, en Jeroen trad in veel

plaatsen op als haar zaakwaarnemer. Kunstschilders werden in de late

middeleeuwen beschouwd als ambachtslieden. 

De stamboom van Jeroen Bosch is terug te traceren tot zijn overgrootvader

Thomas, die vermoedelijk uit Aken kwam en zich in Nijmegen vestigde. De

meeste van zijn mannelijke nakomelingen waren kunstschilders, maar geen zo

geniaal en wereldberoemd als Jeroen, die zelf hertog Filips de Schone tot zijn

clientèle mocht rekenen. 

Hoewel Jeroen Bosch meer dan vijf

eeuwen geleden leefde zijn er,

behalve zijn schilderijen en

tekeningen, ook veel archief-

aantekeningen over hem en zijn

familie bewaard gebleven, vooral in

de rijke schepenprotocollen van de

stad  ’s -Hertogenbosch. Voor

genealogen met voorouders in

middeleeuwse Brabantse steden is

dat een aanmoediging om hun eigen

stamboom aan te kleden met

gegevens uit dat soort protocollen,

en zo hun eigen familiegeschiedenis

te linken aan de wereld waarin

Jeroen Bosch leefde.

Allegorie op de gulzigheid 1490-1500
Jeroen Bosch
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GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven

Begin van de voordrachten 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 

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

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

PR is aanwezig en er kan informatie verkregen worden over het genealogische

computer-programma GensDataPro. 

Zaterdag 12 maart van 11.00 tot 17.00 uur

Genealogiedag Limburg 

(o.a. georganiseerd door Kempen- en Peelland)

Sint Pieterstraat 76211 JM MAASTRICHT

Hoogtepunten van deze dag zijn ongetwijfeld de lezingen o.a. over

afstammelingen van Maastrichtse vondelingen tussen 1814 en 1823 en de

uitreiking van de Limburgse Genealogische Penning. Naast NGV-stands zijn

tientallen informatiestands van Limburgse, Vlaamse, Duitse en andere

Nederlandse organisaties.

Meer info via http://genealogiedag-limburg.nl

 

Dinsdag 15 maart van 19.30 tot 22.00 uur in ‘t Trefpunt

Lezing: Genealogie en Sociale Media

Spreker: Fred Janssen

In deze lezing gaat het over het zoeken naar kennis op Facebook. Op andere

Social Media wordt wel wat gedeeld, maar op Facebook kan toch echt een

beroep gedaan worden op de kennis van collega amateur-genealogen.

De spreker neemt de gebruikers mee door een aantal Facebookgroepen, laat

ze zien hoe ze lidmaatschap kunnen aanvragen en hoe ze berichten plaatsen.
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In het tweede deel van de lezing besteedt de heer Janssen aandacht aan het

vinden van broninformatie op FamilySearch. En dan niet de 'gewone' scans die

veel gebruikers al opzoeken m.b.v. zoekakten.nl, maar echte broninformatie,

vooral van buiten Nederland.

U ziet hoe u een GEDCOM-bestand kunt uploaden, hoe die gematcht wordt

aan de Family Tree en hoe er dan gezocht kan worden naar broninformatie.

Dinsdag 12 april van 19.30 tot 20.00 in ‘t Trefpunt

Afdelingsledenvergadering (voorjaar)

In deze vergadering staat het jaarverslag van de afdeling centraal. Het

jaarverslag wordt u via mail van tevoren toegestuurd. Bovendien is een

agendapunt hoe KPL met de sociale media (Facebook, Twitter ed.) om zou

kunnen gaan.

Na een korte pauze gaat het tot 22.00 uur 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. 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.

Dinsdag 24 mei van 19.30 tot 22.00 uur in ‘t Trefpunt

Lezing: Een genealogische speurtocht in Kempen- en Peelland

Spreker: Peter van der Linden

In deze lezing neemt de secretaris van de afdeling Nijmegen u mee op een

speurtocht naar zijn vroegste familie aan de hand van o.a.

schepenprotocollen uit de dorpen Stiphout, Mierlo, Gerwen en Nuenen.

Naast de vraag wie zijn (voorlopig) echte oudste stamvader is, probeert hij

ook een verhaal te vertellen over het leven van die familieleden tussen

1560 en 1735. Daarbij speelt de 80-jarige Oorlog een belangrijke rol. Hij

staat vervolgens stil bij de overdracht van onroerend goed (huis, grond)

aan de hand van een schepenprotocol:

Hij behandelt daarbij de in de aktes veel voorkomende begrippen, zoals

dries, lopense, lopensaet, gemeynstraat etc. Daarnaast vertelt hij iets over

de bestuursstructuur in die tijd.

Hij toont een aantal overzichten (per 10 jaar) over het verloop van

onroerend goed langs de gemeynstraat (in deze de weg van Stiphout naar

Mierlo) die zich manifesteren in de periode die hij behandelt.
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Verder laat hij zien hoe zijn achternaam Van der Linden zeer waarschijnlijk

ontstaan is, een naam die tot op de dag van vandaag in deze contreien

nog veel voorkomt. En sluit af met een voorlopige conclusie over wie

volgens hem nu echt zijn oudste voorvader is.

CURSUSSEN:

Het Bestuur was voornemens om in 2016 weer een aantal cursussen voor

u te verzorgen. We hebben u via dit tijdschrift en via een Nieuwsbrief

gevraagd voor welke cursussen u belangstelling had.

De respons was tamelijk gering: Aldfaer (1), Paleografie beginners (3),

Genealogie voor Beginners (2), Genealogie voor Gevorderden (5) en

GensDataPro (3).

Het Bestuur heeft besloten om in het voor jaa r   alleen de (nieuwe) cursus

Familiegeschiedenis (Genealogie voor Gevorderden) te starten.

In het na jaa r  beginnen dan - afhankelijk van aanmeldingen - de cursussen

Aldfaer, GDP, Genealogie beginners en Paleografie.

Wat deze najaarscursussen betreft: u kunt uw belangstelling hiervoor nog

steeds kenbaar maken via cursussen@kpl.ngv.nl  U verplicht zich nog

tot niets, wel krijgt u als eerste de mogelijkheid van inschrijving. 

FAMILIEGESCHIEDENIS (Genealogie voor gevorderden)

Op drie dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur gaat Anton Neggers met

u na hoe men van een ‘kale’ genealogie met alleen primaire gegevens

komt tot een Familiegeschiedenis door minder voor de hand liggende

bronnen te raadplegen.

Bestemd voor: oud-deelnemers aan Genealogie voor beginners en voor

leden die al flink wat weten over Genealogie.

Plaats:  't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ EINDHOVEN

Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur

Data: dinsdag 22 maart 

dinsdag   3 mei 

dinsdag 17 mei 

Workshop 1: Bestuur en rechtspraak

- Leenstelsel, heerlijkheden en steden 

- Schepenbank

- Vrijwillige rechtspraak: belangrijkste transacties 

(erfdeling, testament en codicil, voogdijstelling)

- Civiele en criminele rechtspraak

- Casuïstiek
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Workshop 2: Grondbezit en genealogie

- Juridische consequenties

- Middeleeuwse bronnen: cijnsregisters

- Transport en vernadering

- Casuïstiek

Workshop 3: Religie en kerkelijke archieven

- Katholiek en protestant

- Invloed op het dagelijks leven

-  Bronnen: canoniek recht, classis en kerkenraad

-  Casuïstiek

 

De ervaring leert dat een laptop niet noodzakelijk, maar wel handig is.

Aanmelden: via cursussen@kpl.ngv.nl 

U ontvangt een bevestiging met cursuscode.

Betaling cursuskosten: binnen een week na bevestiging aanmelding 

€ 35 voor leden en voor niet-leden € 45.

Overmaken op IBAN NL89 INGB 0005 4957 96 ten name van NGV afd.

Kempen- en Peelland onder vermelding van de ontvangen cursuscode en

het (eventuele) NGV-lidmaatschapsnummer.

In het cursusgeld zijn – naast het lesmateriaal - een kopje thee of koffie

vooraf en in de pauze inbegrepen. Bij overschrijding van het maximum

aantal deelnemers wordt een wachtlijst gehanteerd. De cursus wordt dan

eventueel ook in het najaar aangeboden.

WIJZIGING OMSLAG DE TWEE KWARTIEREN

Al vele jaren bent u, lezer/lezeres van dit blad, gewend aan een omslag

van De Twee Kwartieren in een bloeiende heidekleur met tekst in zwarte

opdruk. Maar de voortschrijdende druktechniek biedt nieuwe

mogelijkheden. Het afgelopen jaar werd de omslag van DTK al met een

professionele kleurenprinter gemaakt waardoor de heide ook een iets

andere tint kreeg. Bij deze techniek maakt het niet meer uit welke

kleur(en) er worden geprint en daarom hebben bestuur en redactie

gekozen voor een opfrisbeurt. De omslag is in wezen nog precies dezelfde

als voorheen, maar de oude landkaart uit 1708 die als achtergrond werd

gebruikt, wordt vanaf nu weergegeven in de originele kleuren. De

heidekleur, typisch voor Kempen- en Peelland, blijft in gebruik als

achtergrond voor de tekstblokken. En van de gelegenheid hebben we

gebruik gemaakt om meteen de uitvoering van achterkant in dezelfde stijl

door te laten lopen.
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D I G I T A L I S E R IN G S P R O J E C T  V A N  D E  N E D E R L A N D S E

GENEALOGISCHE VERENIGING (NGV).

Er is al een aantal keren via een nieuwsbrief en in De Twee Kwartieren een

bericht geschreven dat het digitaliseringsproject op de webstek van

Kempen- en Peelland (KPL) http://kempenenpeelland.ngv.nl  bundels

gescande familiedrukwerk heeft staan die geïndexeerd moeten worden en

waar we de hulp van de leden voor vragen.

Familiedrukwerk en familieadvertenties zoals bidprentjes, geboorte-

kaartjes en rouwadvertenties zijn een dankbare bron van informatie voor

iedere genealoog! 

Binnen de NGV zijn talloze van deze documenten, ook op afdelingsniveau,

aanwezig. Maar helaas (nog) niet voor alle leden toegankelijk. Wat we

natuurlijk graag willen veranderen door het digitaliseren en beschikbaar

stellen van deze documenten via de website van de NGV (www.ngv.nl)

Het digitaliseren van het materiaal zelf is zeker niet het probleem, dit

dankzij twee razendsnelle scanners in het Verenigingscentrum te Weesp.

Echter eenmaal gescand moeten de documenten ook geïndexeerd worden

wat tijd en menskracht kost.  

Wie komt hierbij  helpen? De NGV van en voor leden!

Voor de afdeling, Kempen- en Peelland (KPL), zijn  enkele leden al een

tijdje doende om deze klus te klaren. Wellicht kunt en wilt ook u helpen!

Dat kan zomaar thuis via u eigen computer in en op een tijd die u zelf

schikt. 

Meer details over het digitaliseringsproject en de werkwijze kunt u, nadat

u bent ingelogd  lezen op de webstek van Kempen- en Peelland 

http://kempenenpeelland.ngv.nl  onder het item digitalisering (links onder).

ventueel kunt u voor meer informatie ook een e-mail sturen naar 

scanbeheer@kpl.ngv.nl en na ontvangst van die e-mail zal Astrid Magielse-

Dix zo spoedig mogelijk antwoorden of contact met u opnemen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur vergadert op de woensdagen 6 april en 25 mei 2016. Hebt u

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

naar voorzitter@kpl.ngv.nl.

Dik Jager

2  secretarisde
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-02-2016, landelijk totaal 7401 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 291 en 27 bijkomende leden

Nieuw lid

Mw. L. Bredée-van Ginkel Nuenen

Mw. P.E. Jansen Nuenen

Dhr. F.S. van der Meijden Son en Breugel

Dhr. P. Meijer Son en Breugel

Dhr. M.W.A. Remkes Geldrop

Dhr. C.J. Strijbos Geldrop

Overleden

Mw. A.J. Spruijtenburg Nuenen

Mw. A.J. Tielrooij-den Dekker Eindhoven

Einde Lidmaatschap

Mw. H.M.P. Bierens-Florisse Veldhoven

Dhr. C.M. Dirkes Nuenen

Mw. M.C.J.H. Duitsman-Snelders Beek en Donk

Mw. T. van Dijk Geldrop

Dhr. T.M. Grandiek Weert

Dhr. G. Hinsen Eindhoven

Mw. A.M.C. Hinsen-Pax Eindhoven

Dhr. W.H.G. Maas Nuenen

Dhr. P.G.H. Meeuwis Eindhoven

Mw. P.J.G. Peeters Best

Dhr. J. Roumen Someren

Dhr. H.H.J.M. de Ruijter Mierlo

Dhr. mr R.H.J. Smeets Valkenswaard

Dhr. J. Timmer Best

Dhr. A.E.F. van de Vorst Bocholt (B)

Mw. M.E.Y. Wolfrat-Damen Hilversum

Dhr. A.M.G.B. de Wit 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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NIEUWJAARSBIJEENKOMST BIJ KEMPEN- EN PEELLAND

Openingstoespraak en causerie over

de Kempen en het ontstaan  van

Brabant in het algemeen en het

hertogdom Brabant in ‘t bijzonder

door voorzitter Anton Neggers.

Felicitatie en overhandiging van de

oorkonde voor 40 jaar NGV-

lidmaatschap door de voorzitter aan

Ad Wijnen.

Dankwoord van de voorzitter gericht aan

scheidend bibliothecaris Lisette van Corven.

Dankwoord van de voorzitter gericht

aan scheidend redactielid van de

‘De Twee Kwartieren’ Ger Kleinbergen

foto’s door Richard Grood
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WIE, O WIE IS TOCH MIJN OUDST BEKENDE VOOROUDER?

Vervolg op het artikel in “De Twee Kwartieren”, jrg. 23, nr. 4, dec. 2015 

Enige tijd geleden stelde ik me in het laatst verschenen nummer van “De

Twee Kwartieren” de vraag: ’Wie, o wie is toch mijn oudst bekende

voorouder?’ Wie kan me daarbij helpen? Deze vraag werkte ik wat verder

uit en binnen de kortste tijd ontving ik  een zeer interessante reactie. Een

van de leden van bovengenoemde afdeling van het NGV-  de heer Bart-Jan

van den Boogaart- had mijn oproep over de onduidelijkheden in mijn

parenteel gelezen. En hoewel hij niet direct een sluitend antwoord kon

geven, leverde hij me wel  aanvullende informatie. Hij wees me op een

acte van erfdeylingen uit 1638 in Mierlo waarin Thomas Hendric Deliss

(ook geschreven als: Gelis) wordt genoemd als grootvader van Henrica

Goert Dierckx, verweckt bij Percken Maessen. Deze Henrica was de

dochter van Goert Dierckx Boegaerts (de directe voorvader van Bart-Jan,

ook wel Godefridus Theodorus Bogaerts genoemd) en Petronilla Thomas

(Peerken Maessen). Deze echtelieden krijgen in 1623 in ieder geval een

zoon, maar wellicht al eerder. Het interessante aan deze akte voor mij was

de aanwezigheid van beide door mij onderzochte namen: Maessen en Deliss(Gelis).

Eerdergenoemde erfgename Henrica, waarvoor Thomas Hendric Deliss

(Gelis) hier als momber wordt genoemd, is geboren in 1631. Met zo’n

jaartal moet je voorzichtig omgaan. De kans dat genoemde data uit die tijd

altijd voor de volle 100% kloppen is  te enen male een illusie. Dat is iets

waar ik na jarenlang genealogisch onderzoek door schade en schande wel

al achter ben gekomen. 

Deze  reactie -  naast de genoemde informatie waarmee ik weer verder

kan, maakt ook duidelijk dat het het zeker zin heeft niet te angstig te zijn

bij het aanbieden van kopij voor de ieder kwartaal verschijnende

afdelingsbladen, al is het maar een korte uitgewerkte vraag of notitie.  Het

laat namelijk zien dat het wel degelijk meerwaarde heeft lid te zijn van een

afdeling van het NGV. Dat bewijst het bovenstaande verhaal wel! Dit als

steuntje in de rug als je je wel eens afvraagt wat draagt het NGV nu nog

bij aan mijn ongetwijfeld prachtige hobby: het onderzoek van mijn

stamboom in de meest ruime zin van het woord.

Met vriendelijke groeten,

Peter van der Linden.

Secretaris Kwartier van Nijmegen

Ik hoop u persoonlijk te mogen begroeten op een ledenbijeenkomst van

uw afdeling op 24 mei a.s., waar ik uitgebreid zal ingaan op de titel die

boven dit artikel staat. Wie weet tot dan?
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OUD SCHRIFT

Onder leiding van Ben Bal heeft een aantal leden de cursus Paleografie

(beginners en gevorderden) gevolgd.

Na de cursus gaat een groepje door om gezamenlijk oude teksten te

transcriberen. Zo heet dat:  je vertaalt niet, maar probeert eerst te

leesbaar te maken wat er geschreven is. Omdat er tot 1804 geen

spellingsregels waren, was iedere schrijfwijze geoorloofd. Algemeen gold

dat een streep boven een woord een afgekorte schrijfwijze betekende en

dat boven een u vaak een streepje staat.

Een niet te moeilijk voorbeeld volgt hier:

bron: Gens Propria nr. 74, maart 2014

Probeert u het eens (schriftelijk, dus gewoon met pen en papier) om te

zetten in gewone Nederlandse letters, maar wel letterlijk met de 18 -de

eeuwse spelling. 

De oplossing staat verderop in dit blad. 

Leuk? Onze afdeling organiseert soms cursussen Paleografie, zie elders in

dit blad. Zelf kunt u online aan de slag via:

www.geneaknowhow.net/faq/onderzoek/paleografie-hulp.htm.

Dik Jager (oud-cursist)
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VACATURE DE TWEE KWARTIEREN

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

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

Leden helpen leden 

Naast de bekende mogelijkheid om informatie te verzamelen op onze

afdelingsavonden, 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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IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... DE NAAM BOTERENBROOD

Waar komt de naam Boterenbrood vandaan?

In 2014 ben ik lid geworden van de NGV in de hoop de vastgelopen

zoektocht naar de oorsprong van de familie Boterenbrood weer een nieuwe

impuls te kunnen geven. U kunt zich voorstellen, dat onze vrij weinig

voorkomende naam nogal eens wat reacties oplevert en vaak gekoppeld

aan een grappige bakker in de tijd van Napoleon. 

Maar zo is het toch niet gegaan; de naam komt al ver voor de invoering

van de burgeradministratie voor in zowel Nederlandse registers  als Duitse

registers. 

Je zou zeggen, niet zo moeilijk om de weg naar de oorsprong terug te

vinden, maar ik kwam er al snel achter dat het zo eenvoudig niet was en

het een bijzondere tijdrovende hobby begon te worden...

Ik had weinig ervaring met genealogie maar toen enige jaren geleden mijn

zus haar verzamelde gegevens  aan mij gaf raakte ik al snel geboeid door,

maar ook verstrikt in de grote hoeveelheid informatie.  Er  waren de

afgelopen jaren al diverse verwanten bezig geweest de familie

Boterenbrood in kaart te brengen.  Maar het spoor naar mijn directe

voorvaderen loopt voorlopig dood in Coevorden bij de uit Groningen

afkomstige soldaat Johannes Botterbrood (1717). In de kerkboeken van

Coevorden werd deze naam consequent als Botterbrood geschreven (1717-

1757). In andere garnizoensplaatsen werd deze naam ook als Bot(t)er en

Brood, meestal los van elkaar, geschreven. Daarnaast worden er diverse

varianten in Nederland aangetroffen. In Kampen veranderde de naam in

de Franse Tijd bij “geletterden” in Boterenbrood, steeds gebonden

geschreven met de open lettergreep van het Amsterdamse dialekt, dat

destijds normatief was in het onderwijs.   Het gedeelte “en” in de naam

Boterenbrood is van oorsprong geen voegwoord; dat was toen “ende”.

In het Nederduitse taalgebied zijn zowel Botterbrood als Botterenbrood

normale vervormingen. Door het gemak, waarmee de varianten binnen het

taalgebied konden wisselen, is het niet vreemd dat de achternaam van een

en dezelfde persoon in verschillende registers (bij bijvoorbeeld

verhuizingen), “anders” geschreven werd. Naast Groningen, Coevorden en

Kampen, komt de naam ook voor in o.a. het stadsarchief van Amsterdam:

H end r ik  B o t te rb roo t , geboren in Blomberg 1702 met als ouders J ohan

B ot te rb rod t  (1662-1746) en A  E l isabeth  K rops  v an  B ega  

(1676-1716), getrouwd 2-6-1697 in Blomberg.
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H erm anus  Ch r is to f fe l  B o te rb rood  geboren in Blomberg in 1746 met als

ouders J ohan  Ch r is to f fe l  B o t te rb rod  en  A nne D o ro th ea

Su r laenders .

Ook de uit het kleine Duitse boerendorpje Schinna afkomstige Gerrit

Hendrik duikt op in Amsterdam:

tekst ondertrouwakte:

Gerrit Hendrik Botterbrodt, van Schinna in ’t Hanoverse, Luthers, oud 30

jaar, in de Dirk van Hasseltsteeg, ouders dood, geadsisteerd door Otto

Strookman, woont als boven, en Maria Cramer, van Haarlem,

gerefermeerd, oud 28 jaar, op de Keizersgracht, ouders dood, geadsisteerd

met consente van de Regenten van het Burgerweeshuis.

Nakomelingen van Johannes (Jan, Jannes) Botterbrood

1 Johannes (Jan, Jannes) Botterbrood. Jan, Jannes is overleden. 

Jan, Jannes trouwde vóór 1717 met Fennechijn Gerrits (Peters).

Fennechijn is overleden. 

Kinderen van Jan, Jannes en Fennechijn: 

1 Henricus Botterbrood, geboren in 1717 in Coevorden. Volgt 1.1.

2 Gerrijt Botterbroodt, geboren in 1722 in Coevorden. Volgt 1.2.

3 Evert Botterbrood, geboren in 1729 in Coevorden. Volgt 1.3.

4 Margrieta Botterbrood [1.4], geboren in 1731 in Coevorden. 
Zij is gedoopt op 30-09-1731 in Coevorden. 

Margrieta is overleden in 1798 in Coevorden, 66 of 67 jaar oud. 

5 Harm Botterbrood [1.5], geboren in 1733 in Coevorden. 

Hij is gedoopt op 01-11-1773 in Coevorden. Harm is overleden. 

1.1 Henricus Botterbrood is geboren in 1717 in Coevorden, 

zoon van Johannes (Jan, Jannes) Botterbrood (zie 1) en 

Fennechijn Gerrits (Peters). 

Hij is gedoopt op 07-03-1717 in Coevorden. Henricus is overleden.

(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 19-06-1742 in Groningen 

met Christina Sogh ( Sug). 

Kinderen van Henricus en Christina: 

1 Fennechijn Botterbrood, geboren in 1743. (1.1.1)

2 Christiaan Botterbrood [1.1.2], geboren op 13-07-1746 in

Nijmegen. Christiaan is overleden. 

3 Hindrik Berend Botterbrood [1.1.3], geboren in 1749 in

Naarden. Hij is gedoopt op 31-08-1749.

4 Mechelina Botterbrood, geboren in 1753 in Groningen. (1.1.4)

5 Lucretia Botterbrood [1.1.5], geboren in 1757 in Coevorden. 

Gedoopt op 23-01-1757 in Coevorden. Lucretia is overleden. 

(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 14-12-1762 in Groningen met 
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... DE NAAM BOTERENBROOD
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Jacobje Cars, 40 of 41 jaar oud. Jacobje is geboren in 1721 in 

Gasselternijeveen. Zij is gedoopt op 23-02-1721 in

Gasselternijeveen. Jacobje is overleden. 

Jacobje is weduwe van Herman Hindriks. 

Kind van Henricus en Jacobje: 

6 Fennechje Botterbrood [1.1.6], geboren in 1764. 

Zij is gedoopt op 14-09-1764 in Groningen.

1.2 Gerrijt Botterbroodt is geboren in 1722 in Coevorden, zoon van

Johannes (Jan, Jannes) Botterbrood (zie 1) en Fennechijn Gerrits

(Peters). Hij is gedoopt op 14-06-1722 in Coevorden. Gerrijt is

overleden. Gerrijt trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 22-06-1751 in

Groningen met Swaantjen Jans. Swaantjen is overleden. 

Kind van Gerrijt en Swaantjen: 

1 Fennigjen Botter En Brood, geboren in 1752. (1.2.1).

1.3 Evert Botterbrood is geboren in 1729 in Coevorden, zoon van

Johannes (Jan, Jannes) Botterbrood (zie 1) en Fennechijn Gerrits

(Peters). Hij is gedoopt op 24-04-1729 in Coevorden. 

Evert is overleden in 1791 in Kampen, 61 of 62 jaar oud. 

Evert trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 04-06-1750 in Groningen met

Susanna Maria Daniels Carels, 22 of 23 jaar oud. Susanna is

geboren in 1727 in Groningen, dochter van Daniel Carels en Aaltjen

Cornelis. Zij is gedoopt op 07-05-1727 in Groningen. Susanna is

overleden in 1785 in Kampen, 57 of 58 jaar oud. 

Kinderen van Evert en Susanna: 

1 Fennigje Botterbrood, geboren in 1751 in Zutphen. (1.3.1)

2 Daniel Botter En Brood [1.3.2], geboren in 1753 in Zutphen. 

Hij is gedoopt op 14-01-1753 in Zutphen. Daniel is overleden. 

3 Daniel Botter En Brood [1.3.3], geboren in 1754 in Zutphen. 

Hij is gedoopt op 20-01-1754 in Zutphen. Daniel is overleden. 

4 Johannes Botter En Brood, geboren in 1758 in Maastricht.

(1.3.4)

5 Dirk Botter En Brood, geboren in 1760 in Maastricht. (1.3.5)

6 Daniël Boterenbrood [1.3.6], geboren op 23-10-1763 in 

Bergen op Zoom. Daniël is overleden op 23-10-1763 in 

Bergen op Zoom, geen dag oud. 

7 Daniël Boterenbrood [1.3.7], geboren in 1765 in Bergen op

Zoom. Hij is gedoopt op 13-01-1765. Daniël is overleden op 17-01-

1765 in Bergen op Zoom, geen jaar oud. 

8 Daniël Boterenbrood, geboren op 10-11-1770 in Zwolle. (1.3.8)
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Contacten met de archivarissen van de Duitse plaatsen Blomberg en

Schinna hebben tot nu toe geen aanknopingspunten gegeven met mijn

rechtstreeks voorvader Johannes uit Groningen.

De eerste naamgenoot Johann Botterbrodt vestigde zich in 1632 in

Blomberg als bakker (oorspronkelijk beroep: kraemer). 

Waar hij vandaan kwam, is niet bekend. 

Ook aansluitingen van de Amsterdamse tak zijn nog niet gemaakt maar

zouden er logischerwijs wel moeten zijn. 

Suggesties, opmerkingen, aanvullingen en goede raad zijn van harte

welkom. hcboterenbrood@gmail.com

Ingezonden door dhr. Hans Boterenbrood

KOPIJ ... MAAR NATUURLIJK HEEFT U DAT!

De redactie van De Twee Kwartieren heeft u regelmatig 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

onderzoeks-resultaten 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 mei. 

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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Jacobje Cars, 40 of 41 jaar oud. Jacobje is geboren in 1721 in 
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1.3 Evert Botterbrood is geboren in 1729 in Coevorden, zoon van

Johannes (Jan, Jannes) Botterbrood (zie 1) en Fennechijn Gerrits
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7 Daniël Boterenbrood [1.3.7], geboren in 1765 in Bergen op

Zoom. Hij is gedoopt op 13-01-1765. Daniël is overleden op 17-01-
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER... van de voorouders van Johannes 

van der Linden en Albert van Puijfelik

Johannes/Jean van der Linden  geb. Tilburg ca. 1750  overl. Tilburg 

24-7-1804, pro deo

Trouwt 1.: Tilburg  5/15-11-1775 (predikant).

Johanna Cornelia de Wilde  geb. Oisterwijk ca. 1750 overl. Tilburg 22 juni

1790, dr.v. Evert de Wilde en Maria van Besouw of Biljouw.

Huwelijks getuigen: Andreas van Boxtel voor de bruidegom en de moeder

van de bruid. De bruidegom verklaarde 26 jaar oud te zijn en altijd RK

geweest te zijn, geassisteerd met Andreas van Boxtel.

Huwelijk 7 oktober 1775  (CBG Den Haag):

Jan van der Linden J.M. oud 30 jaar rooms, soldaat in het Regiment van

den Heer Collenel Grave van Bijland, onder de Compagnie van den Capitein

Eckhart Nieuwpoort, geboren alhier tot Tilburg, in Garnizoen te Bergen op

Zoom met Cornelia de Wilde J.D. geboren tot Oisterwijk wonende alhier,

oud 25 jaar, geass. met haar moeder Maria van Biljous, wd.v. Evert de

Wilde. geboren  te Bergen op Zoom, 5 nov. alhier getrouwd. R.K. Kerk.

Kinderen uit dit huwelijk:  

a. Jo(h)annis Cornelis (van der Einden), ged. RK Dionysiusparochie Tilburg 

3-4-1777, get.  Arnoldus Verraert en Catharina Haens. (één Joannes

Cornelius van der Linden overl. Luijkgestel 9-12-1791, begr. 10-12-

1791).

b.  Everardus,  ged. RK Dionysiusparochie Tilburg 12-4-1780.  

get. Lucas Hoebens en Guilielmus de Wilde en Maria de Wilde.

Evert de Wilde woont in Mons en is soldaat in het Reg.van Gen.Maj. van

Bronkhorst in de comp. van de Baron Croonstrom. Trouwt Oisterwijk N.G.

5-12-1745 Maria Adriaan Biljouw, of Balliauw geb. Oisterwijk.

Zij is begraven Oisterwijk 16-8-1754 één kind. Evert is te Oisterwijk

begraven op 21-1-1761 en Maria te Tilburg op 24-10-1794. 

Zij laat kinderen na.

Trouwt  2.: Tilburg 20-11/5-12-1790 (predikant). 

Johanna Maria/Jeannemarie Stofmeel  geb. Tilburg 25-4-1756 overl.

Tilburg 26-9-1819, 

dr.v. Jan Stofmeel en Johanna van de Ven.

Huwelijks get.:  Jan Cornelis van der Linden, zoon van de bruidegom  en 

Cornelis Peeter Stofmeel, broer van de bruid.

Kinderen uit dit huwelijk:

c. Johannes/Jan/Jean, geb. en ged. Tilburg 5/20-11-1791, get.
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Johanna Schoots. Overl. Tilburg 18/19-06-1848 a.204, aangegeven

Pieter van der Linden, dagloner, 26 jaar.

Trouwt Tilburg 1-8-1813  a.82 Anna Maria van der Zande  ged.

Goirle 3-9-1793 overl. Tilburg  21-2-1864 a.47, dr.v. Peter/Pierre van

der Zande en  Adriana Delie. Geloof: R.C.

adres: Jan tijdens zijn 2de huwelijk wijk Corvel, Tilburg; 

Jeanne tijdens haar huwelijk wijk Veldhoven, Tilburg

adres: in 1804 Berkdijk - 1819 wijk Oerle nr. 60, Tilburg

Johanna Maria Stofmeel: memorie invent.nr. 4 akte 95;  overl. Tilburg 26-

9-1819. "dat door de overledene geen roerende noch onroerende goederen

zijn nagelaten. De overledene is tot haar dood door ons armenfonds

gealimenteerd geworden".

Ouders van Jan kunnen zijn:

Jan van der Linden trouwt Tilburg – Schepenen 30 mei / 18 juni 1749

Johanna van Berckel.

Jan is geboren Tilburg – Oost Heikant; 

Hij trouwt 1: Tilburg N.G. 5-9-1733; Jenne Maria Nouwens / Adriana Jenne

Marij Nouwens.

(Jois van der Linden en Joa Maria Nauwens)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Petronilla, RK Dionysiusparochie Tilburg 15-1-1736.

2 Joannes, RK Dionysiusparochie Tilburg 25-10-1738. (?? overl. 

3-1-1741 van de armen)

3 Johanna M. Stofmeel is geboren Tilburg – West Heikant; 

Zij trouwt 1; Cornelis Jan Segers.

Oud Recht Tilburg: Nr. 72 dd. 13-9-1749 Jan van der Linden en Jenne

Maria Pieter Nouwens momboir Hendrik Peter Nouwens

Nr. 120 dd 20-11-1790 (A-2) van der Linden - Johanna Cornelia de

Wilde. Michiel de Wilde momboir en Arnoldus Veraart toesiender.

***********************************

Henricus van Puijf(f)elick / Peufelick 

Trouwt  1.: ca. 1680-1690

Theodora / Dirkje van Engeland, overl. vóór 1712.

Kinderen R.K. gedoopt Dinther:

a. Adrianus 12-1-1691, get. Petrus Roovers en 

Digni Guilielmi van Roosmalen.

b. Albert van Puyfelick, geb. Dinther (Noord Brabant) 15-3-1692, get.

Heer Albertus  Verschout en Gertruda Henrici van Puijfelick. overl.

Herentals (nu België) 20-2-1772,  zn.v. Hendrick van Puyfelick en 

Theodora /  Dirkje van Engeland.

Trouwt ca. 1720
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Zij laat kinderen na.
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Kinderen uit dit huwelijk:

c. Johannes/Jan/Jean, geb. en ged. Tilburg 5/20-11-1791, get.
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Maria Elisabet Hes, geb. Herentals (Sint Martino) 2-2-1698, 

dr.v. Ernest Hes, 

Lutherani   ex Prussia 1701, en Anna  Elisabet van IJsendijck.

c. Maria  23-1-1695, get. Wilhelmus Henrici en Maria Anthonii Spirinx.

d. Agnes  4-7-1696, get. Andreas Melissen en Elisabeth.

In 1692 komt de vader uit Gemert en de moeder uit Middelrode.

In 1696 komt de moeder uit Berlicum.

Hendrik/Henricus Puijfelijk, weduwnaar van Dirkse van Engeland.

Trouwt 2.: Dinther 19-11/4-12-1712, get. Maria van der Meijs en

Wilhelmus Joosten.

Al(d/l)egonda Atch/Osch, weduwe van Caspar Lenneper.

Ingezonden door mevr. Maud van Brenk-Hoogeboom

TENTOONSTELLING 

JEROEN BOSCH

Het Noordbrabants museum heeft

een groots opgezette tentoonstelling

ter  nagedachtenis van de sterfdag

van  Jheronimus Bosch - Visioenen

van een genie.  Nu 500 jaar

geleden.

Deze tentoonstelling duurt van 

13 februari tot 8 mei 2016

Hiernaast een afbeelding:

“Het Narrenschip”
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN: .... 

CORNELIS HENRICUS van OVERBEEK (1903-1926)

   

Cornelis Henricus van Overbeek wordt geboren op 27 april 1903 in

Oirschot. Hij is de zoon van de landbouwer Peter van Overbeek en zijn

vrouw Anna Maria Kemps. Zij wonen in een boerderij op de Notel nummer

3, bij de vader van Anna Maria, Jan Christiaan Kemps, en haar zuster

Agnes Maria. Cornelis is het vierde kind en de derde zoon uit het huwelijk.

Na hem wordt er nog een zoon geboren. Als hij zes is overlijdt zijn

grootvader. De kwartierstaat van Cornelis bestaat tot en met de vijfde

generatie uitsluitend uit voorouders die in Oirschot of Best (dat tot 1820

bij Oirschot hoorde) zijn geboren.

Op 21 februari 1921 wordt Cornelis Henricus van Overbeek op 19 jarige

leeftijd student aan het Groot Seminarie te Haaren. Het seminarie was in

1836 met goedkeuring van koning Willem I gebouwd als priester-opleiding

(met internaat) voor het bisdom ’s-Hertogenbosch. Cornelis is niet de enige

(aanstaande) geestelijke in het gezin: zijn oudere zus Henrica is onder de

kloosternaam Zr. Maria Annie non bij de congregatie van de Zusters van

Liefde in Schijndel. De oudere broer van Cornelis is Mgr. drs Joannes

Cornelis van Overbeek, leraar en directeur van het Instituut voor Doven te

Sint-Michielsgestel en huisprelaat van Z.H. de paus. Cornelis overlijdt te

Son op 12 april 1926. Zijn ouders leven allebei nog. Volgens de

overlijdensakte is hij student en wonende te Haaren. Waarom hij op het

moment van zijn overlijden in Son verblijft is niet duidelijk. 

Volgens zijn bidprentje is Cornelis ook nog lid van de Derde Orde van 

Sint Franciscus (O.F.S).
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GENEALOGIE BEECKEN/BEKEN IN HOOGEMIERDE 1586-1768

Op 28 april 1586 delen de kinderen van Henrick Joordens de nalatenschap

van hun ouders. Henrick Henricks Joordens en Cateleijn Henricx Joordens

en haar man Henrick Andries van Beeck ontvangen ieder een erfstede; zij

moeten ieder hun vader 15 caroly gulden per jaar uitreiken voor zijn

levensonderhoud, en de kinderen van wijlen Anna Henricks Joordens, die

gehuwd was met Peter Schuermans, 300 caroly gulden. Dit is de eerste

keer dat Henrick Andries van Beeck in Hoogemierde wordt genoemd.

Dit is ook een van de weinge keren dat sprake is van Henrick van Beeck.

Gewoonlijk is sprake van Henrick Beecken. Ik heb altijd gedacht dat

Beecken synoniem was aan van Beeck (de genitivus), maar een

Neerlandicus verzekerde mij dat dat alleen opgaat voor namen, zoals 

's Gravenmoer, Vrouwenpolder, etc. Volgens hem zou de naam een

vernederlandisering kunnen zijn van de naam "Becanus". Hoe het ook zij,

beide redeneringen wijzen op een herkomst van Henrick uit Hilvarenbeek.

Ik heb nog geen onderzoek gedaan naar aansluiting van Henrick Andries

Beecken op Hilvarenbeekse bronnen. Het mooiste aanknopingspunt is dan

ene Andries die rond 1500 in Hilvarenbeek gewoond moet hebben.

Met de naam is nog wat aan de hand: hoewel gewoonlijk sprake is van

Henrick Andries wordt hij enkele keren Henrick Jan Andries genoemd.

Omdat Henrick geen van zijn kinderen vernoemt naar Andries, en wel naar

Jan, vermoed ik dat deze laatste naam de juiste is. Mogelijk is de naam

Jan, in tegenstelling tot Andries, te weinig onderscheidend, en wordt

daarom gewoonlijk weggelaten.

De "Beecken" waren voerlieden. Aangezien zij veel en lang van huis waren,

spelen zij geen rol spelen in het plaatselijk bestuur. Op oudere leeftijd

begaven zij zich in de landbouw. Ook latere generaties begaven zich, met

de teruggang in welvaart, en daarmee van transport, in de landbouw.

I Henrick Jan Andries Beecken, overl voor 5 april 1604, trouwt Anna

Henricx Joordens, overleden tussen 5 april en 24 sept 1594. Hieruit:

II-1 Anna, geb ca 1579, overl na 19 nov 1641, tr kort voor 24 sept

1604 Jan Jan Maes, alias Nieuwelaets, overl voor 1652. Hieruit 4

dochters en een zoon, en vervolgens uit deze zoon drie dochters,

waarmee deze naam Maes is uitgestorven. Overigens is de

genealogie Maes vrij gecompliceerd door het veelvuldig voorkomen

van deze naam, en door het voorkomen van Jan Jan Jan Maes en

Jan Jan Willem Maes, verre achterneven. Of Jan Jan Maes

inderdaad de nieuwe laat was van de goederen van de abdij van

Averbode in Hoogemierde, namelijk Culensrode, heb ik nog niet

nagegaan.

II-2 Cornelia, geb ca 1581, overl. Hoogemierde 27 jan 1663, trouwt 
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tussen 24 sept 1604 en 17 jan 1606 Goijaert Matthijs Aerts, overl

Hoogemierde 18 jan 1663. Zij hebben dus hun gouden bruiloft

(ruim) gehaald! Hieruit 4 zonen en 3 dochters. Of deze familie zich

in mannelijke lijn tot in de derde generatie voortzet is niet duidelijk.

Deze tak gaat zich later "Verbruggen" noemen, en was een familie

van voerlieden en landbouwers. Verwarrend is dat rond 1600 in

Hoogemierde nog een persoon woont met nagenoeg dezelfde

naam, namelijk Goijaert Matthijs Goijaerts, gehuwd met Henrickje

Peeter Henricx Erven. In de schepenboeken wordt voortdurend

duidelijk onderscheid tussen beiden gemaakt. Merkwaardig is wel

dat ook nazaten van deze familie zich later "Verbruggen" gaan

noemen.

II-3 Maria, geb ca 1583. Zij is moeder van twee natuurlijke kinderen,

namelijk Catharina, geboren tussen 24 sept 1604 en 6 nov 1608, en

Jacomijnken, op 12 aug 1628 nog geen 23 jaar oud, beiden verwekt

door Jacop Jacops van Dun. Jacop heeft belooft bij te dragen in het

onderhoud van beide kinderen, maar dat wordt na zijn overlijden

aangevochten door zijn wettige vrouw en kinderen. Op 6 nov 1631

verschijnt Jacomijntken, vergezeld van haar echtgenoot Dionijs

Oriaenssen van Weelde in Hoogemierde, om de haar door Jacop

Jacops toegezegde gelden op te halen. Van Maaijken wordt nog

vermeld dat zij op 19 nov 1641 in Antwerpen woont. Naar haar

verblijf in Antwerpen heb ik geen onderzoek gedaan.

II-4 Jan, geb ca 1585, zie verder

II-5 Jacob, geb ca 1587, zie verder

II-6 Henrick Henricks Beecken, geb ca 1589, overl na 29 dec 1650,

tr voor 14 oct 1632 Maria Jan Corstiaensen, overl na 29 dec 1650.

Ik heb uit dit huwelijk geen kinderen kunnen vinden. 

Henrick is in vele rechtszaken verwikkeld, o.a. met zijn broer Jacob,

betreffende de verdeling van de ouderlijke erfenis, die hij wint, en

met zijn zus Maria.

II-7 Nicolaes, geb ca 1591, overleden na 24 jan 1611. Op die datum

verdelen Jacob Henrick Andries van Beeck en Jan Henricks als

mombaer en Henrick Joordens als toesiender van Nicolaes Henricks

Andries van Beeck ter eenre en Cornelia Henricks Andries van

Beeck met haar man Goijaert Matthijs Aerts ter andere zijde hun

gezamenlijk ouderlijk erfdeel. Blijkbaar is Jacob dan al volwassen,

hij moet daarom dus iets eerder zijn geboren dan aangegeven. In

1617 en in 1620 wordt Nicolaes door zijn broers vernoemd. Uit deze

vernoeming leid ik af dat Nicolaes voor 1617 is overleden.

De kinderen van Henrick en Anna worden altijd in deze vaste volgorde

genoemd. Ik ga er daarom vanuit dat dit de volgorde van de geboorten
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namelijk Catharina, geboren tussen 24 sept 1604 en 6 nov 1608, en

Jacomijnken, op 12 aug 1628 nog geen 23 jaar oud, beiden verwekt

door Jacop Jacops van Dun. Jacop heeft belooft bij te dragen in het

onderhoud van beide kinderen, maar dat wordt na zijn overlijden

aangevochten door zijn wettige vrouw en kinderen. Op 6 nov 1631

verschijnt Jacomijntken, vergezeld van haar echtgenoot Dionijs

Oriaenssen van Weelde in Hoogemierde, om de haar door Jacop

Jacops toegezegde gelden op te halen. Van Maaijken wordt nog

vermeld dat zij op 19 nov 1641 in Antwerpen woont. Naar haar

verblijf in Antwerpen heb ik geen onderzoek gedaan.

II-4 Jan, geb ca 1585, zie verder

II-5 Jacob, geb ca 1587, zie verder

II-6 Henrick Henricks Beecken, geb ca 1589, overl na 29 dec 1650,

tr voor 14 oct 1632 Maria Jan Corstiaensen, overl na 29 dec 1650.

Ik heb uit dit huwelijk geen kinderen kunnen vinden. 

Henrick is in vele rechtszaken verwikkeld, o.a. met zijn broer Jacob,

betreffende de verdeling van de ouderlijke erfenis, die hij wint, en

met zijn zus Maria.

II-7 Nicolaes, geb ca 1591, overleden na 24 jan 1611. Op die datum

verdelen Jacob Henrick Andries van Beeck en Jan Henricks als

mombaer en Henrick Joordens als toesiender van Nicolaes Henricks

Andries van Beeck ter eenre en Cornelia Henricks Andries van

Beeck met haar man Goijaert Matthijs Aerts ter andere zijde hun

gezamenlijk ouderlijk erfdeel. Blijkbaar is Jacob dan al volwassen,

hij moet daarom dus iets eerder zijn geboren dan aangegeven. In

1617 en in 1620 wordt Nicolaes door zijn broers vernoemd. Uit deze

vernoeming leid ik af dat Nicolaes voor 1617 is overleden.

De kinderen van Henrick en Anna worden altijd in deze vaste volgorde

genoemd. Ik ga er daarom vanuit dat dit de volgorde van de geboorten
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van de kinderen is. Of deze volgorde inderdaad zo regelmatig is, zoals hier

is aangegeven, is natuurlijk onbekend; er kan een kind op jonge leeftijd

zijn overleden.

Met de dopen in Hooge- en Lagemierde is nog wat aan de hand: De

parochie werd destijds zowel bediend door het bisdom, als door het

klooster van Averbode. Echter het doopboek van de parochie van

1602-1652 is verloren gegaan, maar er is wel een register van opgemaakt,

op "familienaam". Met behulp van dit register, samen met informatie over

de gezinssamenstelling uit schepenboeken (bij voorbeeld verdeling van

nalatenschappen) is het soms mogelijk de doopdatum af te leiden. In het

bijzonder als het wat bijzondere namen betreft. Echter, niet alle dopelingen

die onder familienaam zijn ingeschreven hebben de volwassen leeftijd

bereikt, terwijl dopelingen ook onder patroniem kunnen zijn ingeschreven.

Hoe het zij, beter iets dan niets.

Voor zover ik weet bestaat er van het klooster van Averbode geen

doopboek; deze dopelingen zijn vermeld op de marges van de bladzijden

van misboeken etc, en waren destijds op microfiche in te zien op het

Provinciaal Archief van Noord Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

II-4 Jan Henrick Beecken , geb ca 1585, kort na 4 feb 1633 plotseling

overleden te Hoogemierde. Op die datum maakt hij in grote haast

zijn testament voor de pastoor van Hoogemierde en enkele

getuigen. Jan is vader van een natuurlijke dochter Catharina,

verwekt bij Maijken Henricx Segers (van Dommelen). Catharina

trouwt voor 12 mei 1642 Wouter Goijaerts. Verder heb ik van dit

huwelijk niets kunnen terugvinden.

Jan trouwt (1) Henricksken Jan Henricx Mesmaeckers, overleden

voor 9 mei 1620. Bij haar huwelijk met Jan is Henrickske al moeder

van een natuurlijke dochter Cornelia, verwekt door Peter Oriaens

van Dun. Cornelia Peters, overl voor 15 dec 1676, tr voor 11 maart

1642 Jan Heijligers, geb ca maart 1604, overl Hoogemierde 22 aug

1680. Hieruit nageslacht.

Omdat zij niet graag "belabbert" wil zijn met het gebrek van

wettelijkheid, verzoekt Cornelia in mei 1623 voor de Raad van

Brabant om legitimatie van haar geboorte. 

Nu zij is gewettigd mag zij delen in de nalatenschap van haar

ouders, contracten aangaan, etc.

Uit het huwelijk van Jan en Henricksken:

III-1 Nicolaus, ged Hoogemierde 5 mei 1617, zie verder

Jan tr (2) Maria Willem Jan Maes. Hieruit:

III-2 Henricus, ged Hoogemierde 3 nov 1627, 

ws kort na geboorte overleden.

III-3 Catharina, ged Hoogemierde 3 nov 1627, 
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overl voor 30 april 1636.

III-4 Joanna, ged Hoogemierde 22 mei 1630, overl Hoogemierde 

21 sept 1714, tr (1) Guilielmus Philipsen, hieruit nageslacht. 

Tr (2) Lagemierde (RK) 27 nov 1670 Joannes Peeters.

III-5 Elisabeth, ged Hoogemierde 25 jan 1633, begr Hilvarenbeek 

16 aug 1681, tr Lagemierde (RK) 31 jan 1655 Guilielmus Antonius

Adrianus Verspaendonck, schoenmaker te Esbeek (BRL 19), begr

Hilvarenbeek 26 sept 1693. Hieruit een omvangrijk nageslacht.

III-1 Nicolaus Jans Beecken, ged Hoogemierde 5 mei 1617, overl

Hoogemierde 24 juni 1667, tr Anna Henricx Coolen, ged

Hoogemierde 24 sept 1618, overl na 1687.

In de schepenboeken van Hoogemierde wordt Nicolaus altijd

vermeld als natuurlijke zoon van Jan Beecken, wat natuurlijk niet

zo verbazingwekkend is, als de beide ouders ieder een natuurlijk

kind hebben. Hij laat dat iedere keer doorhalen en veranderen in

wettige zoon. Hij moet hier horendol van zijn geworden. De data

van de eerste dopen van zijn kinderen bevatten enige onzekerheid.

Deze dopen zijn op één pagina in het doopboek vermeld, dus

overgeschreven. Bij dit overschrijven zijn blijkbaar fouten gemaakt.

Er is nog een merkwaardigheid: bij de laatste geboorten wordt

Antonia Jans Hopmans als moeder vermeld. Uit de schepenboeken

blijkt niets van een overlijden en hertrouwen. In tegendeel, op 12

september 1696 verdelen Henrick, Maria, de erven van Elizabeth,

Cathalijn en Thomas de nalatenschap van Nicolaes Beke en

Janneke Colen. Er is nog een merkwaardigheid bij deze verdeling:

Adriaen wordt niet genoemd, heeft hij zijn erfdeel al eerder

ontvangen of zijn Nicolaus en Anneke niet zijn ouders? Hieruit:

IV-1 Joannes, ged Hoogemierde 10 nov 1646 (1644?), 

overl Antwerpen tussen 23 dec 1675 en 14 sept 1676.

IV-2 Henricus Nicolaas Beecken, ged Hoogemierde 8 sept 1648 (1646?),

overl Hoogemierde 10 febr 1711, otr/tr Lagemierde (SCH) 9/22 sept

1675, tr Hoogemierde (RK) 22 sept 1675 Joanna, dr van  Marcelis

van de Sande en Maria Jan Maes. Er is sprake van

bloedverwantschap in de derde graad; Henricus en Joanna zijn

inderdaad beiden achterkleinkinderen van Henrick Beecken. Twee

dochters trouwen in Hoogemierde, namelijk Maria met Peter

Bernaarts van Leent, en Adriana met Willem Laureijssen van Beers. 

Met het overlijden van Adriana tussen aug 1768 en 7 maart 1769

verdwijnt in Hoogemierde de naam Beecken.

IV-3 Maria, ged Hoogemierde 8 sept 1648 (1646?), ws jong overl

IV-4 Maria, ged Hoogemierde 25 dec 1648, overl Hoogemierde 18 jan

1721, volgens verdeling van de nalatenschap gehuwd met Francois
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van de kinderen is. Of deze volgorde inderdaad zo regelmatig is, zoals hier

is aangegeven, is natuurlijk onbekend; er kan een kind op jonge leeftijd

zijn overleden.

Met de dopen in Hooge- en Lagemierde is nog wat aan de hand: De

parochie werd destijds zowel bediend door het bisdom, als door het

klooster van Averbode. Echter het doopboek van de parochie van

1602-1652 is verloren gegaan, maar er is wel een register van opgemaakt,

op "familienaam". Met behulp van dit register, samen met informatie over

de gezinssamenstelling uit schepenboeken (bij voorbeeld verdeling van

nalatenschappen) is het soms mogelijk de doopdatum af te leiden. In het

bijzonder als het wat bijzondere namen betreft. Echter, niet alle dopelingen

die onder familienaam zijn ingeschreven hebben de volwassen leeftijd

bereikt, terwijl dopelingen ook onder patroniem kunnen zijn ingeschreven.

Hoe het zij, beter iets dan niets.

Voor zover ik weet bestaat er van het klooster van Averbode geen

doopboek; deze dopelingen zijn vermeld op de marges van de bladzijden

van misboeken etc, en waren destijds op microfiche in te zien op het

Provinciaal Archief van Noord Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

II-4 Jan Henrick Beecken , geb ca 1585, kort na 4 feb 1633 plotseling

overleden te Hoogemierde. Op die datum maakt hij in grote haast

zijn testament voor de pastoor van Hoogemierde en enkele

getuigen. Jan is vader van een natuurlijke dochter Catharina,

verwekt bij Maijken Henricx Segers (van Dommelen). Catharina

trouwt voor 12 mei 1642 Wouter Goijaerts. Verder heb ik van dit

huwelijk niets kunnen terugvinden.

Jan trouwt (1) Henricksken Jan Henricx Mesmaeckers, overleden

voor 9 mei 1620. Bij haar huwelijk met Jan is Henrickske al moeder

van een natuurlijke dochter Cornelia, verwekt door Peter Oriaens

van Dun. Cornelia Peters, overl voor 15 dec 1676, tr voor 11 maart

1642 Jan Heijligers, geb ca maart 1604, overl Hoogemierde 22 aug

1680. Hieruit nageslacht.

Omdat zij niet graag "belabbert" wil zijn met het gebrek van

wettelijkheid, verzoekt Cornelia in mei 1623 voor de Raad van

Brabant om legitimatie van haar geboorte. 

Nu zij is gewettigd mag zij delen in de nalatenschap van haar

ouders, contracten aangaan, etc.

Uit het huwelijk van Jan en Henricksken:

III-1 Nicolaus, ged Hoogemierde 5 mei 1617, zie verder

Jan tr (2) Maria Willem Jan Maes. Hieruit:

III-2 Henricus, ged Hoogemierde 3 nov 1627, 

ws kort na geboorte overleden.

III-3 Catharina, ged Hoogemierde 3 nov 1627, 
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overl voor 30 april 1636.

III-4 Joanna, ged Hoogemierde 22 mei 1630, overl Hoogemierde 

21 sept 1714, tr (1) Guilielmus Philipsen, hieruit nageslacht. 

Tr (2) Lagemierde (RK) 27 nov 1670 Joannes Peeters.

III-5 Elisabeth, ged Hoogemierde 25 jan 1633, begr Hilvarenbeek 

16 aug 1681, tr Lagemierde (RK) 31 jan 1655 Guilielmus Antonius

Adrianus Verspaendonck, schoenmaker te Esbeek (BRL 19), begr

Hilvarenbeek 26 sept 1693. Hieruit een omvangrijk nageslacht.

III-1 Nicolaus Jans Beecken, ged Hoogemierde 5 mei 1617, overl

Hoogemierde 24 juni 1667, tr Anna Henricx Coolen, ged

Hoogemierde 24 sept 1618, overl na 1687.

In de schepenboeken van Hoogemierde wordt Nicolaus altijd

vermeld als natuurlijke zoon van Jan Beecken, wat natuurlijk niet

zo verbazingwekkend is, als de beide ouders ieder een natuurlijk

kind hebben. Hij laat dat iedere keer doorhalen en veranderen in

wettige zoon. Hij moet hier horendol van zijn geworden. De data

van de eerste dopen van zijn kinderen bevatten enige onzekerheid.

Deze dopen zijn op één pagina in het doopboek vermeld, dus

overgeschreven. Bij dit overschrijven zijn blijkbaar fouten gemaakt.

Er is nog een merkwaardigheid: bij de laatste geboorten wordt

Antonia Jans Hopmans als moeder vermeld. Uit de schepenboeken

blijkt niets van een overlijden en hertrouwen. In tegendeel, op 12

september 1696 verdelen Henrick, Maria, de erven van Elizabeth,

Cathalijn en Thomas de nalatenschap van Nicolaes Beke en

Janneke Colen. Er is nog een merkwaardigheid bij deze verdeling:

Adriaen wordt niet genoemd, heeft hij zijn erfdeel al eerder

ontvangen of zijn Nicolaus en Anneke niet zijn ouders? Hieruit:

IV-1 Joannes, ged Hoogemierde 10 nov 1646 (1644?), 

overl Antwerpen tussen 23 dec 1675 en 14 sept 1676.

IV-2 Henricus Nicolaas Beecken, ged Hoogemierde 8 sept 1648 (1646?),

overl Hoogemierde 10 febr 1711, otr/tr Lagemierde (SCH) 9/22 sept

1675, tr Hoogemierde (RK) 22 sept 1675 Joanna, dr van  Marcelis

van de Sande en Maria Jan Maes. Er is sprake van

bloedverwantschap in de derde graad; Henricus en Joanna zijn

inderdaad beiden achterkleinkinderen van Henrick Beecken. Twee

dochters trouwen in Hoogemierde, namelijk Maria met Peter

Bernaarts van Leent, en Adriana met Willem Laureijssen van Beers. 

Met het overlijden van Adriana tussen aug 1768 en 7 maart 1769

verdwijnt in Hoogemierde de naam Beecken.

IV-3 Maria, ged Hoogemierde 8 sept 1648 (1646?), ws jong overl

IV-4 Maria, ged Hoogemierde 25 dec 1648, overl Hoogemierde 18 jan

1721, volgens verdeling van de nalatenschap gehuwd met Francois
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Aldemagt. Hierover echter niets gevonden.

IV-5 Elizabetha, ged Hoogemierde 16 febr 1651, overleden voor 22

september 1692, volgens verdeling van de nalatenschap gehuwd

met Pieter Domeni. Ook hierover verder niets gevonden.

IV-6 Wilhelmus, geb/ged Hoogemierde 2/4 juni 1653, 

ws jong overleden

IV-7 Catharina, ged Hoogemierde 3 dec 1656, overl na 12 september

1696, tr Hoogemierde (RK) 18 juli 1683, otr/tr Hoogemierde (SCH)

3/18 juli 1683 Josephus (Joost), ged Hoge Mierde 29 maart 1657,

overl Hoogemierde 15 mei 1705, zoon Cornelius Miertmans en

Helena Leijtens. Hun kinderen zwermen uit, zoon Nicolaus naar

Eindhoven.

IV-8 Adrianus Nicolaes Beecken, ged Lagemierde 20 jan 1658, overl voor

1 feb 1721, otr/tr Bladel (SCH) 4/21 mei 1715 Maria Gieliams, overl

Reusel 20 april 1741? Let op de hoge leeftijd van de bruidegom; de

meeste van zijn leeftijdgenoten zijn al overleden, maar hij stapt in

het huwelijksbootje! 

Met uitzondering van het schepenhuwelijk, heb ik in de

DTB-registers geen duidelijke informatie gevonden. Mogelijk dat de

schepenboeken informatie bevatten, maar die heb ik er nog niet op

nagezocht.

Uit dit huwelijk Michael Beeken, geb tussen 1715 en 1721, overl

Reusel 22 mei 1790, otr/tr Reusel (RK) 3/19 aug 1743, otr/tr Bladel

(SCH) 3119 aug 1743 Petronilla (Bartel) Hoefmans, overl Reusel 3

dec 1778, wede Theodorus Mollen. Uit dit huwelijk huwen alleen

enkele dochters, waardoor deze tak in de mannelijke lijn uitsterft.

IV-9 Thomas, ged Hoogemierde 2 juli 1660, overl kort voor 12

september 1696, gehuwd met Maria van der Bergh.

IV-10 Wilhelmus, ged Hoogemierde 28 oct 1665, 

overl tussen 22 sept 1692 en 12 sept 1696.

II-5 Jacob Henrick Beecken, geb ca 1585, overl Hoogemierde 24 oct

1666, tr Truijcken (Geertruij) Henricks Willem Jacobs (Coppens)

(vanden Dijck); overl Hoogemierde 6 mei 1664. Jacob is de slimste

van het stel: hij trouwt een van rijkste dochters van Hoogemierde.

De familie van den Dijck had uitgestrekte bezittingen in Weelde en

Hoogemierde. Gezien de overlijdensdata van beiden, moeten zij 

hun gouden bruiloft hebben gevierd.

Jacob is voerman. Als hij op de avond van Hemelvaartsdag 1623

zijn paarden uitspant in de stal van de herberg "de Swaene" te

Breda, wordt hij aangevallen door drie collega-voermannen uit

Hoogemierde. Er blijkt nog een rekening te vereffenen: de

aanvallers hebben een keer "ondercropen". Ik lees dit als dat zij
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een vracht van Jacop hebben weggekaapt door een lagere prijs af

te geven. Het gevecht wordt boeiend beschreven, uiteraard wat in

het voordeel van Jacob, want de beschrijving dient tot

kwijtschelding van zijn straf. Jacob verwondt een van zijn

aanvallers, Adriaen Wouter Franssen, met zijn eetmes aan het

hoofd, die enige dagen later overlijdt. Je zou van dit gevecht een

proces-verbaal in de Bredase archieven verwachten, maar dat heb

ik niet gevonden. In Breda hadden ze toen wel andere dingen aan

hun hoofd. 

Ook in Hoogemierde moeten de verhoudingen hersteld worden.

Hendrick Willem Jacops (Jacob's schoonvader) en Niclaus Hendrick

Fabrij treden op namens Jacob. Namens de overleden Adriaen

treden op zijn zoon Wouter Adriaen Wouters, geassisteerd met zijn

oom en mombaer Goijaert Wouters en Wouter Verrijt toeziender

van zijn moeder. Na meerdere bijenkomsten ten huize van Wouter

Antonis bereiken zij op 23 nov 1623 overeenstemming: de dader

moet blootshoofd in zijn hemd met een brandende kaars van

anderhalve pond door de kerk naar voren lopen, biddend om

vergiffenis van zijn daad. Hij moet laten maken een ijzeren kruis

van 200 pond geplaatst in een steen, met op het kruis de naam van

de aflijvige en het jaar van zijn dood. Bovendien moet hij dit jaar

leveren zes lopen rogge, en de komende drie jaren ieder jaar 4

lopen rogge om verdeeld te worden onder de armen, waarvoor de

armen moeten bidden voor het zieleheil van de aflijvige. Bovendien

moet de misdragere dertig zielemissen laten lezen door de pastoor

van Hoogemierde. Bovendien mag hij gedurende een jaar niet

verder in de kerk komen dan in de toren, en moet hij de plaatsen

waar familieleden of bekenden van het slachtoffer aanwezig zouden

kunnen zijn, mijden. Bovendien zal een van vrienden van de

aflijvige op kosten van de delinquent mee gaan naar Breda, om

daar alle kosten af te rekenen.

Op 13 dec 1625 verleent koning Philips II Jacob kwijtschelding van

zijn straf. Het spreekt vanzelf dat een en ander kosten met zich

meebracht: het moet Jacob een fortuin hebben gekost. Jacob

leefde in onrustige tijden. Voerlieden werden onderweg van hun

lading beroofd. Ook Jacob overkwam dit. De rechtszaken die

daaruit voortvloeiden staan beschreven in het Bossche Protocol

(met dank aan Leo Adriaenssen).

Na overlijden van Jacob wordt zijn nalatenschap door de

erfgenamen verworpen. In hoeverre dit een gevolg is van Jacobs

lotgevallen, onhandige handel in steden en landerijen, dan wel van

algemene verarming van de Meijerij, weet ik niet. Ik vermoed van

alles wat.
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Aldemagt. Hierover echter niets gevonden.

IV-5 Elizabetha, ged Hoogemierde 16 febr 1651, overleden voor 22

september 1692, volgens verdeling van de nalatenschap gehuwd

met Pieter Domeni. Ook hierover verder niets gevonden.

IV-6 Wilhelmus, geb/ged Hoogemierde 2/4 juni 1653, 

ws jong overleden

IV-7 Catharina, ged Hoogemierde 3 dec 1656, overl na 12 september

1696, tr Hoogemierde (RK) 18 juli 1683, otr/tr Hoogemierde (SCH)

3/18 juli 1683 Josephus (Joost), ged Hoge Mierde 29 maart 1657,

overl Hoogemierde 15 mei 1705, zoon Cornelius Miertmans en

Helena Leijtens. Hun kinderen zwermen uit, zoon Nicolaus naar

Eindhoven.

IV-8 Adrianus Nicolaes Beecken, ged Lagemierde 20 jan 1658, overl voor

1 feb 1721, otr/tr Bladel (SCH) 4/21 mei 1715 Maria Gieliams, overl

Reusel 20 april 1741? Let op de hoge leeftijd van de bruidegom; de

meeste van zijn leeftijdgenoten zijn al overleden, maar hij stapt in

het huwelijksbootje! 

Met uitzondering van het schepenhuwelijk, heb ik in de

DTB-registers geen duidelijke informatie gevonden. Mogelijk dat de

schepenboeken informatie bevatten, maar die heb ik er nog niet op

nagezocht.

Uit dit huwelijk Michael Beeken, geb tussen 1715 en 1721, overl

Reusel 22 mei 1790, otr/tr Reusel (RK) 3/19 aug 1743, otr/tr Bladel

(SCH) 3119 aug 1743 Petronilla (Bartel) Hoefmans, overl Reusel 3

dec 1778, wede Theodorus Mollen. Uit dit huwelijk huwen alleen

enkele dochters, waardoor deze tak in de mannelijke lijn uitsterft.

IV-9 Thomas, ged Hoogemierde 2 juli 1660, overl kort voor 12

september 1696, gehuwd met Maria van der Bergh.

IV-10 Wilhelmus, ged Hoogemierde 28 oct 1665, 

overl tussen 22 sept 1692 en 12 sept 1696.

II-5 Jacob Henrick Beecken, geb ca 1585, overl Hoogemierde 24 oct

1666, tr Truijcken (Geertruij) Henricks Willem Jacobs (Coppens)

(vanden Dijck); overl Hoogemierde 6 mei 1664. Jacob is de slimste

van het stel: hij trouwt een van rijkste dochters van Hoogemierde.

De familie van den Dijck had uitgestrekte bezittingen in Weelde en

Hoogemierde. Gezien de overlijdensdata van beiden, moeten zij 

hun gouden bruiloft hebben gevierd.

Jacob is voerman. Als hij op de avond van Hemelvaartsdag 1623

zijn paarden uitspant in de stal van de herberg "de Swaene" te

Breda, wordt hij aangevallen door drie collega-voermannen uit

Hoogemierde. Er blijkt nog een rekening te vereffenen: de

aanvallers hebben een keer "ondercropen". Ik lees dit als dat zij
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een vracht van Jacop hebben weggekaapt door een lagere prijs af

te geven. Het gevecht wordt boeiend beschreven, uiteraard wat in

het voordeel van Jacob, want de beschrijving dient tot

kwijtschelding van zijn straf. Jacob verwondt een van zijn

aanvallers, Adriaen Wouter Franssen, met zijn eetmes aan het

hoofd, die enige dagen later overlijdt. Je zou van dit gevecht een

proces-verbaal in de Bredase archieven verwachten, maar dat heb

ik niet gevonden. In Breda hadden ze toen wel andere dingen aan

hun hoofd. 

Ook in Hoogemierde moeten de verhoudingen hersteld worden.

Hendrick Willem Jacops (Jacob's schoonvader) en Niclaus Hendrick

Fabrij treden op namens Jacob. Namens de overleden Adriaen

treden op zijn zoon Wouter Adriaen Wouters, geassisteerd met zijn

oom en mombaer Goijaert Wouters en Wouter Verrijt toeziender

van zijn moeder. Na meerdere bijenkomsten ten huize van Wouter

Antonis bereiken zij op 23 nov 1623 overeenstemming: de dader

moet blootshoofd in zijn hemd met een brandende kaars van

anderhalve pond door de kerk naar voren lopen, biddend om

vergiffenis van zijn daad. Hij moet laten maken een ijzeren kruis

van 200 pond geplaatst in een steen, met op het kruis de naam van

de aflijvige en het jaar van zijn dood. Bovendien moet hij dit jaar

leveren zes lopen rogge, en de komende drie jaren ieder jaar 4

lopen rogge om verdeeld te worden onder de armen, waarvoor de

armen moeten bidden voor het zieleheil van de aflijvige. Bovendien

moet de misdragere dertig zielemissen laten lezen door de pastoor

van Hoogemierde. Bovendien mag hij gedurende een jaar niet

verder in de kerk komen dan in de toren, en moet hij de plaatsen

waar familieleden of bekenden van het slachtoffer aanwezig zouden

kunnen zijn, mijden. Bovendien zal een van vrienden van de

aflijvige op kosten van de delinquent mee gaan naar Breda, om

daar alle kosten af te rekenen.

Op 13 dec 1625 verleent koning Philips II Jacob kwijtschelding van

zijn straf. Het spreekt vanzelf dat een en ander kosten met zich

meebracht: het moet Jacob een fortuin hebben gekost. Jacob

leefde in onrustige tijden. Voerlieden werden onderweg van hun

lading beroofd. Ook Jacob overkwam dit. De rechtszaken die

daaruit voortvloeiden staan beschreven in het Bossche Protocol

(met dank aan Leo Adriaenssen).

Na overlijden van Jacob wordt zijn nalatenschap door de

erfgenamen verworpen. In hoeverre dit een gevolg is van Jacobs

lotgevallen, onhandige handel in steden en landerijen, dan wel van

algemene verarming van de Meijerij, weet ik niet. Ik vermoed van

alles wat.
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Uit het huwelijk van Jacob en Truijcken:

III-6 Henrick, geb Hoogemierde ca 1608, zie verder.

III-7 Johannes, geb Hoogemierde ca 1610, zie verder.

III-8 Maria, ged Hoogemierde 5 maart 1612, tr Georgius Goiaerts

Wouters, ged Hoogemierde 28 dec 1611. Hieruit: Eltien, ged

Hoogemierde 25 apr 1645, Wilhelmus, ged Hoogemierde 29 aug

1651, en Elisabetha, ged Hoogemierde 21 oct 1657. 

Van deze kinderen heb ik tot nu toe niets kunnen terugvinden.

III-9 Wilhelmus, ged Hoogemierde 5 febr 1614, zie verder

III-10 Elisabeth, ged Hoogemierde 5 mei 1618, overl na 9 maart 1673, tr

Laurentius Peeters van Helmont, overl Hoogemierde 4 april 1672.

Hieruit talrijke kinderen, maar ik heb maar enkele kleinkinderen

gevonden.

III-11 Nicolaus, ged Hoogemierde 17 mei 1620, overl Hoogemierde 

6 juni 1691, otr/tr Weelde (RK) 18 jan/2 febr 1648 Catharina

Cornelius Henrici, ged Hilvarenbeek 25 jan 1627(?) 

Hieruit nageslacht, dat in de tweede generatie uitsterft.

III-12 Anthonius, ged Hoogemierde 15 aug 1622, overl Hoogemierde 

3 maart 1674, tr Anna, ged Hoogemierde 28 maart 1623, overl

Hoogemierde 8 oct 1695, dr van Wouter Antonis Cocx en Anneke

Leenaert Laureijssen. Als laatste van hun kinderen overlijdt hun

jongste zoon Jan Anthonie Beeke, ged Hoogemierde 14 jan 1669,

kort na zijn huwelijk (otr/tr Hoogemierde (SCH) 9/25 mei 1722, tr

Hoogemierde (RK) 26 mei 1722) met Elisabeth, overl na 27 feb

1744, dr van Adrianus Lemmens en Margareta Adrianus Hermans.

Jan is bij haar al vader van een natuurlijke dochter Anna Lemmens,

ged Hoogemierde 4 feb 1715. Ik heb de indruk dat hij Elizabeth

trouwt om zijn nalatenschap voor haar veilig te stellen.

III-6 Henrick Jacob Beecken, geb Hoogemierde ca 1608, begr Ravels 20

juni 1679, tr voor 30 dec 1637 Margareta, overl voor 20 okt 1652,

dr van  Peeter Pauwels en Perijntken Geraert Swaenen. Omdat het

doopregister van Ravels rond die tijd ontbreekt, en ook de

schepenboeken weinig informatie geven, is het lastig te komen tot

een correcte gezinssamenstelling.

Informatie voor onderstaande verwantschap is voor een groot deel

gebaseerd op het wederzijds optreden als peter en meter bij de doop van

elkaars kinderen. In het bijzonder Gerardus is hierin actief. Opvallend is het

verblijf in Chaam: zijn meerdere kinderen of de gehele familie verhuisd van

Ravels naar Chaam? Dat zou dan gebeurd moeten zijn voorjaar 1656,

wanneer Henrick Jacobs (al?) zijn landerijen in Ravels verkoopt . Of betreft

het een geheel andere familie Beken? Mogelijk dat de schepenboeken van

Chaam meer informatie geven.
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Uit het huwelijk van Henrick Jacobs en Margareta Peeters 

(of dit alle kinderen zijn weet ik niet):

IV-11 Petronella Henricx Beecken, ged Hooge Mierde 7juli 1644, 

overl na 1714, otr/tr (1) Bavel (NH) 13/28 juli 1669, tr Bavel (RK)

25 juli 1669 Arnout, overl voor 1673, z Adriaen Rombout Jan Lips

en Catharina Arnoldi Eijckmans. Hieruit een zoon. Otr/tr (2) Breda

(NH) 24 jan/6 feb 1677 Petrus Simonet, begr Breda 1 mei 1686(?),

wedn van Cecilia Cornelissen van Wanroij. 

Ook hieruit nageslacht.

IV-12 Cornelius, otr/tr (1) Chaam (RK) 7/22 jan 1673 Margareta

Lambrechs, ged Chaam 5jan 163 1(?), overl Chaam 1 nov 1679, dr

van Lambertus Joannis van der Mueren en Petronella Petri

(Vuijsten). Hieruit geen nageslacht gevonden.

IV-13 Anna Henrix Beecke, overl na 1685, tr (1) Chaam (RK)

21 maart 1673 Adrianus, ged Chaam 22 feb 1647, overl kort voor

24 maart 1677, zoon van Steven Jansen van Dun en Jenneken

Mattheeus Ravels. Hieruit nageslacht Otr/tr (2) Breda (Groote Kerk)

5 nov/4 dec 1677 Leonard Brunel, geb Montpellier. 

Uit dit huwelijk nageslacht.

IV-14 Gerardus Henricx Beecken, timmerman (1694), 

geb Ravels, begr Rijsbergen 9 maart 1694, otr/tr Rijsbergen (SCH)

31 mei/21 juni 1682 Maria, ged Rijsbergen 24 nov 1652, overl/begr

Rijsbergen 7/11 maart 1743, dr van Cornelius Adriaen Rombout

Hollanders en Maria Hendricus Adriaenssen Verhuijsen. Gerardus is

de stamvader van een omvangrijk nageslacht dat heden onder

verschillende namen, onder andere Bekens, Geerts en Beckers, in

West Brabant voorkomt.

IV/15 Elisabeth Henricx Beecken, overl kort na 12 jan 1720, otr/tr Loon

op Zand (SCH) 3/19 juli 1682, tr Loon op Zand (RK) 19 juli 1682

Jacob, ged Loon op Zand 5 maart 1655, overl 5 juli 1743(?), zn van

Cornelius Jacobs Haensbergh en Cornelia Hubertusdr. 

Uit dit huwelijk een omvangrijk nageslacht.

III-7 Jan Jacobs Beecken, pachter van de Laerenhoeve in Minderhout,

geb Hoogemierde ca 1610, tr (1) Henderickxken, dr van Corstiaen

Jansen (Lenaerts) en Jenneken Plompen. Hendrickxken overlijdt

jong, en zijn vader Jacob Henricx Beecken en Sijemen Antonis

Schotsen worden benoemd tot mombaer en toeziender van een

onmondig kind. De naam wordt niet genoemd, maar waarschijnlijk

betreft het

IV-16 Elizabeth Jan van Beeck, begr Ravels 10 aug 1726, otr/tr Ravels

(RK) 18/25 juni 1679 Walterus Henricx Janssen, begr Ravels 

10 aug 1726. Hieruit nageslacht.
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Uit het huwelijk van Jacob en Truijcken:

III-6 Henrick, geb Hoogemierde ca 1608, zie verder.

III-7 Johannes, geb Hoogemierde ca 1610, zie verder.

III-8 Maria, ged Hoogemierde 5 maart 1612, tr Georgius Goiaerts

Wouters, ged Hoogemierde 28 dec 1611. Hieruit: Eltien, ged

Hoogemierde 25 apr 1645, Wilhelmus, ged Hoogemierde 29 aug

1651, en Elisabetha, ged Hoogemierde 21 oct 1657. 

Van deze kinderen heb ik tot nu toe niets kunnen terugvinden.

III-9 Wilhelmus, ged Hoogemierde 5 febr 1614, zie verder

III-10 Elisabeth, ged Hoogemierde 5 mei 1618, overl na 9 maart 1673, tr

Laurentius Peeters van Helmont, overl Hoogemierde 4 april 1672.

Hieruit talrijke kinderen, maar ik heb maar enkele kleinkinderen

gevonden.

III-11 Nicolaus, ged Hoogemierde 17 mei 1620, overl Hoogemierde 

6 juni 1691, otr/tr Weelde (RK) 18 jan/2 febr 1648 Catharina

Cornelius Henrici, ged Hilvarenbeek 25 jan 1627(?) 

Hieruit nageslacht, dat in de tweede generatie uitsterft.

III-12 Anthonius, ged Hoogemierde 15 aug 1622, overl Hoogemierde 

3 maart 1674, tr Anna, ged Hoogemierde 28 maart 1623, overl

Hoogemierde 8 oct 1695, dr van Wouter Antonis Cocx en Anneke

Leenaert Laureijssen. Als laatste van hun kinderen overlijdt hun

jongste zoon Jan Anthonie Beeke, ged Hoogemierde 14 jan 1669,

kort na zijn huwelijk (otr/tr Hoogemierde (SCH) 9/25 mei 1722, tr

Hoogemierde (RK) 26 mei 1722) met Elisabeth, overl na 27 feb

1744, dr van Adrianus Lemmens en Margareta Adrianus Hermans.

Jan is bij haar al vader van een natuurlijke dochter Anna Lemmens,

ged Hoogemierde 4 feb 1715. Ik heb de indruk dat hij Elizabeth

trouwt om zijn nalatenschap voor haar veilig te stellen.

III-6 Henrick Jacob Beecken, geb Hoogemierde ca 1608, begr Ravels 20

juni 1679, tr voor 30 dec 1637 Margareta, overl voor 20 okt 1652,

dr van  Peeter Pauwels en Perijntken Geraert Swaenen. Omdat het

doopregister van Ravels rond die tijd ontbreekt, en ook de

schepenboeken weinig informatie geven, is het lastig te komen tot

een correcte gezinssamenstelling.

Informatie voor onderstaande verwantschap is voor een groot deel

gebaseerd op het wederzijds optreden als peter en meter bij de doop van

elkaars kinderen. In het bijzonder Gerardus is hierin actief. Opvallend is het

verblijf in Chaam: zijn meerdere kinderen of de gehele familie verhuisd van

Ravels naar Chaam? Dat zou dan gebeurd moeten zijn voorjaar 1656,

wanneer Henrick Jacobs (al?) zijn landerijen in Ravels verkoopt . Of betreft

het een geheel andere familie Beken? Mogelijk dat de schepenboeken van

Chaam meer informatie geven.
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Uit het huwelijk van Henrick Jacobs en Margareta Peeters 

(of dit alle kinderen zijn weet ik niet):

IV-11 Petronella Henricx Beecken, ged Hooge Mierde 7juli 1644, 

overl na 1714, otr/tr (1) Bavel (NH) 13/28 juli 1669, tr Bavel (RK)

25 juli 1669 Arnout, overl voor 1673, z Adriaen Rombout Jan Lips

en Catharina Arnoldi Eijckmans. Hieruit een zoon. Otr/tr (2) Breda

(NH) 24 jan/6 feb 1677 Petrus Simonet, begr Breda 1 mei 1686(?),

wedn van Cecilia Cornelissen van Wanroij. 

Ook hieruit nageslacht.

IV-12 Cornelius, otr/tr (1) Chaam (RK) 7/22 jan 1673 Margareta

Lambrechs, ged Chaam 5jan 163 1(?), overl Chaam 1 nov 1679, dr

van Lambertus Joannis van der Mueren en Petronella Petri

(Vuijsten). Hieruit geen nageslacht gevonden.

IV-13 Anna Henrix Beecke, overl na 1685, tr (1) Chaam (RK)

21 maart 1673 Adrianus, ged Chaam 22 feb 1647, overl kort voor

24 maart 1677, zoon van Steven Jansen van Dun en Jenneken

Mattheeus Ravels. Hieruit nageslacht Otr/tr (2) Breda (Groote Kerk)

5 nov/4 dec 1677 Leonard Brunel, geb Montpellier. 

Uit dit huwelijk nageslacht.

IV-14 Gerardus Henricx Beecken, timmerman (1694), 

geb Ravels, begr Rijsbergen 9 maart 1694, otr/tr Rijsbergen (SCH)

31 mei/21 juni 1682 Maria, ged Rijsbergen 24 nov 1652, overl/begr

Rijsbergen 7/11 maart 1743, dr van Cornelius Adriaen Rombout

Hollanders en Maria Hendricus Adriaenssen Verhuijsen. Gerardus is

de stamvader van een omvangrijk nageslacht dat heden onder

verschillende namen, onder andere Bekens, Geerts en Beckers, in

West Brabant voorkomt.

IV/15 Elisabeth Henricx Beecken, overl kort na 12 jan 1720, otr/tr Loon

op Zand (SCH) 3/19 juli 1682, tr Loon op Zand (RK) 19 juli 1682

Jacob, ged Loon op Zand 5 maart 1655, overl 5 juli 1743(?), zn van

Cornelius Jacobs Haensbergh en Cornelia Hubertusdr. 

Uit dit huwelijk een omvangrijk nageslacht.

III-7 Jan Jacobs Beecken, pachter van de Laerenhoeve in Minderhout,

geb Hoogemierde ca 1610, tr (1) Henderickxken, dr van Corstiaen

Jansen (Lenaerts) en Jenneken Plompen. Hendrickxken overlijdt

jong, en zijn vader Jacob Henricx Beecken en Sijemen Antonis

Schotsen worden benoemd tot mombaer en toeziender van een

onmondig kind. De naam wordt niet genoemd, maar waarschijnlijk

betreft het

IV-16 Elizabeth Jan van Beeck, begr Ravels 10 aug 1726, otr/tr Ravels

(RK) 18/25 juni 1679 Walterus Henricx Janssen, begr Ravels 

10 aug 1726. Hieruit nageslacht.
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Jan Jacobs Beecken tr (2) voor 3 jan 1653 zijn dienstmaagd

Joanna, geb Ravels, overl Minderhout 24 juli 1676, weduwe van

Cornelis Lenaerts, dr van Michiel Anton Houtermans en Maria

Adriaan Walter Nouwen. Hieruit:

IV-17 Gaspar, overl Minderhout 4 aug 1655

IV-18 Gaspar Anthonius, ged Minderhout 15 april 1657, overl/begr

Minderhout 14 mei 1709, tr Minderhout 10 nov 1675 Petronilla

Lenaerts, ged Minderhout 24 maart 1643, weduwe van Joannes

Petri Ruijters, uit Meer, dr van Comelij Lenaerts en Maria

Christiaens. Ik sta hier met enige verbazing naar te kijken: wat kan

de overweging zijn van een jongeman van 18 jaar om een

weduwe van 32 jaar met enkele kinderen te trouwen, hoe kan hij

haar en haar kinderen onderhouden? Hoe het zij, uit dit huwelijk:

V-1 Joanna Gasparus Beken, ged Minderhout (RK) 13 april 1677,

begr Minderhout 2 okt 1714, tr(1) Minderhout (RK) 6 april 1701

Joannes Adriani Mostmans, overl Minderhout 7 sept 1705, tr (2)

Minderhout (RK) 3 nov 1705 Adrianus Stoops, begr Minderhout 27

mei 1706, otr/tr (3) Minderhout (RK) 15/25 nov 1711 Joannes

Jonae Wouters, ged Meer (RK) 4 feb 1682, zn van Jonas Wouters

en Joanna Joannes Faes. 

Uit dit laatste huwelijk worden enkele kinderen geboren.

V-2 Cornelius Gasparus Beken, ged Minderhout (RK) 4 febr 1680,

begr Minderhout 4 jan 1719.

V-3 Joannes Gasparus Beken, ged Minderhout (RK) 7 aug 1683.

Hiermee komt een einde aan de naam "Beken" in Minderhout.

III-9 Willem Jacobs Beecken, pachter in Zondereigen (van welke

hoeve?), ged Hoogemierde 5 febr 1614, overl Baarle Hertog na 5

apr 1690, otr/tr (1) Baarle Hertog 13/28 jan 1645 Helena Heijliger

van Sprang, overl Hoogemierde, 29 juli 1652 in het kraambed.

Hieruit:

IV-19 Henrick Willem Jacob Beeck, ged Hoogemierde 12 april 1647, 

zie verder.

IV-20 Helena Wilhelmus Jacobs Beken, ged Hoogemierde 29 juli 1652,

jong overl 

tr (2) Hoogemierde (RK) 22 dec 1652 Helena Henricx Daniels van

Gorp, overl Baarle 16 mei 1681. Bij het huwelijk wordt vermeld dat

bruid en bruidegom in de tweede graad aanverwant zijn. 

Deze relatie heb ik tot nu toe niet gevonden. 

Hieruit:

IV-21 Catharina Wilhelmus Beken, ged Hoogemierde 18 sept 1653, 

ws jong overleden
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IV-22 Catharina Guilielmus Jacobi Beecken, ged Baarle Hertog 11 juni

1655, overl na 1693, tr na 16 april 1684 Adriaen, ged Merksplas 

11 feb 1660, overl na 1693, zn van Huijbrecht Geerts en Anneken

Petri Joosen Oots. Na een eerste kind in Baarle Hertog, worden in

Merksplas meerdere kinderen geboren, waarna ik hun spoor bijster

raak.

IV-23 Henrick Guilielmus Jacobi Bekenaers, ged Baarle Hertog 25 maart

1656, overl Rijckevorssel 3 april 1702. Het is nog maar de vraag of

de Henricus Guilielmus Beecke die in Rijckevorssel wordt begraven,

"onze" man is. Ik heb geen onderzoek in de schepenboeken van

Rijckevorssel gedaan.

IV-24 Jan Guilielmus Jacobus, ged Baarle Hertog 10 nov 1658, begr

Baarle Nassau 14 maart 1731, tr Baarle Nassau (RK) 15 dec 1689,

otr/tr Baar!e Nassau (NH) 18 nov/4 dec 1689 Adriana, begr Baarle 

Nassau 31 okt 1724, dr van Adrianus Remigii Vermeulen en Joanna

Joannis. Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren, daaruit

een talrijk nageslacht.

IV-25 Willem Wilhelmus Jacobus, ged Baarle Hertog 2 jan 1661, overl na

1685. Van hem heb ik tot nu toe geen spoor gevonden; leeft hij

onder patroniem verder?

IV-26 Cornelius Guilielmus Jacobus, landman te Ter Voort onder Bavel,

ged Baarle Hertog 4 okt 1663, overl Bavel 7 maart 1707, otr/tr

Ginneken en Bavel (SCH) 15/30 april 1690, tr Bavel (RK) 30 april

1690 Joanna, geb Bavel ca 1665, overl Bavel 21 mei 1744, dr  van

Peeter Wijtman Vlamincx en Heijltien Jan Dielis Brouwers. Zij gaan

zich later "van Beeck" noemen; een heel klein takje bereikt de

tegenwoordige tijd.

IV-27 Daniel Guilielmus Jacobus, ged Baarle Hertog 6 sept 1666, overl na

1685. Van hem heb ik tot nu toe geen spoor gevonden; leeft hij

onder patroniem verder? De naam Daniel moet toch te vinden zijn!

IV-28 Jacobus Guilielmus Jacobus, smid te Chaam, ged Baarle Hertog 21

mei 1669, begr Chaam 19 juni 1737, otr/tr (1) Chaam (RK) 21

mei/5 juni 1701 Catharina, ged Chaam 16 mei 1668, overl voor 2

feb 1712, dr van Comelis Pauwels Verboven en van Maria Jansen.

Uit dit huwelijk bereiken alleen dochters de huwbare leeftijd. Een

van de dochters, Comelia, otr/tr Breda (NH) 31 jan/15 febr 1733,

tr Breda (RK) 15 feb 1733 Engelbregt van Woensel, kleinzoon van

de voerman Adriaen Jan van Woensel, afk uit Prinsenhage. Een van

hun dochters trouwt in de Bredase tekenaars-schilders familie

Huijsmans.

IV-29 Gertrudis Guilielmus Jacobs, ged Baarle Hertog 2 jan 1673, tr

Hoogstraten 24 jan 1700 Walter Devet. 

Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren.
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Jan Jacobs Beecken tr (2) voor 3 jan 1653 zijn dienstmaagd
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IV-18 Gaspar Anthonius, ged Minderhout 15 april 1657, overl/begr

Minderhout 14 mei 1709, tr Minderhout 10 nov 1675 Petronilla

Lenaerts, ged Minderhout 24 maart 1643, weduwe van Joannes

Petri Ruijters, uit Meer, dr van Comelij Lenaerts en Maria
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en Joanna Joannes Faes. 
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begr Minderhout 4 jan 1719.

V-3 Joannes Gasparus Beken, ged Minderhout (RK) 7 aug 1683.

Hiermee komt een einde aan de naam "Beken" in Minderhout.

III-9 Willem Jacobs Beecken, pachter in Zondereigen (van welke

hoeve?), ged Hoogemierde 5 febr 1614, overl Baarle Hertog na 5

apr 1690, otr/tr (1) Baarle Hertog 13/28 jan 1645 Helena Heijliger

van Sprang, overl Hoogemierde, 29 juli 1652 in het kraambed.

Hieruit:

IV-19 Henrick Willem Jacob Beeck, ged Hoogemierde 12 april 1647, 

zie verder.

IV-20 Helena Wilhelmus Jacobs Beken, ged Hoogemierde 29 juli 1652,

jong overl 

tr (2) Hoogemierde (RK) 22 dec 1652 Helena Henricx Daniels van

Gorp, overl Baarle 16 mei 1681. Bij het huwelijk wordt vermeld dat

bruid en bruidegom in de tweede graad aanverwant zijn. 

Deze relatie heb ik tot nu toe niet gevonden. 

Hieruit:

IV-21 Catharina Wilhelmus Beken, ged Hoogemierde 18 sept 1653, 

ws jong overleden
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IV-22 Catharina Guilielmus Jacobi Beecken, ged Baarle Hertog 11 juni

1655, overl na 1693, tr na 16 april 1684 Adriaen, ged Merksplas 

11 feb 1660, overl na 1693, zn van Huijbrecht Geerts en Anneken

Petri Joosen Oots. Na een eerste kind in Baarle Hertog, worden in

Merksplas meerdere kinderen geboren, waarna ik hun spoor bijster

raak.

IV-23 Henrick Guilielmus Jacobi Bekenaers, ged Baarle Hertog 25 maart

1656, overl Rijckevorssel 3 april 1702. Het is nog maar de vraag of

de Henricus Guilielmus Beecke die in Rijckevorssel wordt begraven,

"onze" man is. Ik heb geen onderzoek in de schepenboeken van

Rijckevorssel gedaan.

IV-24 Jan Guilielmus Jacobus, ged Baarle Hertog 10 nov 1658, begr

Baarle Nassau 14 maart 1731, tr Baarle Nassau (RK) 15 dec 1689,

otr/tr Baar!e Nassau (NH) 18 nov/4 dec 1689 Adriana, begr Baarle 

Nassau 31 okt 1724, dr van Adrianus Remigii Vermeulen en Joanna

Joannis. Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren, daaruit

een talrijk nageslacht.

IV-25 Willem Wilhelmus Jacobus, ged Baarle Hertog 2 jan 1661, overl na

1685. Van hem heb ik tot nu toe geen spoor gevonden; leeft hij

onder patroniem verder?

IV-26 Cornelius Guilielmus Jacobus, landman te Ter Voort onder Bavel,

ged Baarle Hertog 4 okt 1663, overl Bavel 7 maart 1707, otr/tr
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IV-28 Jacobus Guilielmus Jacobus, smid te Chaam, ged Baarle Hertog 21

mei 1669, begr Chaam 19 juni 1737, otr/tr (1) Chaam (RK) 21
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IV-30 Maria Guilielmus Jacobus Beken, ged Baarle Hertog 13 sept 1675,

begr Wortel (B) 17 jan 1748, tr Wortel (B) 20 febr 1703 Heijliger

Jesper Severeijns, begr Wortel (B) 20 sept 1731. 

Uit dit huwelijk worden meerdere kinderen geboren, die door het

gebruik van alleen patroniemen niet zijn te traceren. Ik heb geen

onderzoek gedaan in de schepenboeken van Wortel.

tr (3) Baarle Nassau (RK) 27juni 1683, otr/tr Baarle Nassau (NH) 28 juni/

18 juli 1683 Lijsbeth Cornelis Laps, weduwe van Jan Willemsen van

Besouw. Op 24 oktober 1685 maken Willem en Lijsbeth voor notaris

Willem van Bommel in Breda hun testament. Willem benoemt zijn

vrouw Lijsbeth Cornelis Laps tot zijn enige en universele erfgename.

Zij is gehouden uit te reiken aan Geertruijt en Maria, zijn twee

jongste dochters, ieder 25 gulden, en bovendien aan hen en aan

Jacob ieder een nieuw kleed van het hoofd tot de voeten: mutsen,

hoed, hemden, stiklijven, hemdrok, lijfje, rok, broek, kousen en

schoenen (een kapitaal voor die dagen), en aan alle kinderen, dus

ook Jacob, Geertruijt en Maria, een ducaton van 3 gulden en 3

stuivers ter voldoening van het vaderlijk goed, binnen 6 weken na

zijn overlijden. Lijsbeth verleent Willem het vruchtgebruik van al

haar goederen en benoemt tot haar erfgenamen haar kinderen.

Blijkbaar hebben de kinderen daar lucht van gekregen en zijn er

harde woorden gevallen. Hoe het zij, in februari 1686 reizen Willem

en Lijsbeth weer naar Breda, en herroepen daar op 15 februari

1686 hun testament. Geertruijt, Maria en Jacob ontvangen nu, ter

voldoening van het vaderlijk erfgoed, samen 24 gulden, en

Cathalijn, Henrick, Jan, Willem, Cornelis en Daniel in totaal 6

Rijnsgulden. Waarna de testateur verklaart zijn kinderen uit zijn

boedel te secluderen en uit te sluiten, om zekere pregnante

redenen hem testateur daartoe porrende.

IV-19 Henrick Willems Beken, ged Hoogemierde 12 april 1647, begr

Wortel (B) 11 okt 1686, tr Hoogstraten 27 maart 1674 Christina,

overl Ravels 18 feb 1735, dr van Peeter Simon de Lelie en

Catharina Michiel Houtermans. Hieruit:

V-4 Antonia Henricus Willems, ged Hoogstraten 7 aug 1675,

overl/begr Hoogstraten 16/18 maart 1743, tr Hoogstraten (RK) 29

april 1710 Michael van Welt, overl/begr Hoogstraten 23/25 sept

1734, wedn Martina van Bergen. Hieruit meerdere kinderen.

V-5 Catharina Henricus Wilmsen, ged Wortel (B)17 jan 1679, 

begr Wortel (B) 28 oct 1688

V-6 Jacobus Henricus Wilmsen Miermans, ged Wortel (B) 2 juli 1682,

overl Wortel (B) 16 feb 1746, otr/tr als Jacobus Beken Merksplas

22/29 juli 1710 Anna Maria, ged Merksplas 7 mei 1689, overl/begr

Hoogstraten 24/26 feb 1759, dr van Jan Peeter Jansens en
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Dijmphna Jansens (Hendrickx). Het gebruik van de familienaam

Beken heeft dus een generatie overgeslagen. Hieruit een

omvangrijk nageslacht, onder de naam Beken rond Hoogstraten,

enonder de naam Bekers/Beeckers in Prinsenhage.

V-7 Adriana Henricus Wilmsen, ged Wortel (B) 24 feb 1686, begr Wortel

(B) 27 maart 1692.

Na overlijden van Henrick otr/tr (2) Christina Peeter de Lelie te

Wortel (B) (RK) 16/21 jan 1687 Cornelius Ignatij Jansens. Hieruit

worden meerdere kinderen geboren. 

En ten slotte otr/tr (3) Christina Peeter de Lelie te Wortel (B) (RK)

9 sept 1704 Joes Petri Joris.

Hiermee is de verbreiding van de naam “Beken” en afgeleide vormen rond

Hoogstraten en in West Brabant beschreven. Er cirkelen nog wel enkele

namen rond, die (nog?) niet in dit schema passen, bij voorbeeld Maria

Beken, die otr/tr Minderhout (RK) 28 jan/7 feb 1668 Christianus Cornelis

Lenaerts. Zij komt altijd zonder patroniem voor; Elisabeth Joannis Beken

is peettante bij de doop van een van haar kinderen. Dat zij zussen zouden

zijn is onwaarschijnlijk, want in de voogdijboeken is steeds sprake van “het

onmondich kint” van Jan Jacob Beecken. Naast de hier beschreven

oorsprong van de naam “Beecken/Beken”, bestaan nog meerdere andere

oorsprongen, bij voorbeeld in België (onder andere rond Tielt, in Duitsland,

en in uiterst NO Noord Brabant, mogelijk afgeleid van Sambeek. In

bovenstaand overzicht heb ik geen bronnen vermeld. Van de meeste data

heb ik wel bronnen, of kan ik een en ander (zeer) aannemelijk maken met

behulp van doopgetuigen. Enkele data heb ik geschat, aangegeven met

“ca”. Mocht U aanvullingen hebben op bovenstaand overzicht, of er fouten

in ontdekken, dan zou U mij een groot plezier doen mij daarvan op de

hoogte te stellen:  cgemvanbeek@gmail.com.

Ingezonden dhr. C.G.E.M. van Beek 

TRANSCRIPTIE OUD SCHRIFT   (Oplossing van blz. 10)

Raekende het klockhuys

Voor yder poos dat geluyt wert 12 stuyvers

als de loeff geb(ruyck)t wert telckens eene gulde

yder dood die buyten het quartier off tot Blommendael

begraven wert twee guldens

yder kint dat niet beluyt wert telckens tien stuyvers

voor yder pael die gezet wort op ’t kerckhoff vijff gulde

[Poos = tijdsduur; roeff = schuin oplopend deksel op doodskist; 

Blommendael =  Bloemendaal]
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AANKONDIGING BIDPRENTJES DVD GENEALOGIEDAG LIMBURG

Op 12 maart 2016 tijdens de Genealogiedag Limburg in het RHCL te

Maastricht zal onze derde bidprentjes-DVD verschijnen. 

Deze DVD met de gegevens van meer dan 300.000 bidprentjes (348.254

records) bevat naast de gecorrigeerde en aangevulde gegevens van de

vorige CD (> 200.000 bidprentjes), die in 2005 verscheen, de bidprentjes

uit de verzameling van Arthur Cransveld uit Vaals. Deze collectie is nu in

beheer bij de Pastoor Joseph Penders Stichting.

Via andere verzamelaars kreeg hij veel prentjes uit de rest van Nederland

en Belgisch-Limburg.

Op deze DVD staan alleen de gegevens van de prentjes. Niet de

afbeeldingen! De gegevens van de bidprentjes op deze CD zijn

onderverdeeld in 5 PDF-bestanden genaamd Lijst op familienaam

overledene , “Lijst op familienaam partner”, “Lijst op geboorteplaats”, 

“Lijst op overlijdensplaats” en Totaalbestand.

Allemaal hebben ze een alphabetische navigatiestructuur.

Bestellen

Deze DVD-uitgave kost € 10,00 voor NGV-leden en € 15,00 voor NIET NGV

leden. Bestellen kan alleen door overmaking van het verschuldigde bedrag

PLUS € 2,00 verpakkings- en portokosten op rekeningnummer:

NL61 INGB 0007 7509 68 van A.J. Griens te Landgraaf onder vermelding

van NGVZLB5, postcode EN huisnummer waar DVD naar toe moet. 

Arno Griens, Beheerder Databestanden NGV afdeling Zuid Limburg
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Dhr. Marcel Remkes uit Geldrop           marcel.remkes@outlook.com

Marcel, 51 jaar, IT Consultant, is sinds 2009 bezig met genealogie, maar

het heeft wel een aantal jaren stilgelegen. Hij is op zoek naar de families

Remkes rond Utrecht en Rotterdam en Kokke die zich meer in de buurt van 

Nijmegen en Noord-Limburg bevinden. Veel van zijn gegevens haalt dhr.

Remkes van het internet, per slot van rekening is er al veel gedigitaliseerd.

Maar vanwege de reiskosten benadert hij ook archieven via mail of

telefoon en laat hij tegen betaling zoekopdrachten uitvoeren.

Voor een presentatie van zijn gegevens in ons afdelingsblad, vindt hij het

nog te vroeg; misschien over een paar jaar. De informatie die hij graag

boven tafel wil hebben gaat zowel in de diepte als in de breedte.

Voor het vastleggen van al die gegevens maakt Marcel gebruik van

meerdere computerprogramma’s, zoals daar zijn: GensDataPro, Legacy

Family Tree, Family Historian  en TNG. 

Zoals gezegd, gepubliceerd heeft hij nog niet. Een bezoek aan onze

afdelingsbijeenkomsten gaat zeker gebeuren. Verder heeft hij eigenlijk nog

geen idee wat het lidmaatschap hem kan bieden.

Een andere hobby van dhr. Remkes zijn karpers.

Dhr. Coen Strijbos uit Geldrop                  _coen.strijbos@telenet.be

Coen Strijbos, 63 jaar en Service Manager KPN Storingsdienst, is al een 

20-tal jaren opzoek naar zijn roots. De families Strijbos, Strijbosch zowel

in Nederland als in België hebben zijn aandacht. 

De informatie komt van Internet, archief en waar het maar te vinden is.

Aan publicatie van zijn gegevens is hij nog niet toe. 

Wil zoveel mogelijk informatie over alle Strijboschen met alles wat daarbij

hoort. 

Hij maakt gebruik van de programma’s GensDataPro en Myheritage voor

het vastleggen van die gegevens. 

Voor meer informatie bezoekt dhr. Strijbos onze afdelings-bijeenkomsten. 

Een andere hobby van hem is Tai Chi.
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VOOR U GELEZEN

Afdelingsbladen:

GroninGEN, januari 2016

- Aanverwanten van de Lopster familie Glas (vervolg), door Tjaart Glas. 

Parenteel van Tonnis NN.

- Andries Groen en het zilveren knipje door Henk Werk, IJmuiden

Kwajongen of misdadiger? Een misdaad verslag uit het Nieuwsblad van

Het Noorden dd 28 maart 1891.

- Heeft Lionel Messi Groningse wortels? Door Michèl de Jong. De

voorouders van Lionel Messi, stervoetballer van FC Barcelona, uit

Stedum emigreerden in de 19de eeuw naar Argentinië. Is dit waar of

een fabel?

Kwartier van Nijmegen, december 2015

- Nijmeegse kloosters tot aan de reductie, door Henny Fransen.

De geschiedenis van de kloosters en begijnhuizen van 1196 tot 1591.

- Kwartierstaat Frans Kellendonk 1951-1990.

- Een spannende reatie uit de 11e eeuw door Peter van de Linden.

Threant, 2016-1

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

Van Barteld Westerbeek in 1838 in Staphorst tot Else Anna Elisabeth

Ehrhard uit Stade (D).

- Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer, door Age Stiksma.

Homan, Linthorst, Hidding, Huisinge, Boer, Arents, Rammering,

Hermans, Luichien, Kiste, Lutringe.

Hollands Noorderkwartier, december 2015

- Mijn schoonmoeder Jeltje, door Maureen van Brenk. 

- Wat het schilderij Maartje den Das te weeg bracht... 

door Femis de Ridder/Marry Luken. 

GeneVer, november 2015-4

- Zaunbrecher in Limburg, kwartierstaat door Wim Nolten.

- Wilhelm Husmann, grondlegger van schacht Nulland te Kerkrade (II  en

slot) door Paul Geilenkirchen en Herman Deckers.

11 en 30, afdeling Friesland, 2016-1

- Themanummer over voorouders en familie in Ommerschans en

Veenhuizen, door mw. M. Bruining-Hoeksma, mw. J. Chun-Selie, dhr.

W. De Hoop en  mw. Streekstra.

Gepermeteerd, afd. ‘s-Hertogenbosch-Tilburg, december 2015. 

- Op zoek naar mijn voorvader Maarten van Leeuwen, door 

John Boeren. Beschrijving hoe Maarten benoemd werd tot Broeder in

de orde van de Nederlandse Leeuw, Het Zilveren Kruis 1812-1815 en

de bronzen Medaille voor Menslievend Hulpbetoon verkreeg.
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Land van Cuijk en Ravenstein, december 2015. 

- Kwartierstaat van Paulina, Jacobus, Petrus, Theodorus, Albertus,

Johannes Bernarda en Wilhelmus Cornelissen.

- Stamboomonderzoek en lichaamslengte, door Maurice Roefs.

Interessant hoe door de eeuwen heen ons lichaamslengte wijzigd door

socio-economische omstandigheden.

 

Heemkundekringen:

De Rosdoek, “De Acht Zaligheden”, december 2015

- Huizen en families aan de Markt, door Pirre Panken en 

Kees Cornelissen.

Hierin wordt ingegaan op de geschiedenis van een aantal huizen aan

de Markt en de mensen die er woonden.

- De Pomp: Stoer én met geschiedenis, door Harrie Grielen.

De fraaie dorpspomp uit 1864, een stoere wachter, maar ... wie er iets

meer van wil weten moet er wel moeite voor doen. 

- De vierde koning, door Kees Cornelissen.

Het Hagelkruis, Aarle-Rixtel, 2015-4

- 1584 - Een raid op Gemert, door Simon van Wetten.

- Met passen en meten, door Joost Martens.

- Van een kleine wereld waarin veel te beleven was (1), 

door Louis Barten.

- Het bevolkingsregister als bron van informatie voor stamboom-

onderzoek, door Wilma Martens.

De Drijehornickels, december 2015

- Wie was Bart de Ligt, themanummer.

De Schééper, december 2015

- In gesprek met een echte Reuselnaar, door Thijs van der Zanden.

Kees Lavrijsen (alias Kees Sjol).

- Een Reuselse familie in Beeld, door Jo Hendrikx.

- Praot ut de straot, door Koos van Gestel.

De ‘Luienhoek’ was in de jaren vijftig en zestig een zeer bekende

hangplek voor jong en oud.

D’n Effer, januari 2016 

- Wie was Grardje Donker? ... door Henny Bevers-van den Baar

Gradje was een geboren Lieshoutenaar maar woonde zijn hele leven in

Beek en Donk. Wie kende Grardje Donkers niet? De man die dagelijks

door Beek en Donk liep en die je al van ver kon herkennen aan zijn

ietwat voorovergebogen loop en zijn lange baard en hoofdhaar. 
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VOOR U GELEZEN
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Burgers, broeders en bazen

Het maatschappelijk middenveld van ’s-Hertogenbosch 

in de 17  en 18  eeuw de de

Auteur: Aart Vos  

Cat.nr: 13-VS

Na een langdurige belegering capituleerde ’s-Hertogenbosch najaar 1629

voor de Staatse troepen onder Frederik Hendrik. De band die de stad een

halve eeuw eerder met de Unie van Utrecht verbrak, was op papier weer

hersteld. Dit boek vertelt het verhaal van burgers en inwoners, katholieken

en gereformeerden, gevestigden en buitenstaanders die ondanks

diepgaande verschillen gedwongen waren met elkaar samen te werken om

een stedelijke gemeenschap te realiseren. Op basis van een analyse van

talloze archiefstukken beschrijft de auteur de dagelijkse praktijk van

samenwerking en uitsluiting. Centraal staan vier sociale verbanden die een

belangrijk deel van het middenveld uitmaakten: het burgerschap, de

schutterijen, de ambachtsgilden en de gereformeerde gemeente.

Hoewel dit boek over ’s-Hertogenbosch gaat, zijn de beschreven verbanden

niet specifiek voor deze stad. Ook in tal van andere steden in vervulden zij

de onmisbare bouwstenen van de stedelijke samenlevingen.

Uitgave 2007 - 423 bladzijden

Gevelstenen - Geschiedenis aan de buitenmuur

Auteur: Herman Souer

Cat.nr: 11-SER

Gevelstenen hadden vanaf het eind der middeleeuwen tot de invoering van

de huisnummering in 1795 de functie van uithangbord, ‘huisnummer’ of

naamplaatje. 

Welgestelden kozen er vaak voor om het familiewapen af te beelden.

Voor middenstanders was het handig om hun beroep of nering te

symboliseren. Een vergulde bijbel bijvoorbeeld voor een boekhandelaar, of

een schaar voor de kleermaker. Bij herbergen sierde vaak een gebraden

haan de gevel. En voor particulieren vormde de familienaam of ook wel de

geboorteplaats de inspiratie voor een afbeelding.

Gevelstenen geven een beeld van de geschiedenis van een stad. Je kunt

er de groei en bloei aan aflezen. Welke ambachten er werden beoefend. 

Hoe welvarend de stad is geweest. En men treft er wijsheden, deugden,

dwaasheden en vroomheid op aan.

‘Kijk omhoog’, is wat dit boek je aanraadt.

Uitgave 2010 - 126 bladzijden 
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